
122

Ehdotukset Varsinais-Suomen valta-
kunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

10

8

7

1

3

2

5

4

9

6

Kemiönsaari

SALO

PARAINEN

Pöytyä

LOIMAAUUSIKAUPUNKI

Kustavi SOMERO

LAITILA

NAANTALI

Mynämäki

Sauvo

Lieto

TURKU PAIMIO

Masku Marttila

Vehmaa

Koski 
Tl

Taivassalo

Aura

KAARINA

Oripää

Pyhäranta

Rusko

Nousiainen

Tarvasjoki

RAISIO

0 4020 km

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/13
© SYKE, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 1. Aurajokilaakso/Auraådalen
 2. Halikonjokilaakso
 3. Paimionjokilaakso
 4. Perniön viljelysmaisemat
 5. Uskelanjokilaakso 
 6. Airiston-Pukinsalmen merimaisema/
     Erstan-Bocksundets havslandskap
 7. Mynälahti
 8. Ströömin meriväylä
 9. Utö-Berghamn ulkosaariston merireitti/    
     Utö-Berghamn ytterskärgårdens sjöled
10. Laitilan lakeus

Ehdotukset Varsinais-Suomen valtakunnallisesti 
arvokkaiksi maisema-alueiksi

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 1995

Uusi maisema-aluerajausehdotus (valtakunnallisesti arvokas)

Uusi maisema-aluerajaus ehdotus (maakunnallisesti arvokas)

Järvi, joki



123

Lounainen viljelyseutu

aurajokilaakso
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Aurajokilaakso; valtakunnallisesti arvokas

kunta: Turku, Kaarina, Lieto, Aura, Pöytyä, Oripää

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Koillisesta lounaaseen virtaava Aurajoki paisuu mat-
kallaan vajaan metrin levyisestä purosta yli kymme-
nen metriä leveäksi joeksi. Aurajokea jaksottavat use-
at sivujoet ja koskipaikat. Jokilaaksoon on kerrostunut 
paksulti hienoja maalajeja, kun taas ympäröivät kal-
lioselänteet on meri aikoinaan huuhtonut paljaiksi tai 
ne ovat vain ohuen maakerroksen peittämiä. Joki on 
uurtanut yläjuoksulla jopa kymmenen metriä syvän 
uoman paksuihin savikerroksiin. Historiallisen ajan 
alussa jokisuisto ja sisämaahan työntyvä merenlahti 
kohtasivat Nautelankosken tietämillä. 

Jokilaaksoa reunustavista moreeni- ja kalliose-
länteistä korkeimmat kohoavat 50 metriä peltomaan 
yläpuolelle. Kallioselänteillä on kuivia mäntyvaltaisia 

kankaita, ja viljavat savikot on raivattu pelloiksi. Joki-
rannan kasvillisuus on luontaisesti lehtomainen, mut-
ta lehtoja on jäljellä vain jyrkimmillä joentöyräillä ja 
koskien ympäristöissä, muun muassa Nautelassa ja 
alueen pohjoisosassa Pöyliöjoen laaksossa. Etenkin 
lajirikkaiden jokivarsilehtojensa takia arvokas Naute-
lankoski kuuluu Natura-verkostoon. Aurajoen rantaa 
on useissa paikoissa metsitetty kuusilla ja koivuilla. 
Alueet erottuvat maisemassa yksipuolisella puulajis-
tollaan.

Kasvillisuudessa näkyy ihmisen pitkäaikainen toi-
minta ja tunnuspiirteinä ovat myös vanhat pihapiirit 
ja puutarhat, joita leimaavat korkeat jalot lehtipuut, ja 
jokilaakson keskiosassa erityisesti pihateiden kujan-
teet.  Laidunalueet ovat melko pienialaisia. Avoimes-
sa maisemassa maisemapuut toimivat luonnon maa-
merkkeinä, näistä tunnetuin lienee yksinäinen mänty 
Pöytyän ja Oripään rajalla Varkaantien varrella. 

kulttuuripiirteet:

Aurajokilaaksosta on löytynyt merkkejä ihmistoimin-
nasta kivikauden lopusta saakka (noin 1800/1300 
e.Kr). Alueen muinaisjäännökset ovat osoittaneet, että 
Aurajokilaakso on ollut yhtäjaksoisesti asuttu ainakin 

Liedon Vanhalinna Hämeen Härkätieltä. Kuva: Marie Nyman
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rautakaudelta saakka. Asutus on seurannut meren-
rantaa sen siirtyessä jääkauden jälkeisen maanko-
hoamisen seurauksena, vaikkakin hyvät asuinpaikat 
ovat olleet asuttuina vuosisadasta toiseen. Liedon 
Ristipellon varhaiskristilliseksi hautausmaaksi tulkittu 
kalmisto on ajoitettu varhaiskeskiajan ja rautakauden 
taitteeseen ja sijaitsee Liedon Sauvalan laajan rau-
takautisen muinaisjäännösryhmän vieressä. Myös 
Ravattulan Ristimäessä on sijainnut varhaiskeski-
aikainen kirkko. Maisemaa hallitseva muinaisjään-
nöskohde Aurajoen ja Hämeen Härkätien välissä on 
Liedon Vanhalinnan linnavuori, joka on toiminut jo 
esihistoriallisella ajalla hallinnollisena ja puolustuksel-
lisena keskuksena, ja jonka yhteydessä on muinaisia 
asuinpaikkoja. Vanhalinnan juurella on keskiaikai-
nen piispankartano. Koroistenniemellä oli aikoinaan 
varhainen kauppapaikka, jossa on toiminut paikalle 
1200-luvulla siirretty piispanistuin sekä piispankirkko 
ja -kartano. Maan noustessa kaupankäynti ja asutus, 
niin kuin myös piispanistuin ja tuomiokirkko, siirtyivät 
lähemmäs merta nykyisen Turun paikalle. 

Asutus on levinnyt nauhamaisesti jokivarren vil-
jelysten reunavyöhykkeille ja mäille, aina Oripäähän 

saakka. Yhtäjaksoisesti jo rautakaudelta asti asutetut 
Kuralan ja Halisten kylämäet ovat näyttäviä kokonai-
suuksia Aurajokilaakson eteläosissa. Asutus tukeutuu 
myös vanhojen, mutkittelevien teiden varteen, joilla on 
tärkeä asema Aurajokilaakson kulttuurimaisemassa. 
Maisema-alueen eteläosassa historiallinen Hämeen 
Härkätie seuraa Aurajokea, ja niin ikään jokivartta myö-
täillen kulkee koko alueen halki historiallinen Varkaan-
tie. Hämeen Härkätien varhaiskeskiaikainen tielinjaus 
on säilynyt paikoin. Maisema-alueella edustavimmil-
laan tie on Liedon Vanhalinnan kohdalla, ennen kuin 
tie alkaa seurata Savijoen vartta. Varkaantie kulkee 
Turusta Oripäähän vanhimpien asuinalueiden ja kylien 
halki. Aurassa tie ohittaa joen vastarannalla sijaitsevan 
1700-luvun kylärakennetta ja rakennuskantaa edus-
tavan Laukkaniityn kylän ja Pöytyällä Pöytyän puisen 
ristikirkon vanhoine hautausmaineen ja pappiloineen. 
Maisema-alueella on paljon suuria 1700 - 1800-luvuilta 
peräisin olevia talonpoikaistiloja ja perinteisiä pihapii-
rejä. Myös kyläkirkot ovat tärkeitä maamerkkejä avoi-
messa laaksossa. Oripäässä, missä Varkaantie yhtyy 
Huovintiehen, sijaitsee maisema-alueen monipuolista 
kartanokulttuuria edustava, vanhalle kylätontille vuon-
na 1838 muodostettu Pihlavan kartano. Kartanon kak-
si päärakennusta, 1700-luvun aittarivi ja koivukujanne 
muodostavat merkittävän kokonaisuuden. 

Maatalouden käytössä ollut ala on pysynyt lähes 
vakiintuneena 1900-luvun alusta lähtien. Viljelyksen 
ohella, varhainen teollisuus 1800- ja 1900-luvuilla on 
muovannut Aurajokilaakson kulttuurimaisemaa. Kos-
kipaikoilla on ollut muun muassa sahatoimintaa, til-
ketehdas, paperitehdas sekä kaikissa koskissa myl-
lytoimintaa. Vuonna 1876 rakennettu Turku-Toijala 
- rautatie vaikutti alueen kulkureitteihin ja Auran ase-
maseudulle kehittyi teollisuustaajama. 

Vanhaa tiestöä huonommin kulttuurimaisemaan is-
tuvat uudet valtatiet risteysalueineen. Alueen rakenta-
mispaineet ovat aiheuttaneet pelloille sijoittuvaa uudis-
rakentamista etenkin jokilaakson eteläosissa Turusta 
Liedon kirkon seudulle, Auran kirkonkylän ja aseman 
tienoilla sekä Pöytyän Riihikoskella ja kirkonkylässä. 
Paikoin on muodostunut lähiötyyppisiä alueita.

Aurajoen ranta on etenkin Turun keskusta-aluetta 
lähestyttäessä aktiivisessa virkistyskäytössä. Aura-
joen rantapolku kulkee Turun Multavierusta Halisiin 
saakka. Aurajoki on suosittu melontareitti Koskelan-
kosken alasuvannosta Saaristomeren melontareitille 
saakka. Halistenkosken vieressä on Aurajoen opas-
tuskeskus, Myllärintalo, johon liittyy myös kanootti-
vuokraamo ja melontalaituri. Halistenkoskelta pää-
see tutustumaan Virnamäen perinnemaisemaan ja 

Näkymä Aurajokilaaksoon Oripään taajamasta.  
Kuva: Marie Nyman
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Halisten kylämiljööseen seuraamalla viitoitettua pol-
kua. Liedon Vanhalinnan ympäristöön on viitoitettu 
kaksi polkureittiä, arkeologiapolku ja historiapolku. 
Vanhalinnan huipulle on rakennettu portaat ja sen 
laella on komea näköalapaikka. Nautelankosken (eli 
Kukkarkosken) luontopolku kulkee molemmin puolin 
Aurajokea, yhdistäen sekä luonnon-  että kulttuuriym-
päristön arvoja. Muita koskien yhteydessä sijaitsevia 
luontopolkuja ovat Hypöistenkosken luontopolku Au-
ran taajaman vieressä sekä Riihikoskelta alkaen luon-
topolku Pöytyän taajaman läheisyydessä. Pöytyässä 
Kärilänmäen luontopolku nousee vuoren laelle ja nä-
köalatornille, josta avautuu näkymä Aurajokilaaksoon.

maisemakuva:

Aurajokilaakson kulttuurimaisema ulottuu aivan Turun 
kaupunkialueen reunoilta Oripään kirkonkylän etelä-
puolelle asti. Jokilaaksoa hallitsee pääuoman ympäril-
le levittäytyvä avoin peltomaisema, jota rajaavat karut 
metsäselänteet. Hyvin säilyneet vanhat pihapiirit van-
hoine rakennuksineen, perinteiset kylämiljööt ja pari 
kartanoa luonnehtivat rakennettua ympäristöä. Kau-
niita näkymiä yli laakson avautuu metsänreunaa myö-
täileviltä teiltä ja mäenrinteiltä. Idässä kallioselänteet 
rajaavat jokilaaksoa selkeästi, kun taas länsipuolella 

reuna on rikkonaisempi, pienten moreenikumpujen ja 
peltokaistaleiden vuorottelua. 

Etelässä pienpiirteisintä ja vaihtelevinta laaksojak-
soa Turusta Lietoon rajaavat saarekemaiset selän-
teet. Leveänä virtaava Aurajoki hallitsee maisemaku-
vaa kapeassa jokilaaksossa. Joen rannoilla kapeat 
rinnepellot työntyvät kaupungin ytimeen saakka ja 
reunametsän yläpuolella näkyvät kerrostalot. Maise-
makuvaa luonnehtivat myös vanhat kylämäet. Liedos-
sa avautuu kaikkein laajin ja tasaisin viljelysmaise-
ma, jossa syvälle uurtunutta jokikäytävää on paikoin 
vaikea havaita. Laaja viljelty savitasanko umpeutuu 
Nautelankoskella ja Liedosta Auraan laakso kape-
nee. Kylät muodostavat omaleimaisen rypäsmäisen 
rakenteen mutkittelevan Varkaantien varteen. Jyrk-
kärinteinen joki kiemurtelee selänteiden välissä ka- 
peassa peltolaaksossa ja alueelle leimaa-antavia ovat 
kosket. Aurasta Pöytyään maisema on vaihteleva, 
sillä aluetta jaksottavat Aurajokeen liittyvät sivujoet. 
Loivassa kumpuilevassa peltomaisemassa asutus 
sijoittuu viehättävästi nauhakyliin. Avoin maisematila 
on kapea ja selvärajainen. Pohjoisessa, Aurajoen al-
kulähteillä, jokiuoma on kapea ja mutkittelee voimak-
kaasti muhkeiden rantaniittyjen läpi. Useasta kohtaa 
joen ylittävät pienet sillat ja joenrantaan vievät tiet 
luovat pienmuotoisen maiseman. Varkaantie seuraa 

Koskelankoski. Kuva: Marie Nyman
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jokea laakson pohjalla ja jakso on parhaiten säilyttä-
nyt vanhan Varkaantien luonteen. Varkaanvuoren ja 
Kärilänmäen korkeat kalliot rajaavat maisematilaa ja 
tarjoavat näkymiä pohjoiseen jokilaaksoon. Oripään 
kylätieltä avautuu kauniita näkymiä perinteisen raken-
nuskannan lomasta. 

Taajamat vaikuttavat voimakkaasti maisemaku-
vaan ja etenkin jokilaakson alajuoksulla on useita 
maisemakuvaa rikkovia teollisuus- ja varastoalueita. 
Lisäksi maisemakuvaa häiritsevät paikoittain alueen 
poikki kulkevat valtatiet ja rautatie.

arviointiteksti:

Aurajokilaakso edustaa lounaiselle viljelyseudulle tyy-
pillistä viljavan jokilaakson vanhaa ja vaurasta kulttuu-
rimaisemaa. Alueella on poikkeuksellista historiallista 
kerrostuneisuutta ja vanhat asuinpaikat ovat olleet 
käytössä vuosisadasta toiseen.  Varhaiskeskiaikaiset 
jäänteet muinaislinnoista sekä kauppa- ja kirkkopai-
koista, rautakaudelta yhtäjaksoisesti asutut kylämäet 
sekä kartanot ja talonpoikaisasutukset muodostavat 
ainutlaatuisen ja monipuolisen kokonaisuuden Au-
rajokilaaksossa. Taajamat vaikuttavat voimakkaasti 
maisemakuvaan, etenkin jokilaakson alajuoksulla.

Rajaus:

Aurajoen maisema-alue rajautuu etelässä Turun rau-
tatiesillalle. Valtakunnallista maisema-aluetta ehdote-
taan laajennettavan pohjoiseen Oripään kirkonkylälle 
asti, niin että maisema-aluerajaus käsittää koko pää-
laakson joen yläjuoksulta saakka. 

Alajuoksulla maisema-aluetta laajennetaan hie-
man Vähäjokilaaksoon, myös Kuralan kylämäki se-
kä Sauvalan ja Ristipellon muinaisjäännöskokonai-
suudet otetaan mukaan maisema-aluerajaukseen. 
Maisema-aluetta laajennetaan Pakurlassa, Vanhal-
ta Tampereentieltä avautuvan edustavan näkymän 
vuoksi. Alajuoksulla rajataan pois osa Liedon aseman 
ja Hakulan länsipuolisista pelloista, jotka jäävät selän-
teiden ja asutuksen taakse, eivätkä hahmotu osana 
Aurajokilaakson maisemaa. Myös Auran länsipuolen 
selänteiden taakse jäävät peltoalueet rajataan pois, 
sillä alueella sijaitsee muun muassa Kuovin teolli-
suusalue sekä valtatie 9:n ja kantatie 41:n risteysalue 
huoltoasemineen. Sen sijaan maisema-alueeseen si-
sällytetään historiallista teollisuustaajamaa sekä Au-
rajoen osuus Auran asemanseudulla, joka on jäänyt 
aikaisemman maisema-aluerajauksen ulkopuolelle. 
Pihlavan kartanon kulttuurimaisema liitetään maise-
ma-alueeseen.

Päivitetty rajausehdotus vastaa pääpiirteissään 
Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityksessä 
2008 ja Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan sel-
vityksissä 2002 osoitettuja tarkennuksia, lukuun otta-
matta rajausta Auran taajaman ja Pakurlan kohdalla. 
Kyseiset alueet on nostettu esiin myös Aurajokilaak-
son maisemanhoitosuunnitelmassa (Saaristo, 2005) 
ja päivitysinventointien perusteella vanhaa rajausta 
ehdotetaan muutettavan niiltä osin.

Näkymä Kärilänmäen näköalatornista. Kuva: Marie Nyman
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auraådalen
landskapsområdets tidigare namn och värdeklas-
sificering:	Auraådalen	(fi:	Aurajokilaakso);	nationellt	
värdefull

kommun: Åbo, S:t Karins, Lundo, Aura, Pöytis, 
Oripää

Värdeklassificering: Nationellt värdefull 

naturens särdrag:

Aura	å,	som	flyter	från	nordost	mot	sydväst,	expan-
derar under vägen från en knappt meter bred bäck till 
en	över	tio	meter	bred	å.	Aura	å	är	uppdelad	av	flera	
tillflöden	 och	 forsställen.	 Tjocka	 avlagringar	 av	 fina	
jordarter täcker ådalen, medan omgivande bergsryg-
gar en gång tiden har sköljts kala av havet eller täcks 
endast av ett tunt jordtäcke. I övre loppet har ån gröpt 
en till och med tio meter djup fåra i de tjocka lertäck-
ena. I början av den historiska tiden möttes åns delta 
och den mot inlandet trängande havsviken i trakterna 
av Nautelankoski - fors. 

De högsta av morän- och bergsryggarna, som 
avgränsar ådalen, höjs 50 meter över åkermarken. 
Bergsryggarna täcks av torra talldominerade moar 
och de bördiga lermarkerna har röjts till åkrar. Åstran-
dens	växlighet	är	naturligt	lundartad,	men	lundar	finns	
endast kvar på de brantaste åbrinkarna och i forsar-
nas omgivningar, bland annat i Nautela och i norr, i 
Pöyliö ådalen. Nautelankoski -området, värdefullt 
på grund av åstrandens artrika lundar, tillhör Natura-
nätverket.	På	flera	ställen	längs	med	Auraådalen	har	
stranden planterats med gran och björk. Områdena 
urskiljs i landskapet på grund av den ensidiga sam-
mansättningen av trädarter.

Växtligheten	 uppvisar	 tecken	 på	 en	 långvarig	
mänsklig verksamhet och särdrag är även de gamla 
gårdsområdena och trädgårdarna, som kännetecknas 
av höga ädla lövträd, samt gårdsvägarnas alléer, spe-
ciellt i ådalens mellersta delar. Betesmarkerna är rätt 
så små till arealen.  I det öppna landskapet fungerar 
landskapsträden som naturens landmärken. Den kän-
daste av dessa torde vara den ensamma tallen invid 
Tjuvvägen på Pöytis och Oripääs kommungräns. 

Auraå vid Kuuskoski. Bild: Marie Nyman
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kulturella särdrag:

I Auraådalen har man funnit tecken på mänsklig verk-
samhet ända från stenålderns slut (ca 1800/1300 
f.Kr). Områdets fornlämningar har påvisat att Auraå-
dalen varit fortlöpande bosatt i alla fall sedan järnål-
dern.	Bosättningen	har	följt	strandlinjen,	då	den	flyttat	
i och med landhöjningen efter istiden, fastän bra bo-
platser har varit bosatta från ett århundrade till näs-
ta. Ristipelto i Lundo, som tolkats som en fornkristen 
begravningsplats, har tidsbestämts till övergången 
av järnåldern och tidig medeltid och ligger i närheten 
av Sauvalas utbredda fornlämningsgrupp från järnål-
dern. Det har funnits en tidig medeltida kyrka också i 
Ristimäki i Ravattula. En landskapsmässigt domine-
rande fornlämning mellan Aura å och Tavastländska 
Oxvägen	 är	 Vanhalinna	 fornborg	 i	 Lundo.	 Fornbor-
gen har fungerat redan under förhistoriska tider som 
ett centrum för administration och försvar och i sam-
band	med	den	finns	det	forna	boplatser.	Vid	foten	av	
Vanhalinna	 finns	 en	medeltida	 biskopsherrgård.	 På	
Koroisnäset låg en gång i tiden en tidig handelsplats, 
var	 biskopssätet,	 flyttad	 dit	 på	 1200-talet,	 samt	 bi-
skopskyrkan och –herrgården verksammat. I och med 
landhöjningen	flyttades	handeln	och	bosättningen,	så	
som även biskopssätet och domkyrkan, närmare ha-
vet till nuvarande Åbo.

Bosättningen har spridits bandlikt längs med od-
lingarnas randzoner och backar vid åstranden, ända 
till Oripää. Kurala och Halis bybackar, som varit fort-
löpande bosatta sedan järnåldern, är representativa 
helheter i Auraådalens sydliga delar. Bosättningen 
stödjer sig även längs med de gamla, slingrande vä-
garna, som har en betydande roll i Auraådalens kultur-
landskap. I landskapsområdets södra delar följer den 
Tavastländska	Oxvägen	Aura	å	och	likväl	längs	med	
Aura å går historiska Tjuvvägen genom hela områ-
det.	Tavastländska	Oxvägens	väglinjering	från	tidiga	
medeltiden har ställvis bevarats. På landskapsområ-
det är vägen som mest representativ vid Vanhalinna 
i Lundo, innan vägen börjar följa ån Savijoki. Tjuvvä-
gen går från Åbo till Oripää genom de äldsta bosätt-
ningsområdena och byarna. I Aura passerar vägen på 
motsatta åstranden belägna Laukkaniitty by, som rep-
resenterar 1700-talets bystruktur och byggnadsbes-
tånd, och i Pöytis korskyrkan i trä med den gamla be-
gravningsplatsen	och	prästgården.	Det	finns	många	
stora allmogegårdar och traditionella gårdsrum från 
1700-1800-talen på landskapsområdet. Också bykyr-
korna är viktiga landmärken i den öppna dalen. I Ori-
pää, där Tjuvvägen förenas med Knektvägen (Huo-

vintie), ligger Pihlava herrgård, som representerar 
landskapsområdets mångsidiga herrgårdskultur och 
är bildad på en gammal bytomt år 1838. Herrgårdens 
två huvudbyggnader, rad med bodar från 1700-talet 
samt björkallén utgör en betydande helhet. 

Den yta, som utnyttjas i jordbruk, har hållits sta-
bil sedan 1900-talets början. Vid sidan om odling, har 
även tidig industri på 1800- och 1900-talen format Au-
raådalens kulturlandskap. Vid forsställen har det fun-
nits bland annat sågverksamhet, en tätningsfabrik, 
en pappersfabrik samt i alla forsar kvarnverksamhet. 
Åbo-Toijala järnvägen, som byggdes år 1876, påver-
kade områdets rutter och vid Aura stationsområde ut-
vecklades en industritätort.

De nya riksvägarna med korsningsområdena sitter 
sämre i kulturlandskapet än det gamla vägnätet. Bygg-
trycket på området har orsakat nybygge på åkrarna, 
speciellt i ådalens sydliga delar från Åbo till Lundo kyr-
kas omgivning, i närheten av Aura kyrkby och stations-
område samt i Riihikoski och i kyrkbyn i Pöytis. Ställvis 
har det bildats förortsliknande områden.

Gummifabrikens rödtegelbyggnad och den gamla läderfabri-
kens gulrappade byggnad vid Aura stationsområde. 
Bild: Marie Nyman
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Auraådalens strand är i aktivt rekreationsbruk, spe-
ciellt då man närmar sig Åbo centrumområdet. Aura 
ås strandstråt går från Multavieru i Åbo ända till Ha-
lis. Aura å är en populär paddlingsrutt från lugnvatt-
net nedanför Koskelankoski- fors till Skärgårdshavets 
paddlingsrutt.	 In	vid	Halisforsen	finns	Aura	ås	 infor-
mationscentral, Myllärintalo, i samband med vilket det 
även	 finns	 kanotuthyrning	 och	 en	 paddlingsbrygga.	
Vid Halisforsen kan man längs med en markerad stig 
bekanta sig med vårdbiotoper på Virnamäki och Halis 
bymiljö.	 I	Vanhalinna	området	 i	 Lundo	finns	det	 två	
markerade stigar, arkeologistigen och historiestigen. 
Till toppen av Vanhalinna har man byggt trappor och 
på	krönet	finns	en	ståtlig	utsiktsplats.	Nautelankoski	
– forsens, eller Kukkarkoski – forsens, naturstig följer 
Aura ås båda stränder, och förenar både naturvärden 
och kulturmiljöns värden. Andra naturstigar i samband 
med forsar är Hypöistenkoski - forsens naturstig invid 
Aura tätort samt naturstigen som börjar från Riihikoski 
- forsen i närheten av Pöytis tätort. I Pöytis stiger Kä-
rilänmäki naturstig till backens krön och utsiktstornet, 
varifrån det öppnas en vy över Auraådalen.

landskapsbild:

Auraådalens kulturlandskap sträcker sig från Åbo 
stadsområdets utkant ända till sydsidan av Oripää 
kyrkby. Ådalen domineras av det öppna åkerlandska-
pet som breder ut sig kring huvudfåran och avgränsas 
av karga skogsryggar. De välbevarade gamla gårds-
rummen med de gamla byggnaderna, traditionella by-
miljöerna samt ett par herrgårdar karaktäriserar den 
byggda miljön. Vackra vyer över dalen öppnas från 
vägarna som följer skogsbrynet samt från backslutt-
ningarna. I öst avgränsas dalen tydligt av bergsryg-
gar, medan västra sidan är mera fragmenterad, en 
växling	av	moränkullar	och	åkerremsor.	

I söder avgränsas den mest småskaliga och om-
växlande	dalsträckan	från	Åbo	till	Lundo	av	öliknande	
ryggar.	 Den	 brett	 flytande	Aura	 ån	 dominerar	 land-
skapsbilden i den smala ådalen. De smala åkerslutt-
ningarna på åstränderna tränger sig ända in i stads-
kärnan och ovanför den avgränsande skogen syns 
höghusen. Landskapsbilden karaktäriseras även av 
de gamla bybackarna. I Lundo öppnas det vidaste och 
jämnaste odlingslandskapet, där ån ställvis är svår 
att upptäcka i sin djupa fåra. Den vida odlingsslätten 
smalnar av vid Nautelakoski - forsen och från Lundo 
till Aura blir ådalen smalare. Byarna bildar en egen-
artad gruppvis samlad struktur invid den slingrande 
Tjuvvägen. Ån med sina branta sluttningar meandrar 

mellan ryggarna i den smala åkerdalen och utmär-
kande för området är forsarna. Från Aura till Pöytis är 
landskapet	omväxlande,	eftersom	området	indelas	av	
bifloderna	som	ansluter	sig	 till	Aura	å.	Bosättningen	
placerar	sig	vackert	i	bandbyar	i	det	flackt	kuperade	
åkerlandskapet. Det öppna landskapsrummet är smalt 
och klart avgränsat. I norr, vid Aura ås källa, är åfåran 
smal och meandrar kraftigt genom präktiga strand-
ängar. Ett småskaligt landskap bildas då de små bro-
arna	tar	sig	över	ån	på	flera	ställen	och	vägarna	för	
till åstranden. Tjuvvägen följer ån i dalens botten och 
sträckan har bäst bevarat den gamla Tjuvvägens ka-
raktär. Varkaanvuoris och Kärilänmäkis höga berg av-
gränsar landskapsrummet och bjuder på utsikter över 
den norra ådalen. Från Oripääs byväg öppnas vackra 
vyer mellan det traditionella byggnadsbeståndet.

Tätorterna har påverkat landskapsbilden kraftigt 
och	speciellt	i	ådalens	nedre	lopp	finns	flera	industri-	
och lagerområden som bryter mot landskapsbilden. 
Dessutom störs landskapsbilden ställvis av riksvägar 
och järnvägen, som korsar området.

Bedömningstext:

Auraådalen representerar ett för den sydvästra od-
lingsregionen typiskt, gammalt och rikt kulturlandskap 
i	en	bördig	ådal.	Området	har	ett	exceptionellt	histo-
riskt tidsdjup och de gamla boplatserna har varit i bruk 
från ett århundrade till nästa. Lämningarna efter forn-
borgar och handels- och kyrkplatser från tidig medel-
tid, bybackarna, som varit fortlöpande bosatta sedan 
järnåldern samt herrgårdarna och allmogebebyggel-
sen bildar en säregen och mångsidig helhet i Auraå-
dalen. Tätorterna påverkar kraftigt landskapsbilden, 
speciellt i ådalens nedre lopp.

avgränsning:

Auraådalens landskapsområde avgränsar i söder till 
Åbo järnvägsbro. Det nationellt värdefulla landskaps-
området föreslås fortsätta ända till Oripää kyrkby, så 
att landskapsområdesavgränsningen innefattar hela 
huvudfåran ända från åns övre lopp.

I nedre loppet utvidgas landskapsområdet en aning 
i Patis ådalen (Vähäjoki), och även Kurala bybacke 
samt Sauvala och Ristipelto fornlämningshelheter tas 
med i landskapsområdets avgränsning. Landskapom-
rådet utvidgas i Pakurla, på grund av de representa-
tiva vyer som öppnas från Gamla Tammerforsvägen. I 
det nedre loppet, lämnas en del av åkrarna väster om 
Lundo station och Hakula utanför det nationellt värde-
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Får vid Vanhalinna i Lundo. Bild: Marie Nyman

fulla landskapsområdet, eftersom åkrarna blir bakom 
skogsryggar och bosättningsområden och inte gestal-
tas som en del av Auraådalens landskap. Även åker-
områdena bakom ryggarna väster om Aura lämnas  
utanför, eftersom bland annat Kuovi industriområde 
och korsningsområdet av riksväg 9 och stamväg 41 
med	servicestation,	finns	på	området.	Till	landskaps-
området läggs däremot till en del av Aura stations-
områdes historiska industritätort samt Auraåsträck-
an, som tidigare lämnats utanför avgränsningen för 
landskapsområdet. Pihlava herrgårds kulturlandskap 
läggs till området.

Det uppdaterade avgränsningsföreslaget motsva-
rar i huvuddrag de preciserade avgränsningar som 
anvisas i Egentliga Finlands kulturlandskapsutredning 
2008 och i utredningarna i samband med Åboregio-
nens landskapsplan 2002, med undantag av avgräns-
ningen vid Aura tätort och Pakurla. I fråga varande 
områden lyftes fram även i Auraådalens landskaps-
vårdplan (Saaristo, 2005) och på basen av de uppda-
terade inventeringarna föreslås den gamla avgräns-
ningen ändras i de avseenden.
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halikonjokilaakso
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot; valtakunnallisesti ar-
vokas

kunta: Salo, Paimio

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Halikonjoki virtaa mutkitellen syvässä uomassa muu-
ten loivapiirteisten peltoalueiden halki. Halikonjoen 
alajuoksu on muodostunut lohkovajoamaan, muodos-
taen näin vuonomaisen, kalliojyrkänteiden rajaaman 
tasapohjaisen laakson. Halikonjokilaakson ohella 
myös ympäröivä seutu on vahvasti kallioperän pie-
nempien murrosten tai ruhjeiden rikkomaa. 

Irtaimista maalajeista koostuva moreenipeite on 
yleinen alueen pohjoisosassa, mutta jokilaaksossa on 
kevyempiä kerrostumia aina Märynummen vaiheille 
saakka. Sieltä etelään jokilaakson alarinteitä peittä-
vät muinaisen merenpohjan paksut savikerrostumat. 
Halikonjoen savimailla on paikoin luonnon monimuo-

Halikonjoen mutkittelevaa uomaa Vaskiossa. Kuva: Marie Nyman

toisuuden kannalta arvokkaita hiekkaisia ja paahteisia 
rinteitä. Myös kasvillisuudessa korostuu Halikon poh-
joisosien ylänköalueen ja eteläosan ero. Havumetsät 
ovat luonteenomaisia ensin mainitulle alueelle, kun 
taas eteläosassa kasvaa sekametsää ja huomio kiin-
nittyy jaloihin lehtipuulajeihin.

Maisemaan tuovat vaihtelua puroalueiden rehevät 
lehdot. Ennen liittymistään Halikonjokeen, pienilmastol-
taan kosteat, pienet purot ovat uurtaneet rotkomaise-
mia, joissa pienet maanvyörymät ovat tavallisia. Joki- 
ja puronotkojen rinteitä on hyödynnetty niittyinä hyvin 
pitkään, mutta notkojen tuoreet ja kuivat niityt ovat ny-
kyisin pääsääntöisesti kasvaneet umpeen. Vaskionjoen 
varrella Päivärinteen laidun on arvokasta pienruohoniit-
tyä ja maanvyörymät näkyvät rinteessä terassimaisina 
tasoina. Päivärinteen laidun on Natura-alue.

Laaja ja yhtenäinen lehtoalue Vuorelanmäellä 
muodostaa jyrkillä rinnelehdoillaan, arvokkaalla kal-
lionaluskasvillisuudellaan ja puronvarsilehdoillaan 
monimuotoisen Natura-alueen. Alue kuuluu myös 
lehtojensuojeluohjelmaan. Vaisakon ja Viurilanlah-
den Natura-alueet ovat lehtokokonaisuuksineen ja 
rehevine aluskasvillisuuksineen sekä linnustollisesti 
arvokkaine rantaniittyineen ja ruovikkoineen erittäin 
arvokas kokonaisuus. Viurilanlahti kuuluu lintuvesien-
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suojeluohjelmaan. Rehevässä Halikonlahdessa on 
laajoja suistomaita, joiden mosaiikkimaisissa ruovi-
koissa viihtyvät muutto- ja pesimälinnut.

kulttuuripiirteet:

Alueella on tavattu runsaasti muinaislöytöjä. Rikalan 
Linnamäki on näyttävä rautakautinen muinaislinna, 
joka sijaitsee keskeisellä paikalla Halikonjoen län-
sipuolella, 900 - 1100-luvuilla kukoistaneen Rikalan 
muinaisen kauppapaikan kupeella, Halikonlahden 
silloisessa pohjukassa. Luoteessa sijaitsee Kihisten-
mäki ja koillisessa Kirkkomäki, jotka kumpikin ovat 
merkittäviä rautakautisia löytöpaikkoja. Halikonlahden 
ympäristössä sijaitsevat muun muassa Viitakruunun 
ja Tampaltankruunun kookkaat pronssikautiset hauta-
röykkiöt. 

Halikon kirkko sijaitsee keskiaikaisella kirkonpaikal-
la Halikonjoen itäpuolella, muodostaen maisemallisen 
kokonaisuuden Rikalanmäen ja Kihistenmäen kans-
sa.  Halikon harmaakivikirkko on peräisin vuodelta 
1440, mutta se on aikojen kuluessa kokenut monia 
muutoksia. Halikonjoen rannassa on ollut keskiajal-
la markkinapaikka. Kirkonmäki sijoittuu keskiaikai-
sen Suuren Rantatien ja Halikonjoen risteyskohtaan. 
Turkua ja Viipuria yhdistänyt Suuri Rantatie kulkee 
maisema-alueella Pitkäportaanlaaksoa seuraten, 
Trömperin kestikievarin kautta, kohti Halikon kirkkoa. 
Suuren Rantatien taival Pitkäportaan savijokilaakson 
ja kallioselänteen reunavyöhykkeellä on esimerkin-
omainen alueen vanhojen teiden sijoittumiselle. Ha-
likonjoen ylittää vuonna 1866 valmistunut puusilta, 
Halikon silta, joka on yksi tiehallinnon museosilloista.

Viurilan, Vuorentaan ja Joensuun kartanot sijaitse-
vat Halikonlahden rannassa. Vuorentaan pääraken-
nus on osittain 1600-luvulta, Joensuun vanhimmat 
osat 1790-luvulta ja Viurilan 1810-luvulta. Kartanoita 
yhdistävä tiestö noudattelee suurelta osin vanhoja 
kirkko- ja tilusteitä. Joensuun kartanosta, jonka mai-
neikas Horn-suku omisti keskiajalta lähtien noin nel-
jänsadan vuoden ajan, johtaa yli kaksi kilometriä pitkä 
suora koivukuja Halikon kirkolle. Perinteistä karta-
noympäristöä on muuttanut golfkenttä Viurilan ja val-
tatien välissä.

Vielä 200 vuotta sitten lähes kaikki jokien ja purojen 
rinteet olivat niittyinä, sillä jyrkät ja vieremäherkät rin-
teet eivät ole soveltuneet viljelymaaksi. Niittyjä on ol-
lut runsaasti myös tasaisella maalla, joka nykyisin on 
peltona. Muutos maankäytössä tapahtui 1860-luvun 
nälkävuosien jälkeen, kun niittyjä raivattiin runsaasti 
pelloksi ja samalla peltojen heinätuotanto lisääntyi. 

1950-luvulle tultaessa peltoala oli saavuttanut Hali-
konjoen varsissa lähes maksimikokonsa, ja tämän 
jälkeen ainoastaan hankalimmat paikat ovat jääneet 
viljelemättä. 

Perinteinen lounaissuomalainen maaseutuasutus 
on alueella hyvin säilynyt. Rakennukset sijaitsevat 
pääasiassa metsäselänteiden ja -saarekkeiden reu-
noilla. Puuistutukset suojaavat pelloille rakennettu-
ja taloja. Maisema-alueen länsiosassa Hajalan kylä 
edustaa hyvin säilynyttä tiivistä tienvarsiasutusta. 

Taajamien ympäristössä rakentaminen ei ole yhtä 
harkiten sijoitettua. Omakotitalorakentaminen on le-
vinnyt erityisesti Märyn ja Vaskion taajamiin. Halikon-
lahden rannalle on rakennettu jätevedenpuhdistamo. 
Uudet tielinjaukset, kuten Valtatie 110 ja Helsinki-Tur-
ku -moottoritie kulkevat huomattavan suoralinjaisesti 
ja usein myös kohtisuorasti kallioperän murroksiin ja 
jokilaaksoihin nähden.

Halikonlahti oli jo 1800-luvulla tunnettu lintupaik-
ka, tosin metsästyksen kannalta. Nykypäivänä Hali-
konlahti on lintuharrastajien suosima tarkkailupaikka 
ja lahden ympäristön monenlaisia kosteikkoja kiertää 
lintupolku ja alueella sijaitsee kaksi lintutornia. Lähei-
syydessä on myös toinen luontopolku, Vuohensaa-
ren luontopolku. Viurilanlahden länsirannalla sijaitsee 
golfkenttä, kanoottien laskupaikka sekä mökki ja gril-
lauspaikka. Rikalanmäellä on muinaispolku ja alueella 
toimii kahvila ja työpajoja. Halikonjoen rannassa Hali-
kon kirkonkylässä kulkee kävelyreitti, Pappilankierto. 
Viitakruunun muinaispolku sijaitsee säännöllisesti hoi-
detulla pronssikautisella hautaröykkiöalueella.

maisemakuva:

Maisema-alue ulottuu Halikonlahdelta ja Halikon taa-
jaman vierestä luoteeseen Halikonjokilaaksoa sekä 
sivujokien laaksoja pitkin Vaskioon ja Pitkäportaalle. 

Halikonjoki on uurtanut savimaahan mutkittelevan, 
paikoin hyvinkin syvän uomansa. Maisema-alueella 
paikoin toisiinsa nähden kohtisuorasti syntyneet mur-
roslinjat kohtaavat tai haarautuvat, muodostaen mo-
nimuotoisen maiseman. Murroslaaksoihin syntyneitä 
maisematiloja ja näiden savikoihin syntyneitä vuosi-
sataisia kulttuurimaisemia ovat Halikonjokilaakson 
ohella muun muassa Pitkänportaanojan ja Vainion-
joen laaksot. Loivia peltoalueita reunustavat metsäi-
set, jopa 90 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoavat 
mäet. Esimerkiksi Viitakruunun ja Tampaltankruunun 
lakialueilta, pronssikautisten hautaröykkiöiden lomas-
ta, avautuu näkymä Halikonlahdelle. Avoin jokilaakso 
levittäytyy myös Halikon kirkkomäen länsipuolella. 
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Kulttuurimaisemaa leimaavat kartanomiljööt ja 
myös perinteinen, hyvin säilynyt talonpoikaisasutus 
on maisemalle tyypillistä. Halikonlahden merkittävä 
kartanokeskittymä on ainutlaatuinen koko valtakun-
nassa. Kartanot ovat jaloja lehtipuita kasvavien puis-
tojen ja laajojen viljelymaiden ympäröimiä. Halikon- 
joen ja sen sivujoen laaksoissa erityisen näyttäviä 
ovat kumpuilevien jokirinteiden laidunnusalueet. Kar-
janpito on kuitenkin vähentynyt, mikä näkyy myös pe-
rinnekasvillisuuden umpeenkasvuna. Vanhat paikal-
listiet ovat yhdistäneet jokilaaksojen varsilla sijainneita 
maatiloja, kyliä ja suurempia paikkakuntia toisiinsa, 
ja ne myötäilevät murroslinjojen ja jokilaaksojen ver-
kostoa. Myös rannikon suuntaiset tielinjaukset, kuten 
Suuri Rantatie, hyödyntävät maastonmuodoiltaan so-
veliaita murroslinjoja, kuten muun muassa Pitkäpor-
taan kohdalla on nähtävillä. Jokilaakson kohtisuorasti 
halkaisee muutama uudempi tielinjaus, kuten Valtatie 
110 ja Helsinki-Turku -moottoritie.

arviointiteksti:

Maisema-alue edustaa lounaisen viljelyseudun ydin-
alueita, jolle tyypillisiä ovat vauraat maatilat, kirkot ja 
vanhat kartanot. Halikonlahdessa on ainutlaatuinen ja 
tiivis kartanokeskittymä. Perinteinen maaseutuasutus 
on hyvin säilynyttä. Murroslaaksoihin syntynyt Hali-
konjoki sivu-uomineen muodostaa monimuotoisen 
maiseman. Maisema on voimakasmuotoista, jokitör-
mien perinnemaisemat kauniisti kumpuilevia ja rehe-
vät puronvarsien lehdot luonnoltaan arvokkaita. Useat 
arvokkaista niittyalueista ovat karjanpidon vähennyt-
tyä kasvamassa umpeen. Alueen eheyttä vaurioittavat 
jokilaakson ylittävät suuret tiet.

Rajaus: 

Maisema-aluerajausta supistetaan Halikon- ja Uske-
lanjokilaakson välisellä savikkotasanteella, Salon ja 
Halikon rajamailla, Salaisissa. Tästä johtuen Uske-
lan- ja Halikonjoen laaksot muodostavat kaksi eril-
listä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, 
jotka myös luonteeltaan eroavat toisistaan. Salaisten 

Pitkäportaanlaaksossa näkymät ovat pitkiä. Kuva: Marie Nyman
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alue rajautuu omaksi kokonaisuudekseen, jota halkoo 
myös moottoritie. Salon seudun kulttuurimaisemasel-
vityksessä vuonna 2004 on esitetty että Uskelan- ja 
Halikonjoen laaksojen maisema-aluerajausta voisi su-
pistaa ”Halikonjokilaakson ja Uskelanjokilaakson vä-
lisellä savikkotasanteella Salon ja Halikon rajamailla 
Salaisissa”, jossa ”maisema on tasaista, entistä taka-
niittyä ja asutus lähinnä 1900-luvulla syntynyttä.” Alue 
sisältyy päivitysinventointien perusteella maakunnal-
lisesti arvokkaaseen, Salaisten maisema-alueeseen. 

Maisema-aluetta laajennetaan Pitkäportaan avaraa 
kulttuurimaisemaa pitkin Paimion puolelle. Moottoritien 

pohjoispuolelle rajautuva pienehkö viljelysalue Kytössä 
rajataan pois maisema-aluekokonaisuudesta. 

Päivitysinventointien yhteydessä tutkittiin myös 
maisema-alueen mahdollista laajentamista Purilan-
jokilaaksoon (muut nimet Immalan- tai Lempilänjoki-
laakso). Inventointien perusteella Purilanjokilaakso 
muodostaa kuitenkin oman kokonaisuutensa. Alue 
säilyy maakunnallisesti arvokkaana (katso Lempilän-
jokilaakson ja Halikonlahden maisema). Valtakunnal-
lisesti arvokkaat maisema-alueet Halikonjokilaakso, 
Uskelanjokilaakso ja Perniön viljelysmaisemat edus-
tavat hyvin Salon seudun rikasta kulttuurihistoriaa ja 
monipuolisia luonnonarvoja.

Halikon kirkkomäeltä avautuva näkymä. Kuva: Marie Nyman
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paimionjokilaakso 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Paimionjokilaakso; valtakunnallisesti arvokas

kunta: Paimio, Tarvasjoki, Lieto, Kaarina

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Paimionjoen laaksossa entiseen merenpohjaan ker-
rostuneet savikot on kauttaaltaan raivattu viljelykseen. 
Alueen kallioperä on pääasiassa graniittia. Nakolin-
nan ja Paimion kirkonkylän eteläpuolella jokilaakso on 
avara ja tasankomainen ja joki virtaa matalassa ja le-
veässä uomassa. Nakolinnan etelänpuoleinen osa oli 
vielä ajanlaskun alussa merenlahtea. Pohjoisempana 
jokivirta on kovertanut uoman syvälle saviseen maa-
perään ja maisema on pienpiirteistä. Metsien rajaama 
jokilaakso on kapea ja maisema vaihteleva. Pohjoi-
sessa Paimionjokeen yhtyvässä Tarvasjoen laaksos-
sa maisema muuttuu taas tasankomaiseksi, rajautuen 
selkeästi laaksoa reunustaviin selänteisiin. Paimionjo-

kea säännöstellään Juvan, Juntolan ja Askalan säh-
kövoimalaitosten padoilla. 

Jokilaakson selänteet ja savikolta kohoavat kallio-
saarekkeet ovat yläosiltaan karuiksi huuhtoutuneita 
mäntykankaita, mutta rinteiden rehevät alaosat ovat 
tuoreen kuusikon peittämiä. Lehtoja on jäljellä vain jo-
kitörmissä, esimerkiksi Juntolan voimalan alapuolella. 
Jyrkkärinteisillä jokitörmillä on paikoin katajikkoisia lai-
dunketoja, joista edustavimmat sijaitsevat Askalassa 
ja Episissä. Paimionlahden rannoilla on ruovikoita ja 
laajoja, umpeutuvia rantaniittyjä. Paimionlahti on luon-
noltaan ja linnustoltaan arvokas, alue on muun muas-
sa kansainvälisesti arvokasta lintualuetta (IBA-aluetta) 
ja osa Natura-verkostoa. Myös Paimionjoen pääosin 
jyrkkärinteinen jokinotko Paimion taajaman alueella on 
otettu osaksi Natura-verkostoa. Natura-alue ulottuu Oi-
nilasta Juntolan voimala-alueelle saakka.

kulttuuripiirteet:

Alueelta on löydetty jäänteitä esihistoriallisesta asu-
tuksesta. Nakolinna Paimionjoen länsipuolella,on yk-
si Varsinais-Suomen komeimmista muinaislinnoista. 
Rautakauteen ajoitetun linnavuoren laella on vanhan 
kivivallin jäännöksiä. Maisemassa erottuu hyvin myös 

Näkymä Sukselantieltä Paimionjokilaaksoon. Kuva: Marie Nyman
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monumentaalinen Rekottilan linnavuori.  Paimionlah-
den ympäristössä suurin osa muinaisjäännöksistä on 
pronssi- ja rautakautisia hautaröykkiöitä. Penimäen 
näyttävät pronssikautiset hautaröykkiöt ovat hyvin 
saavutettavissa.

Pysyvä asutus vakiintui alueella 1300-luvulla, jol-
loin maatalouden ohella harjoitettiin vilkasta meren-
kulkua ja laivanrakennusta. Paimionjoen länsirannal-
la, Räpälän kylässä sijaitsevan vanhan kirkonpaikan 
löydöt osoittavat vanhan puukirkon olleen käytössä ai-
nakin 1300-luvulta saakka ja hautausmaa oli käytössä 
vielä 1700-luvulla, uuden Vistan kirkon vuoden 1689 
vihkimisen jälkeen. Perinteisen talonpoikaisasutuksen 

Askalan voimalaitos. Kuva: Marie Nyman

sijoittumisesta voidaan havaita, kuinka vanhat kan-
tatilat asettuivat jokivarsille helpommin raivattaville  
alueille ja myöhäisempi asutus jäi kauemmaksi joes-
ta kantatilojen takamaille. Maataloudesta riippumaton 
väestö on asettunut pääteiden varsille. Yleensä talot 
on rakennettu metsän ja pellon reunavyöhykkeeseen. 
Yksittäisetkin maatilat peltoalueen keskellä ovat kal-
liosaarekkeiden reunassa tai rakennusryhmät on ym-
päröity puuistutuksin. 

Maisema-alueen pohjoispuolta leimaavat lounai-
selle viljelyseudulle tyypilliset ryhmäkylät. Rukkijoen-
kylä ja Kruuvaisten kylä ovat edustavia esimerkkejä 
ryhmäkylistä, jotka sijaitsevat viehättävästi kiemurte-
levien teiden varsilla. Harjanteella Paimionjoen ja Tar-
vasjoen risteyksessä sijaitseva Tarvasjoen puukirkko 
on kustavialaisen ajan arkkitehtuurin tuote. Alueen 
pohjoisosassa, Tarvasjoen läpi Paimionjoen vartta 
seuraillen, kulkee historiallinen Hämeen härkätie.

Vanha kartanokulttuuri leimaa Paimion kirkonkylän 
eteläpuolista aluetta.  Wikbergin kartano, joka maini-
taan jo 1400-luvulla, sijaitsee joen länsipuolella mäen-
rinteessä. Kylätieltä johtaa vaahterakuja vuonna 1767 
valmistuneelle päärakennukselle ja muut rakennukset 
sijaitsevat tien varressa. Kartanolta avautuu näköala 
yli viljelysten ja Paimionlahden. Kartanon mailla si-
jaitseva Lars Sonckin suunnittelema Pyhän Jaakobin 
kappeli vuodelta 1928 on tärkeä osa valtatieltä 110 
avautuvaa kulttuurimaisemaa. Kartanon rakennus-
kanta, puisto ja viljelykset muodostavat huomattavan 
kulttuurimaiseman Paimionjoen suussa. Myös Pai-
mionlahden itärannalla sijaitsevan Meltolan kartanon 
historia ulottuu 1400-luvulle. Meltolan päärakennus 
ja talousrakennukset ovat yhdessä ryhmässä pienen 
puistikon ympäröimänä. Historiallinen Kuninkaantie, 
eli Suuri rantatie, kulkee jokilaakson eteläosissa.

Paimionjokilaakson avoin kulttuurimaisema on 
pääpiirteissään muodostunut jo ennen isojakoa, mut-
ta peltoala on kasvanut 1700- ja 1800-lukujen vaih-
teen jälkeen siten, että tuolloiset haka- ja niittymaat 
on otettu viljelykäyttöön lukuun ottamatta joki- ja pu-
rovarsien jyrkkiä töyräitä. Vielä 1700-luvun lopulla 
Nakolinnan eteläpuolinen jokilaakso muodosti laajan 
rantaniittyalueen, joka otettiin seuraavan vuosisadan 
kuluessa viljelykäyttöön. 

Maatalous on edelleen alueella tärkein elinkeino. 
Monilla tiloilla on siirrytty karjattomaan maatalouteen, 
minkä takia jokitöyräiden katajikkoiset laidunniityt ovat 
kasvamassa umpeen. Peltoviljelyn ohella puutarhan-
hoito on yleistä. Paimionjoen kosket ovat luoneet 
edellytykset varhaiselle teollisuudelle. Aiemmin vesi-
voimaa hyödynsivät myllyt, nykyään joessa on kolme 
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voimalaitosta. Jokilaakson poikki kulkee Turku-Helsin-
ki moottoritie ja valtatiet 10 ja 110. 

Maisema-alueen halki kulkevat historialliset tiet, 
Suuri rantatie ja Hämeen härkätie, ovat kokonaisuu-
dessaan merkittäviä matkailureittejä. Melonta ja ve-
neily ovat lisänneet joen virkistyskäyttöä, mutta joessa 
sijaitsevat kosket ja padot vaativat reitin suunnittelua. 
Esimerkiksi Juntolan voimalaitoksen ja Askalan voi-
malaitoksen välisellä alueella ei ole esteitä. Juntolan 
läheltä löytyy Peimarin Ladun ja Polun hoitama joki-
laavu.  Paimionjoen ja Tarvasjoen yhteyteen on perus-
tettu Tarvasjoen luontopolku. Vuonna 2010 perustettu 
Paimionjoki-yhdistys pyrkii osaltaan kehittämään joen 
virkistyskäyttöä.

maisemakuva:

Maisema-alueen keskeisimmät elementit ovat Pai-
mionjokea ympäröivät laajat yhtenäiset viljelymaise-
mat ja perinteinen asutus.  Jokilaakson viljelykset ra-
jautuvat jyrkästi kohoaviin metsäselänteisiin. Paimion 

kirkon luoteispuolella sijaitsevan vuoren, Nakolinnan, 
laelta avautuu laaja näköala. 

Pohjoisosille leimaa-antavia ovat ryhmäkylät, joista 
etenkin Rukkijoki on hyvin säilynyt ja vanhalta kylä-
tieltä avautuu kauniita näkymiä vanhan rakennuskan-
nan lomasta.  Edustavien ryhmäkylien ohella, etenkin 
välillä Episi-Askala ja Rihilä-Siikilä, joentörmät ovat 
voimakasmuotoisia ja joenvarren katajakedot laidun-
nettuja. Askalan voimalaitoksella pääsee lähelle jokea 
ja alueella yhdistyvät monipuolisesti luonnon ja kult-
tuurihistorian arvot. Voimalaitosalueet ovat maisemal-
lisesti merkittäviä, sillä niillä pääsee lähelle jokea, ja 
vanhat, vielä toimivat voimalaitokset ovat näkemisen 
arvoisia jo itsessään. 

Paimionlahden ympäristö on myös eheä kokonai-
suus. Paimionlahti pilkottaa paikoitellen peltoaukeita 
pitkin, vanhoilta teiltä nähtynä.  Aluetta luonnehtivat 
komeat kartanot, joiden ympäristöissä pellot ovat laa-
joja ja tasankomaisia. Esimerkiksi Wiksbergin karta-
nolle kuuluvalta Pyhän Jaakobin kappelilta avautuu 
laaja näkymä Paimionlahdelle. 

Näkymä Tarvasjoen kohdalla. Kuva: Marie Nyman
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Vanhat tiet kulkevat jokilaaksossa ja selänteiden 
reunoja myötäileviltä teiltä avautuu kauniita näkymiä 
Paimionjokilaaksoon. Vanhan tiestön säilymiseen tu-
lisi kiinnittää erityistä huomiota. Suurimmat maisema-
häiriöt ovat muutamat harkitsemattomasti sijoitetut 
uudet rakennukset taajamien reunoilla ja alueen poik-
ki kulkevat suuret tiet.

arviointiteksti:

Paimionjokilaakson viljelymaisema on maamme van-
himpia kulttuurimaisemia ja edustaa lounaisen vilje-
lyseudun jokilaakson viljelymaisemaa kartanoineen 
ja ryhmäkylineen. Etenkin maisema-alueen keskivai-
heilla, Rukkijoella ja Askalassa, sekä Paimionlahden 
ympäristössä vanhat kylät, kyläteineen ja rakennuk-
sineen, ovat hyvin säilyneitä. Monipuolisen alueen 
kulttuuriarvoihin yhdistyvät myös luonnonarvot. Alue 
on elinvoimaista maaseutua ja jokitörmien laidunniityt 
vaikuttavat jopa lisääntyneen sitten viime inventoin-
nin, mikä onkin maisema-alueen arvojen säilymisen 
kannalta olennaista. Maisema-alueen eheyttä haittaa-
vat hieman alueen halki kulkevat suuret tiet.

Rajaus:

Paimionjokilaakson maisema-alue ulottuu Paimion-
lahdelta Paimionjokea pitkin Tarvasjoen kirkonkyläl-
le ja Euraan saakka, jatkuen Tarvasjoen jokilaaksoa 
pitkin Salontielle asti.  Rajaus noudattaa suurilta osin 
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan selvityk-
sien yhteydessä tehtyjä rajaustarkennuksia. Päivi-
tysinventointien maastokäyntien perusteella rajausta 
on kuitenkin laajennettu Tarvasjoen kulttuurimaise-
miin, sisällyttäen osan RKY-kohteista poistuneesta 
Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisema-alueesta 
(RKY1993). Myös Paimionlahden itäpuolisia peltoja 
sekä Sukselan peltoja on sisällytetty laajemmin kuin 
kaavaselvitysten rajauksien tarkennuksissa on tehty. 

Maastokäynnillä inventoitiin myös Paimionjoen si-
vuhaaran, Vähäjokilaakson, avoimia kulttuurimaise-
mia. Inventoinneissa kuitenkin todettiin, että kyseiset 
alueet eivät yllä valtakunnalliselle tasolle, ja että Pai-
mion taajama katkaisee Paimionjoen kulttuurimaise-
mien jatkuvuuden Vähäjokilaaksoon. Aluetta voisi tut-
kia paikallisesti arvokkaana.
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perniön viljelysmaisemat 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Perniönjokilaakson ja Latokartanon kulttuurimaisema; 
maakunnallisesti arvokas

kunta: Salo

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Maisema-alueen pohjoisosassa, savilaakson keskel-
lä virtaava Perniönjoki kerää vetensä 1800 – luvulla 
kuivatun Alasjärven pelto-ojista ja Muurlanjoesta eli 
Karhujoesta. Pohjankylässä joki on jo runsasvetinen 
ja virtaa kalliokynnyksen yli koskena. Paikalla on aika-
naan ollut mylly. Pohjankylän eteläosassa on kuivattu 
Pohjanjärvi, joka palautuu kevättulvien ja runsaiden 
sateiden yhteydessä. Lupajan kohdilla Perniönjokeen 
yhtyy sivuhaara Asteljoki. Perniönjoki virtaa alueen 
eteläosissa matalassa ja suorassa uomassa, erottuen 
maisemasta lähinnä joenvarsille kiinnitettyjen venei-
den johdosta. Alueen eteläosissa Perniönjoki yhdistyy 

Kiskonjokeen. Kiskonjoessa sijaitsevan Latokartanon-
kosken pudotuskorkeus on 17 metriä ja kosken yhtey-
dessä on kuninkaankartanon ajoista lähtien harjoitettu 
teollista toimintaa.

Selännemetsät ovat havupuuvaltaisia kankaita, 
joissa yleisin puulaji on mänty. Paahteisilla mäki- 
alueilla esiintyy kallioketoja. Alueella on runsaasti 
luonnoltaan arvokkaita kohteita, esimerkiksi Kiskon-
joen vesistö on Natura-aluetta. Kiskonjoessa sijait-
see Varsinais-Suomen komeimpiin koskiin lukeutuva 
Latokartanonkoski, joka on maisemallisesti näyttävä. 
Luonnoltaan arvokkaimmat alueet Latokartanonkos-
ken ympäristössä ovat rantojen lehtomaiset ja kult-
tuurivaikutteiset metsät sekä tulvien huuhtomat terva-
lepikot.

Maisema-alueen pohjoisosissa kallioperä on pää-
osin graniittia. Laaksot ja selänteet vuorottelevat yhtä 
laajoina.	Topografia	on	vaihtelevaa	ja	rinteet	rajaavat	
avointa tilaa selkeästi. Maisema-alueella tai sen ra-
joilla on monta arvokasta kallioaluetta, etenkin Poh-
jankylän peltolaakson ympäristössä massiiviset, avo-
kallioiset jyrkänteet ovat maisemalle leimaa-antavia. 
Etelässä alue rajautuu jyrkkään ja selväpiirteiseen 
Uudenmaan maakunnan selännemetsäalueeseen.

Latokartanon hevoslaitumet. Kuva: Marie Nyman
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kulttuuripiirteet:

Perniönjokea on jo vuosisatoja käytetty kauppareitti-
nä sisämaahan siirryttäessä. Alueella on pronssi- ja 
rautakautisia muinaisjäännöksiä. Esimerkiksi Ylisky-
län kappelin hautausmaalta on löytynyt rautakauti-
nen polttokenttäkalmisto ja runsaasti esineitä ja ny-
kyisen Asteljoen yhtymäkohdassa, Lupajan alueella, 
on pronssikaudelle ajoittuvia hautaröykkiöitä, mutta 
alue on erityisen tunnettu rautakautisista kalmistoista 
ja uhrikuppikivistä.

Keskiajalla asutus laajeni entisestään ja maise-
maan nousivat kirkon ja kruunun vallasta kertovat 
kirkot. Perniön kirkko ja kirkonkylä muodostuivat his-
toriallisen tien ja Perniönjoen risteykseen. Alueen ky-
lärakenteeseen ovat vaikuttaneet kartanolaitokset ja 
historiallinen tieyhteys, Kuninkaantie eli Suuri Ranta-
tie. Kuninkaankartanoilla oli hallinnollinen ja liikenteen 
kehittymiseen liittyvä rooli, sillä ne sijaitsivat teiden 
varsilla toimien virkamiesten ja muiden matkalaisten 
levähdyspaikkoina. Useat Perniön vanhoista kylistä 
ovat syntyneet kartanoiden yhteyteen. Suuri Rantatie 
kulki Turusta Viipuriin Perniön kautta, kuninkaankarta-
non koillispuolelta aina 1630-luvulle asti.  Tie on ollut 
olemassa jo 1300-luvulta lähtien, niin kuin myös suu-
rin osa Perniön nykyisistä kylistä. Perinteisesti raken-
taminen on sijoittunut kumpareille sekä selänteiden 
rinnealueille.

Perniönjokilaakso kuuluu Suomen kartanolaitok-
sen ydinalueeseen. Alueen vanhoja rälssitiloja ovat 
muun muassa Melkkilä, Paarskylä, Yliskylän kartano 
ja Pohjankartano. Melkkilän eli Yli-Melkkilän kartano 
oli merkittävä 1500-luvulla ja se oli pitäjän huomatta-
vimpia maanomistajia vielä 1880-luvun alussa. Tilat 
ovat vuosisatoja viljelyksessä olleiden peltojen ympä-
röimiä. Latokartanon laajan kulttuurimaiseman juuret 
ovat keskiajalta. Alueen todennäköisesti ensimmäi-
nen kuninkaankartano, jo vuonna 1347 ensimmäis-
tä kertaa kirjallisissa lähteissä mainittu Pyhäjoen eli 
Helgån kuninkaankartano, sijaitsi Kiskonjoen muo-
dostamassa mutkassa Nääsinnokassa Vanhankarta-
non alueella. Nykyään alueella on peltoa. Toinen ku-
ninkaankartano, Perniön eli Näsen kuninkaankartano 
perustettiin Perniön- ja Kiskonjoen yhtymäkohdassa 
olevalle Muntolannokalle vuonna 1556. Kartanokes-
kus siirrettiin nykyiselle Latokartanon paikalle 1690-lu-
vulla ja entinen kuninkaankartanon paikka autioitui. 
Muntolannokan pitkänomaisella mäenkumpareella on 
nähtävissä kuninkaankartanon rakennusten jäännök-
siä. Kumpareen pohjoispuolella Perniönjoen rannalla 
on sijannut markkinapaikka. 

Alueen rikkaaseen kulttuurihistoriaan on vaikutta-
nut Perniönjoen ja Kiskonjoen valjastaminen teolli-
seen käyttöön. Keskiajalla teollistumisen alkamisen 
myötä maisemaan ilmestyivät ruukit, vasarapajat ja 
myllyt. Ruukit toivat alueelle varakasta väestöä, jot-
ka sijoittivat varojaan seudun maatiloihin. Latokar-
tanonkoskella oli mahdollisesti kruunumylly jo 1300 
- 1400-luvuilla, jonka jälkeen koskessa on sijannut 
useita tullimyllyjä ja vesisaha. Keskiaikaisen Pohjan-
kartanon alue on myös alueen varhainen teollisuus-
keskittymä; alueella on kaksi koskea Pohjankoski ja 
Hamarinkoski, joissa on sijannut myllyjä ja rautatako-
mo. Pohjankoskessa toimi myöhemmin saha ja säh-
kövoimalaitos. Nykypäivänä koskissa on jäljellä vain 
joitain vanhoja rakenteita ja perustuksia.

Yliskylän viljasiilo näkyy kauas maisemassa. Kuva: Marie Nyman
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Rautatien valmistuminen vuonna 1899 muutti  
alueen maisemaa. Paarskylän asemanseudun ympä-
rille kasvoi pienmuotoinen kaupan keskittymä. Maata-
louselinkeinoista ja kaupasta kertovaa asemanseutua 
leimaa viehättävä kaupparaitti. Pohjois-eteläsuuntai-
sesti maisema-aluetta halkaisee Tammisaarentie, jo-
hon yhdistyvä Heikkiläntie rakennettiin vuonna 1961 
vanhan kylätien oikaisuna.

Latokartanonkoski on ainutlaatuinen luontokohde. 
Perniönjoen Pohjankosken ja Kiskonjoen Latokarta-
nonkosken välillä on 23 kilometriä pitkä kanoottireitti, 
joka on parhaimmillaan veden ollessa korkeimmillaan 
keväällä ja syksyllä. Latokartanon koskella reitti yh-
tyy Kiskonjoen kanoottireittiin. Lupajan alueella kulkee 
muinaispolku ja Lupajan Karpinmäen röykkiöiltä avau-
tuu näkymä Perniönjoen ja Asteljoen laaksoon.

maisemakuva:

Maisema ja kulttuuriympäristö muodostavat edusta-
van ja monipuolisen kokonaisuuden, joka on vahvasti 
yhteydessä alueen luontoon. Maisema on kumpuile-
vaa ja vaihtelevaa, suhteellisen korkeat selänteet ra-
jaavat selkeästi maisematilaa. Jokilaakso eroaa siitä 

länteen sijoittuvista jyrkkärantaisista jokilaaksoista si-
ten, että joen rannat ovat matalat ja maa nousee ran-
nasta hitaasti kohoten laajalle alueelle. Kirkonkylän 
lähiympäristössä laakso laajenee väljäksi viljelyau- 
keaksi, jota hallitsevat vauraat talonpoikaistalot, kar-
tanot ja muhkean moreenimäen eteläpäähän raken-
nettu Perniön emäkirkko. Latokartanon komea raken-
nusryhmä hallitsee laajaa peltoaluetta Perniönjoen- ja 
Kiskonjoen välisellä alueella. 

Alue on pääpiirteissään säilynyt eheänä ja alue 
on elinvoimaista maaseutua, lukuun ottamatta joitain 
kyläalueita kuten esimerkiksi Perniön asemanseutu, 
missä monet rakennukset seisovat tyhjillään.  Maise-
mallisesti merkittäviä ovat 1970-luvulla valmistunut 
Yliskylän viljasiilo sekä Perniön asemanseudulla si-
jaitsevat, 1927 - 1928 valmistunut osuuskaupan vil-
javarasto ja paikallinen viljavarasto- ja myllyrakennus. 
Vanhat korkeat viljavarastot erottuvat kauas avoimes-
sa maisemassa ja toimivat maamerkkeinä. Latokar-
tanonkoski ja Pohjankylän koski ovat mielenkiintoisia 
ympäristöjä, niin luonnoltaan kuin teolliselta kulttuuri-
historialtaan.

Alueella on suhteellisen vähän maisemaan sopi-
matonta rakentamista ja rakenteita; Perniön taajaman 

Latokartanonkoski ja koskessa sijaitseva myllynraunio ovat luonnoltaan ja maisemaltaan merktitäviä nähtävyyksiä.  
Kuva: Marie Nyman
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viereisellä pellolla maisemakuvaa rikkoo kerrostalo-
alue sekä Tammisaarentie ja keskustan kiertoliittymät 
toimitiloineen.

arviointiteksti:

Perniön viljelysmaisemat muodostavat lounaista vil-
jelyseutua edustavan, erittäin monipuolisen kokonai-
suuden. Alueen rikasta kulttuuriperintöä kuvastavat 
useat kartanot ja kirkot sekä runsaat muinaisjään-
nöslöydöt ja arvokkaat perinnemaisemat. Kulttuuri-
historiallisen erityispiirteensä antavat alueella ainakin 
1300-luvulta asti sijanneet, Latokartanoa edeltäneet  
kuninkaankartanot. Alueen joki- ja koskiympäristöt 
ovat myös luonnoltaan arvokkaita. Vanha rakennus-
kanta on hyvin säilynyttä ja alue on elinvoimaista 
maaseutua. Alue on säilynyt suhteellisen hyvin, vaik-
ka taaja-asutus ja päätie ovatkin muokanneet lähiym-
päristöään.

Rajaus:

Maisema-alue seuraa Perniönjoen ja Kiskonjoen ve-
sistöä. Perniön viljelysmaisemien alue rajautuu poh-
joisessa Pohjankylän laajaa viljelysaukeaa rajaavaan 
metsäiseen selänteeseen, jatkuen Pohjankylästä Ylis-
kylään, Perniön asemalle, kirkonkylään ja edelleen 
etelään Latokartanon aavalle peltoaukealle. 

Rajaus seuraa pääosin maakunnallisissa inven-
toinneissa todettuja rajauksia. Maakunnallisen inven-
toinnin rajausta on päivitysinventoinneissa laajennet-
tu länteen, Laukkaan ja Heikkilän kylän peltoalueille.  
Alueet nousivat esille paikkatietopohjaisissa analyy-
seissä niin muinaisjäännösten, perinnemaisemien 
kuin peltojen historiallisen jatkuvuuden osalta. Maas-
tokäynnillä todettiin että alueet ovat maisemakuval-
taan vaihtelevia ja monipuolisia, liittyen Perniönjoen 
varren viljelysmaisemiin. 

Päivitysinventoinneissa tutkittiin myös Kiskonjoen 
laajempaa mukaan ottamista maisema-aluerajauk-
siin, mutta maastoinventoinneissa todettiin joenvar-
ren olevan melko metsäinen ja että kulttuuriarvoiltaan 
arvokkaimmat kokonaisuudet sisältyvät jo Perniön vil-
jelysmaisemaan, Kiskon-Kiikalan kulttuurimaisemaan 
sekä Koski-Muurla-Romsilan kulttuurimaisemaan.

Näkymä Heikkiläntieltä. Kuva: Marie Nyman
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uskelanjokilaakso
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot; valtakunnallisesti ar-
vokas

kunta: Salo

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Muinaisen merenpohjan paksut savikerrostumat 
peittävät laajoja alueita. Lounais-koillissuuntaisessa 
kallioperän murroslinjassa virtaava Uskelanjoki on 
uurtanut muutoin loivasti kumpuilevaan laaksoon sy-
vät uomat. Uskelanjoen yläjuoksulla uoman syvyys 
on peräti 20 - 30 metriä. Uskelanjokeen liittyy muun  
muassa Kurajoki Perttelissä. Uskelanjoki saa alkunsa 
Rekijoen, Terttilänjoen ja Hitolanjoen yhtymäkohdas-
ta, missä latvajoet haarautuvat eri suuntiin.

Moreenipeitteiset, kuivia mäntykankaita kasvavat 
mäet kohoavat jyrkkinä suoraan viljelymaista. Kallio-
perä on pääosin graniittia ja savikot on tarkoin raivattu 
pelloiksi. Peltojen ja karujen metsäisten mäkien hal-

litsemaan maisemaan tuovat vaihtelua lehdot ja joki-
varsien perinnebiotoopit. Maisemiltaan upeilla jyrkillä 
jokirinteillä on hienoa niittykasvillisuutta, esimerkiksi 
Rekijokilaakson, Kuivakosken ja Ylijoen laitumien rin-
neniityillä, jotka ovat Natura-alueita.

Jokien ja purojen jyrkät töyräät sekä hieta- ja hiesu-
pitoiset maalajit ovat erittäin herkkiä eroosiolle, mikä 
lisää alueen luonnon monimuotoisuutta. Uskelanjoen 
törmän suurimmat sortumat ovat vieneet hehtaareit-
tain rantapeltoja ja 1800-luvun alussa Uskelan emä-
kirkon.

kulttuuripiirteet:

Runsaat esihistorialliset löydöt osoittavat muinaista 
vaurautta ja vilkasta kaupankäyntiä. Alueen asutuk-
sen syntyyn ovat vahvasti vaikuttaneet jokien luomat 
mahdollisuudet kulkuväylinä ja siten myös kaupan-
käynnille. Maisemallisesti merkittävä rautakautinen 
muinaislinna, Veitakkalan linnamäki, sijaitsee Uske-
lanjoen länsipuolella, Isokylän merkittävän muinais-
jäännösryhmän pohjoispuolella. Isonkylän muinais-
jäännösalueella sijaitsee rautakaudelle ajoittuvat 
kalmistot ja asuinpaikka.

Uskelan Isokylän emäkirkon kellotapuli ja hautausmaa seisovat vielä vanhan kirkon paikalla. Kuva: Anna-Leena Seppälä
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Uskela on maamme vanhimpia kirkollisesti järjes-
täytyneitä alueita. Uskelanjoen partaalla, Isonkylän 
kalmiston lähellä, sijaitsi emäkirkko ilmeisesti jo en-
nen 1300-lukua. Uskelan vanha emäkirkko sijaitsi 
Uskelanjoen ja pienen Asolanojan yhtymiskohdan 
pohjoispuolella. Vuonna 1827, maanvyörymän seu-
rauksena, Uskelan emäkirkko vajosi osittain jokeen, 
mutta paikalla on säilynyt vuonna 1749 rakennettu 
kellotapuli vanhan Hiidentien varrella. Pertteli sai kap-
pelinoikeudet 1400-luvun alussa ja Perttelissä lienee 
ollut puukirkko jo 1300-luvulla. Nykyinen, Pyhälle Bar-
tolomeukselle nimetty kivikirkko on 1400-luvulta, mut-
ta harmaakivinen asehuone on vuodelta 1750 ja koo-
kas sakaristo suurimmaksi osaksi 1820-luvulta. Kirkko 
sijoittuu Kaivolan kylään. Kaivola oli vanha kauppa-
paikka ja myöhemmin Uskelanjoen suun vetäytyessä 
markkinapaikka siirtyi Saloon. 

Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Hiidentie on johtanut Salosta Perttelin kirkon kautta 
Somerolle keskiajalla, mahdollisesti jo rautakaudella. 
Vanhojen, isojaon aikaisten karttojen perusteella Hii-
dentie on kulkenut melko tarkkaan samalla paikalla 
ainakin kaksisataa vuotta. Tien varrella on Veitakka-
lan kartano, jonka puinen päärakennus ja talousra-

kennukset muodostavat yhdeltä sivulta avoimen piha-
piirin. Tien varrella on myös katajikkoisia laitumia ja 
joentöyräällä laajalti ketoa. Keskiaikainen Inkeren kar-
tano on Perttelin vanhimpia säilyneitä maatiloja. Tilan 
karja laiduntaa Uskelanjoen rannan luonnonlaitumilla. 
Inkeren kartanon nykyinen päärakennus on vuodelta 
1800. Uskelanjokilaaksossa on säilynyt vanhoja myl-
lyjä, kuten esimerkiksi Kaukolan mylly ja Yyrön mylly 
Vintilässä.

Perinteinen lounaissuomalainen maaseutuasutus 
on alueella hyvin säilynyt. Rakennukset ovat pää- 
asiassa metsäselänteiden ja -saarekkeiden reunoilla. 
Puuistutukset suojaavat pelloille rakennettuja taloja. 
Maanviljelyn edellytykset ovat jokilaaksossa hyvät. 
Joillakin tiloilla on erikoistuttu tiettyihin viljelykasvei-
hin, ja puutarhanhoito ja hedelmätarhat ovat yleisiä. 
Karjanpito on vähentynyt, mikä näkyy myös perinne-
kasvillisuuden umpeenkasvuna.

Taajamien ympäristössä, esimerkiksi Perttelissä ja 
Salon kaupungin liepeillä, rakentaminen ei ole yhtä 
harkiten sijoitettua. Turku-Helsinki -moottoritie ylittää 
Uskelanjokilaakson Isokylän pohjoispuolella.

Uskelanjokilaaksolla on virkistysarvoa ulkoilu-, me-
lonta- ja patikointialueena. Veitakkalan linnamäkeä ja 
Salon Isonkylän rautakautista kalmistoaluetta kiertä-
vät polut.

maisemakuva:

Maisema-alue ulottuu taajamasta koilliseen Uskelan-
jokilaakson latva-alueille saakka. Syvälle maaperään 
kaivautuneet jokiuomat halkovat loivasti kumpuilevia 
laajoja viljelyksiä. Peltoalueita reunustavat, metsäi-
set, jopa 90 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoavat  
mäet. Esimerkiksi Veitakkalan muinaislinnan laelta 
avautuu näkymä yli koko Uskelanjoen viljelysalueen. 

Kulttuurimaisemalle leimaa-antavat ovat laajat 
peltoaukiot, laaksoja halkovat saveen uurtuneet joet 
jyrkkine rinteineen ja rotkoineen sekä laakson rin-
teille miltei nauhamaisiksi rakentuneet vauraat ta-
lonpoikaiskylät. Hiidentie hakeutuu kumpuilevassa 
peltomaisemassa Perttelistä Saloon. Maisemallisesti 
näyttäville paikoille sijoittuvat kirkot ovat alueelle omi-
naisia. Maisema-alueen ulkopuolella sijaitseva Uske-
lan kirkko kohoaa Salon kaupunkirakenteen yläpuo-
lelle ja näkyy avarassa jokilaaksossa kauas Salon 
taajamaa lähestyttäessä.

Taajamien liepeillä uudet omakoti- ja kerrostalot, 
liikerakennukset ja teollisuushallit häiritsevät muutoin 
hyvin säilynyttä kokonaisuutta. Helsinki-Turku -moot-
toritien linjaus kulkee huomattavan suoralinjaisesti ja 

Näkymä Hiidentieltä. Kuva: Anna-Leena Seppälä
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kohtisuorasti kallioperän murroksiin ja Uskelanjoki-
laaksoon nähden.

arviointiteksti:

Maisema-alue edustaa lounaisen viljelyseudun ydin-
alueita. Vanhat asuin- ja hautapaikat, kirkot, vauraat 
maatilat ja kartanot sekä maaston muotoja noudatte-
leva vanha tiestö ovat kulttuurimaiseman arvokkaita 
piirteitä. Perinteinen maaseutuasutus on hyvin säily-
nyttä. Laaja, avara maisema luo kauniin ja hallitun ko-
konaisuuden, jossa näkymät ovat pitkiä. Jokitörmän 
laidunniityt ovat maisemallisesti kauniita ja luonnol-
taan arvokkaita. Kulttuurimaiseman eheyttä vaurioitta-
vat hieman jokilaakson ylittävä Turku-Helsinki -moot-
toritie sekä Salon kaupungin taajama.

Rajaus:

Maisema-aluerajausta supistetaan Halikon- ja Uske-
lanjokilaakson välisellä savikkotasanteella, Salon ja 
Halikon rajamailla, Salaisissa. Tästä johtuen Uske-

lan- ja Halikonjoen laaksot muodostavat kaksi eril-
listä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, 
jotka myös luonteeltaan eroavat toisistaan. Salaisten 
alue rajautuu omaksi kokonaisuudekseen, jota halkoo 
myös moottoritie. Salon seudun kulttuurimaisemasel-
vityksessä vuonna 2004 on esitetty, että Uskelan- ja 
Halikonjoen laaksojen maisema-aluerajausta voisi su-
pistaa ”Halikonjokilaakson ja Uskelanjokilaakson vä-
lisellä savikkotasanteella Salon ja Halikon rajamailla 
Salaisissa”, jossa ”maisema on tasaista, entistä taka-
niittyä ja asutus lähinnä 1900-luvulla syntynyttä.” Alue 
sisältyy päivitysinventointien perusteella maakunnal-
lisesti arvokkaaseen, Salaisten maisema-alueeseen. 

Maisema-aluetta ehdotetaan laajennettavan Pert-
telin kirkonkylän pohjoispuolella Rekijoelle saakka, 
sisältämään Uskelanjoen yläjuoksun kokonaisuudes-
saan, aina latvajokiin saakka. Maisemakuva jatkuu 
alueella monimuotoisena ja jokilaakso syvine sivu-
uomineen leimaa maisemaa. Yläjuoksun valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi ehdotettu laajennusalue on hieman 
maakunnallisen selvityksen ehdotusta suppeampi. 

Uskelanjoen yläjuoksua. Kuva: Marie Nyman

Uskelanjoen yläjuoksua. Kuva: Marie Nyman
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airiston - pukinsalmen 
merimaisema

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Ruissalo - Hirvensalo; valtakunnallisesti arvokas se-
kä Airisto - Seili; valtakunnallinen maisemanähtävyys

kunta: Turku, Naantali, Parainen

arvoluokka: valtakunnallinen maisemanähtävyys

luonnonpiirteet:

Airiston selkä on syntynyt kallioperän hautamaiseen 
vajoamaan. Kallioperä on suurilta osin mikrokliini-
graniittia sekä kiillegneissiä, paikoin esiintyy myös 
granodioriittiä. Seilin saaren lähistöllä on kvartsi-
maasälpägneissiä. Rannikon korkeimmat kohdat 
ovat huuhtoutuneita silokallioita. Alueen saaret ovat 
muodostuneet toisiinsa kiinni kasvaneista luodoista 
ja tasaisissa painanteissa on viljavaa entistä meren-
pohjaa. Rantakerrostumia voi löytää esimerkiksi Kuu-
vasta ja Kallanpäästä. Maisemarakenne on pienpiir-
teistä ja selvästi suuntautunutta.

Alueelle tyypillistä on luonnonmaisemien vaihtumi-
nen äärimmäisyyksistä toiseen: vehmaista, upeasti 
kukkivista lehdoista karuihin kalliokkoihin.  Metsäisillä 
alueilla kasvaa pääsääntöisesti mäntyä, joka kallioisil-
la saarilla on vanhaa ja tuulen pieksämää. Rehevissä 
paikoissa esiintyy myös tuoreita kuusikoita ja lehtimet-
sää. Jalopuumetsiköt ja pähkinäpensaslehdot kuulu-
vat alueen arvokkaisiin luontotyyppeihin. Ruissalon, 
Lapilan ja Seilin saaret erottuvat muista saarista re-
hevillä, puistomaisilla ympäristöillään. Ruissalon saa-
rella on Suomen oloissa ainutlaatuisen laajat tammi-
metsät, joiden yhteispinta-ala on lähes 100 hehtaaria. 

Alue on luonnoltaan ja linnustoltaan arvokasta. 
Ruissalon lehdot, Aasla - Kramppi ja Seilin saaris-
to kuuluvat Natura-ohjelmaan. Seilin saariston alue 
edustaa	 topografialtaan	vaihtelevaa,	 jylhää	sisäsaa-
ristoluontoa. Alueen tarjoamissa monipuolisissa elin-
ympäristöissä esiintyy monia harvinaisia kasveja ja 
eliölajeja. Aasla - Krampin Natura-alueeseen kuuluu 
komeita kallioita, lehtoja, rehevä lintuvesi ja pieni järvi. 
Ruissalon lehdot ovat asutuksen, viljelmien ja muun 
maankäytön vuoksi pirstoutuneet, mutta alueella ta-
vataan erityyppisiä lehtoja, muun muassa kosteita sa-
niaisvaltaisia lehtoja, tuoreita ja reheviä jalopuumetsiä 
sekä myös kuivia, aluskasvillisuudeltaan vaatimatto-

Loistokarilla sijaitseva loistovartijan talo on kapean väyläosuuden keskeinen maamerkki. Kuva: Marie Nyman



154

Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu

mia rinnelehtoja. Ruissalo on myös kansainvälisesti 
arvokas lintualue (IBA-alue). Ruissalon suurista siir-
tolohkareista tunnetuin on Kukkarokivi, joka sijaitsee 
Ruissalon ja Iso-Kaskisen saaren välisellä merialueel-
la, ulottuen 17 metriä vedenpinnan yläpuolelle.

kulttuuripiirteet:

Alueella on rikas ja monipuolinen kulttuurihistoria, jo-
ta kuvaavat puolustusvarustukset, meriväylien kult-
tuuriperintö, sairaalalaitoksen historia, huvila-asutus, 
kartanot sekä vauraat maatilat. Airiston vanhaa laiva-
väylää pitkin Varsinais-Suomen rannikolle on suun-
tautunut useita valloitus- ja hävitysretkiä. Alueella on 
useita Krimin sodan aikaisia puolustusvarustuksia se-
kä Ison- ja Pikkuvihan aikaisia kiviuuneja, niin kutsut-
tuja ryssänuuneja. 

Seili on tunnettu historiastaan niin spitaalisten sai-
raalana kuin naisten mielisairaalana. Seilin Fogde-
byn kylä on ollut olemassa viimeistään 1500-luvulla, 
mahdollisesti jo keskiajalla. Seilin saaren historia on 

Purjeveneitä Airistolla. Kuva: Marie Nyman

osa maamme sairaanhoitolaitoksen vaiheita. Vuo-
sina 1619 - 1785 siellä toimi Suomen ensimmäinen 
leprasairaala ja vuosina 1755 - 1962 valtion mielisai-
raala. Seiliin tuodut mielisairaat asuivat pääsaaressa 
ja spitaalisten vaatimattomat asumukset sijaitsivat 
nykyään Seiliin kiinni kuroutuneelle niemellä. Seilin 
sairaalan puinen ristikirkko, jonka lähellä spitaalisten 
asunnot sijaitsivat, on rakennettu vuonna 1733. Sen 
vieressä on vanha hautausmaa, jossa lähes kaikki 
haudat on merkitty yksinkertaisilla valkoisilla puuris-
teillä. Useassa vaiheessa rakennetun sairaalan pää-
rakennuksen, 1840-50 lukujen vaihteessa valmistu-
neen keskiosan on suunnitellut P.J. Gylich, samoin 
ilmeisesti länsisiiven. Rakennuksia yhdistävät kor-
keat siipiosat on rakennettu Jac. Ahrenbergin 1887 
laatimin suunnitelmin. Paikalla on todennäköisesti 
ollut hospitaaliin kuuluneita rakennuksia hospitaa-
lin perustamisesta vuodesta 1619 lähtien. Nykyään 
sairaalan rakennusryhmään kuuluu kaiken kaikkiaan 
viitisenkymmentä rakennusta. Seilin rakennuksissa 
toimii nykyään Saaristomeren tutkimusasema. Seilin 
kaltaiset kivirakennukset ovat harvinaisia saaristossa. 
Haverössä ja alueen muilla lähisaarilla on saaristolle 
tyypillisiä pienmuotoisia viljelytiloja. Rakentamattoma-
na säilynyttä Ominaisten saarta on aikoinaan käytetty 
hautapaikkana vainajille, joita Rymättylän, Nauvon ja 
mahdollisesti myös Korppoon kirkot eivät suostuneet 
hautaamaan siunattuun maahan. 

Ruissalon lähisaaret, Lapila, Luonnonmaa, Hir-
vensalo ja Satava, saivat asutuksensa viimeistään 
keskiajan kuluessa. Lapilan rokokootyylinen kartano, 
rakennettu C.F. Schröderin piirustusten mukaan vuon-
na 1763, käsittää päärakennuksen ohella 1700-luvul-
la istutetun puiston sekä asuin- ja talousrakennuksia 
1700 - 1900-luvuilta. Ruissalo säilyi asumattomana 
1500-luvun puoliväliin saakka, jolloin saarelle perus-
tettiin kruununkartano. Kartanon lisäksi Ruissalossa 
oli 1700-luvun puoliväliin tultaessa vain viisi torppaa. 
Vuonna 1845 Ruissalo siirtyi Turun kaupungille, min-
kä jälkeen saari jaettiin palstoihin ja huviloiden ra-
kentaminen alkoi. Ruissalossa ja Hirvensalossa hu-
vilat antavat kuvan suomalaisesta huvilakulttuurista 
1850-luvulta nykyaikaan. Ruissalon kartanon kulttuu-
rimaisema muodostaa maisema-alueella poikkeavan 
kokonaisuuden, rantaan rajautuvine, laajoine peltoi-
neen sekä lukuisine rakennuksineen. 

Ruissaloon vuonna 1852 rakennettu siltayhteys ei 
heti sivuttanut höyrylaivaliikennettä. Myös Luonnon-
maalle sekä Hirvensaloon ja Satavaan on siltayh-
teydet. Turusta Erikvallan niemenkärkeen asti pääsee 
siltoja pitkin. Siltojen rakentamisen jälkeen pientalo-
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rakentaminen ja myös taajamamainen rakentaminen 
on yleistynyt kaikilla saarilla. Rakentamiselle keskei-
set paikat ovat sijanneet rannoilla, Turkuun johtavan 
väylän varrella.

Alueen perinteisiä elinkeinoja ovat merenkulku, 
maanviljely ja karjatalous. Merkittävä osa kulttuuripe-
rinnöstä ja tärkeä osa maisemaa ovat luotsitoimintaan 
liittyvät rakennukset ja rakenteet. Pikisaaren luoteis-
rannalla asutuksen keskellä sijaitsee Turun historial-
linen luotsiasema vuodelta 1905 sekä meren äärellä 
sijaitseva vanhempi luotsivartiotupa vuodelta 1876. 
Molempien alkuperäistä tehtävää on vaikea tunnis-
taa, vaikkakin rakennukset ovat ulkoasultaan säily-
neet hyvin. Luotsirakennukset muodostavat harvinai-
sen esimerkin kaupunkiluotsiasemasta. Kauppakarin, 
toiselta nimeltään Loistokarin, luodolle 1880-luvulla 
rakennettu loistonvartijan talo sijaitsee Turkuun joh-
tavan väylän varrella.  Kulttuuriympäristönä saari on 
ainutlaatuinen ja rakennus on säilynyt erittäin hyvin 
historiallisessa asussaan. Orhisaaren 1900-luvulla 
useaan otteeseen muutettu loisto sijaitsee avoimella 
kallioniemellä Airiston selän eteläpäässä ja on huo-
mattava maamerkki. Insinööri Pettersson vuodelta 
1909 on suunnittelijansa mukaan nimetty loisto Turun 
väylän varrella Nauvon pohjoispuolella. Kohteeseen 

liittyy runsaasti tapakulttuuria. Näiden lisäksi myös 
esimerkiksi Rautakarin tornipooki sekä Rajakarin lois-
to ovat maisemallisesti merkittäviä rakenteita. Maan-
viljely ja karjatalous ovat paikoin pitäneet ranta-alueita 
avoimina. Suurin osa maisemallisesti tärkeistä pellois-
ta ja niityistä sijaitsevat Ruissalossa, Luonnonmaalla, 
Lapilan ja Seilin saarilla. Paikoin viljely ja karjatalous 
ovat kuitenkin loppuneet ja alueet ovat kasvamassa 
umpeen.

Airiston selkä ja Ruissalon saari ovat seudun tun-
netuimpia maisemanähtävyyksiä. Ruissalossa on 
muun muassa kasvitieteellinen puutarha, golfkenttä, 
Turun Pursiseuran satama, Ruissalo Camping-lei-
rintäalue, ravintola, kylpylä ja hotelli. Ruissalossa on 
opastuskeskus, jonka yhteydessä toimii ensisijaisesti 
ala-astekoululaisille suunnattu Tammenterhon luonto-
koulu. Saaronniemessa sijaitsee leirintäalueen ohella 
myös kaupungin tärkein uima-alue ja ympärivuotinen 
ulkoilu- ja virkistysalue. Vuosittainen rockfestivaali 
Ruisrock on järjestetty Ruissalossa vuodesta 1970 
lähtien. Muita vuosittaisia tapahtumia ovat Ruissalo-
juoksut sekä Paavo Nurmi-maraton. Ruissalossa on 
luontopolkuverkostoa yhteensä noin 20 kilometriä ja 
luontopolkuihin liittyy kaksi lintutornia ja yksi lintula-
va. Risteilylaivat ja muu laivaliikenne Turun satamaan 

Seilin entisiä sairaalarakennuksia. Kuva: Marie Nyman
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kulkee Pukinsalmen väylää pitkin Iso - Pukin pohjois-
puolelta. Kesäisin päivittäiset vesibussivuorot kulke-
vat Aurajoelta Ruissaloon ja Ruissalon ohi saaristoon. 
Seilin saaren vierasvenesatamaan pääsee omalla ve-
neellä ja saarelle on myös laivayhteyksiä niin Turusta, 
Rymättylästä kuin Paraisilta.

maisemakuva:

Maisema-alue yltää Aurajoen vaikutuspiiristä, sisä-
saariston ja rannikkovyöhykkeen tuntumasta Airiston 
ulapalle, ja sieltä eteenpäin Seilin saarelle ja Ominais-
ten aukolle saakka. Maisema vaihtelee Ruissalon ja 
sisäsaariston kapeista salmista, Airiston ja Ominais-
ten aukkojen laajoihin merellisiin maisemiin. 

Maiseman kokee parhaiten mereltä päin, mutta 
Ruissalossa ja myös muilla saarilla ja rannikkoalueel-
la avautuu paikoin pitkiä näkymiä merelle kapeita pel-
toaukeita pitkin. Alue alkaa Ruissalon ja Hirvensalon 
välisenä kapeana salmena, jota pitkin myös risteily-
alukset kulkevat. Salmen maisemakuvassa Ruissa-
lon, Iso-Pukin, Pikku-Pukin sekä Hirvensalon näyt-
tävä huvila-asutus laitureineen ja uimahuoneineen 
ovat alueelle leimaa-antavia. Avarammassa merimai-
semassa merimerkit ja muut luotsitoimintaan liittyvät 
rakenteet nousevat tärkeiksi. Keskellä merialuetta 
sijaitsee loistonvartijan mökki Kauppakarin / Loisto-
karin pienellä luodolla.  Loisto on kapean väyläosuu-
den keskeisin maamerkki. Ominaisten aukon ja Seilin 
saaristo on maisemallisesti hyvin näyttävää. Leimaa-
antavia ovat korkeat, jyrkkärantaiset kalliosaaret.

Monet rantaviivasta esiin pistävät niemet ovat mai-
semallisesti arvokkaita. Niiltä sekä rantamaiseman 
korkeilta mäenkumpareilta avautuu kauniita näky-
miä, esimerkiksi Kirkkolaiturin viereiseltä mäkialueel-
ta, Seilin saaren itäpuolelta, avautuu laaja näkymä 
Ominaisten aukolle. Kaasivuori on Turun eteläisen 
saariston korkein kohta, jonka huipulta avautuvat hui- 
keat näköalat saariston yli. Myös Kalvinkallion iäkäs-
tä männikköä kasvavalta laelta avautuvat erinomaiset 
näkymät saaristoon.

Ranta-alue on vetovoimaista asutus- ja loma-asu-
tusaluetta. Esimerkiksi Hirvensalon ranta on tiiviisti ra-
kennettu, vaikeuttaen ranta-alueiden yleistä virkistys-
käyttöä. Ruissalon saarella itäosan telakka-alueen ja 
länsipään hotellin ja leirintäalueen voi katsoa olevan 
ristiriidassa saaren perinteisen maisemakuvan kans-
sa. Maakuntakaavassa on yhteysvaraus Nauvon ja 
mantereen välillä, jolla saattaa olla laaja-alaiset vai-
kutukset saaristomaisemalle. Maisema-alueella um-

peen kasvavat ja jo umpeutuneet entiset pellot ja lai-
dunmaat ovat haaste tulevaisuudessa.

Maisema-alueen ulkopuolelle jäävällä Turun linnal-
la on ollut merkittävä vaikutus maisema-alueen kehi-
tykselle ja linna näkyy myös väylälle.

Alueen maisemakuvaan vaikuttavat myös maise-
ma-alueen ulkopuolelle jäävät Turun satama, Pan-
sion öljysatama ja junalauttasatama, Pernon telakka 
sekä Naantalin jalostamo- ja voimalaitosalueet, sillä 
alueisiin liittyvät korkeat rakenteet näkyvät avoimessa 
maisemassa ja melu kantautuu kauas merialueella.

arviointiteksti:

Ruissalo sekä Airiston selkä Turusta länteen johtavan 
laivareitin varrella ovat lounaisrannikon ja Saaristo-
meren seudun tunnetuimpia maisemanähtävyyksiä. 
Maisemanähtävyyden arvo perustuu monipuoliseen 
rannikon ja saariston luontoon, historialliseen laiva-
väylään sekä sen varren vanhaan huvilakulttuuriin, 
vauraisiin maatiloihin ja sairaanhoitolaitoksen histo-
riaan. Kapeat salmet ja avarat selät tarjoavat vesillä 
liikkujalle toinen toistaan kauniimpia näkymiä. Alue on 
sekä luontosuhteiltaan että kulttuurihistoriallisesti lu-
ettavissa maamme arvokkaimpien alueiden joukkoon. 
Tulevaisuuden haasteena voi pitää yhä tiiviimmin ra-
kennettua rantavyöhykettä sekä umpeen kasvavia ja 
jo umpeutuneita entisiä peltoja ja laidunmaita.

Rajaus:

Alue alkaa Ruissalosta ja sisäsaaristosta, jatkuen Ai-
riston ulapalle ja sieltä Seilin saarelle ja Ominaiste-
naukolle saakka. 

Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityksessä 
vuonna 2008 Airisto – Seilin aluetta on esitetty laajen-
nettavaksi Airistolla pohjoiseen Vepsän saarelle sekä 
Ominaisten aukolle maisematilan rajojen mukaan. Tu-
run seudun maakuntakaavan selvityksen perusteella 
Ruissalo - Hirvensalon maisema-alueeseen on esitetty 
lisättäväksi muun muassa Lapilan saari. Maakunnallis-
ten selvityksien perusteella myös valtakunnallisesti ar-
vokkaiden Ruissalo - Hirvensalon maisema-alueen ja 
Airisto - Seilin maisemanähtävyyden välinen alue on 
maisemallisesti arvokas ja selvityksissä osoitetut raja-
ukset ovat olleet päivitysinventointien lähtökohtana. 

Päivitysinventointien perusteella alueet ehdotetaan 
yhdistettäväksi yhdeksi kokonaisuudeksi, Airiston - 
Pukinsalmen merimaisema, ja aikaisempien selvityk-
sien rajaama maisemakokonaisuus säilyy samanlai-
sena, pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta (Airistolan 
pellot,	Mustfinnin	lahti,	kaavatekniset	aukot).
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erstan - Bocksundets 
havslandskap

landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: Runsala-Hirvensalo	 (fi:	 Ruissalo-Hivensalo);	
nationellt	värdefull	och	Erstan-Själö	(fi:	Airisto-Seili);	
nationellt värdefull landskapssevärdhet

kommun: Åbo, Nådendal, Pargas

värdeklass: Nationellt värdefull landskapssevärdhet

naturens särdrag:

Erstan har bildats i en gravsänka i berggrunden. Berg-
grunden är till stora delar mikroklingranit samt glim-
mergnejs,	ställvis	finns	även	granodiorit.	I	närheten	av	
Själö	finns	kvarts-fältspatgnejs.	Kustens	högsta	delar	
är sköljda rundhällar. Öarna i området har bildats av 
skär	som	vuxit	samman	och	i	de	jämna	sänkorna	är	
jorden bördig, tidigare havsbotten. Strandavlagring-
ar	kan	man	hitta	till	exempel	i	Kuuva	och	Kallanpää.	
Landskapsstrukturen är småskalig och tydligt riktad.

Typiskt	 för	 området	 är	 naturlandskapens	 växling	
från en ytterlighet till en annan; från frodiga, vackert 
blommande	lundar	till	karga	klippor.	På	skogsbevux-
na	områden	växer	huvudsakligen	tallskog,	som	på	de	
bergiga öarna är gammal och vindpinad. På frodiga 
platser	växer	även	granskog	och	lövskog.	Ädellövsko-
gar och hassellundar är områdets värdefulla naturty-
per. Runsala, Lapila och Själö avviker från de andra 
öarna med sina lummiga, parklika miljöer. På Runsala 
finns	vidsträckta	ekskogar,	som	i	finska	förhållanden	
är utan like, med en sammanlagd areal på nästan 100 
hektar. 

Området är värdefullt till naturen och fågellivet. 
Runsalas lundar, Asla-Krampen och Själös skärgård 
tillhör Natura-programmet. Själö skärgårdsområde 
representerar	till	topografin	varierande,	storslagen	in-
nerskärgårdsnatur. I de mångsidiga livsmiljöer, som 
området	erbjuder,	 förekommer	många	ovanliga	väx-
ter och djur. Till Asla-Krampens Natura-område hör 
ståtliga klippor, lundar, frodigt fågelvatten och en lite 
sjö. Runsalas lundar splittras av bosättning, odlingar 
och annan markanvändning, men på området före-
kommer även olika typers lundar, bland annat fuktiga, 
ormbunksdominerade lundar, friska och frodiga ädel-
trädsskogar samt även torra, till undervegetationen 

Utsikt över Ominaisfjärden. Bild: Marie Nyman
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anspråkslösa lundbackar. Runsala är ett nationellt 
värdefullt fågelområde (IBA-område). Kändast av 
Runsalas	många	stora	flyttblock	är	Kukkarokivi,	som	
ligger i havsområdet mellan Runsala och Iso-Kaski-
nen, och höjer sig 17 meter ovanför havsytan.

kulturella särdrag:

Området har en rik och mångsidig kulturhistoria, som 
kan utläsas i försvarsbefästningarna, sjöledens kul-
turarv, sjukvårdinrättningens historia, villabebyggel-
sen, herrgårdarna och de rika lantgårdarna. Flera 
erövrings- och förintelsetåg har riktats mot Egenliga 
Finlands kust längs Erstans gamla sjöled. På området 
finns	flera	batterier	från	Krimkriget	och	stenugnar,	så	
kallade ryssugnar, från Lilla och Stora ofreden.

Själö är känd för sin historia så väl som sjukhus 
för spetälskesjuka och som sinnessjukhus för kvinnor. 
Fogdeby på Själö har funnits senast från och med 
1500-talet, möjligtvis redan under medeltiden.  Själös 
historia är en del av vårt lands sjukvårdsinrättnings-
skeden. Under åren 1619 - 1785 var Finlands första 
spetälskesjukhus verksam på Själö och under åren 
1755-1962 statens sinnessjukhus. De mentalt sjuka 
som hämtades till Själö bodde på huvudön, medan de 
spetälskas anspråkslösa boningar låg på en nu mera 
förenad udde på Själö. Sjukhusets korskyrka i trä, i 
närheten av vilken de spetälske bodde, är byggd år 
1733.	Bredvid	kyrkan	finns	det	en	begravningsplats,	
där så gott som varje grav är utmärkta med enkla vi-
ta träkors. Sjukhusets huvudbyggnad är ett resultat 
av	flera	byggnadsskeden.	 	Mittdelen	är	byggd	kring	
decennieskiftet 1850, enligt ritningar uppgjorda av 
P.J. Gylich och detsamma gäller veterligen även den 
västra	flygeln.	Flyglarna	som	är	högre	än	de	övriga	
byggnadsdelarna och som sammanbinder byggna-
derna, baserar sig på Jac. Ahrenbergs ritningar från 
år 1887. Det har antagligen funnits byggnader tillhö-
rande hospitalet på samma plats sedan 1619 fram 
till 1800-talets början. Nuförtiden omfattar sjukhusets 
byggnadsgrupp allt som allt ett femtiotal byggnader. 
Skärgårdshavets forskningsstation verkar idag i Sjä-
lös byggnader. Stenbyggnader i likhet med Själös är 
osedvanliga i skärgården. På Haverö och de andra 
närbelägna	 öarna	 finns	 det	 för	 skärgården	 typiska	
småskaliga lantgårdar. Ominaisholmen, som bevarats 
obebyggd, har en gång i tiden använts som begrav-
ningsplats för avlidna, som Rimito, Nagu och kanske 
även Korpo kyrkor inte gick med på att begrava i vigd 
jord.

Själö kyrka och begravningsplats. Bild: Marie Nyman

De till Runsala närbelägna öarna Lapila, Luon-
nonmaa,	Hirvensalo	och	Satava,	fick	sin	bosättning	
senast under medeltiden. Lapilas herrgård i rokoko-
stil, byggd enligt C.F. Schröders ritningar år 1763, 
omfattar förutom huvudbyggnaden en park anlagd 
på 1700-talet och bostads- och ekonomibyggnader 
från 1700-1900-talen. Runsala förblev obebodd fram 
till mitten av 1500-talet, då kungsgården grundades 
på ön. Förutom kungsgården fanns det i mitten av 
1700-talet fem torp på Runsala. År 1845 övergick 
Runsala till Åbo stad, varefter ön delades i lotter och 
byggandet av villorna påbörjades. Villorna på Runsa-
la	och	Hirvensalo	ger	en	bild	av	finsk	villakultur	från	
1850-talet till nutid. Runsala herrgårds kulturlandskap 
bildar en avvikande helhet, med de utbredda, till havet 
angränsande åkrarna och de många byggnaderna. 

Broförbindelsen, som byggdes till Runsala år 1852, 
åsidosatte	inte	genast	ångbåtstrafiken.	Det	finns	även	
broförbindelser till Luonnonmaa samt till Hirvensalo 
och Satava. Från Åbo kommer man via broar ända till 
Erikvalla udden. Efter byggandet av broarna har små-
husbyggandet och även byggande typiskt för tätorter 
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blivit vanligt på alla av dessa öar. De centrala plat-
serna för byggandet har legat på kusten, längs med 
sjöleden till Åbo.

Områdets traditionella näringar är sjöfart, lantbruk 
och boskapsskötsel. En betydande del av kulturarvet 
och en viktig del an landskapet är byggnaderna och 
strukturerna förknippade till lotsverksamheten. På 
Beckholmens nordvästliga strand, mitt ibland bosätt-
ningen, ligger Åbos gamla lotsplats från 1905 samt 
in vid havet en äldre lotsvaktstuga från 1876. Bådas 
ursprungliga uppgift är svår att känna igen, fastän 
byggnaderna till sitt yttre bevarats väl. Lotsbyggna-
derna	 bildar	 ett	 säreget	 exempel	 på	 en	 stadslots-
plats. En annan kulturhistoriskt värdefull byggnad är 
båkvaktens hus byggd på 1880-talet på Kauppakari/
Loistokari-skäret invid sjöleden till Åbo. Skäret är unik 
som kulturmiljö och byggnaden har behållit sitt histo-
riska utseende väl. Orhisaari båken, som har genom-
gått	flera	förändringar	under	1900-talet,	ligger	på	en	
öppen klippudde i Erstans södra ända och är ett be-
tydande landmärke. Ingenjör Petterson från 1909 är 
en båk, namngiven efter sin planerare, norr om Nagu 
invid sjöleden till Åbo. Rikligt med seder är förknip-
pade	med	båken.	Förutom	dessa	är	även	till	exempel	
tornbåken på Rautakari samt båken på Rajakari bety-
dande strukturer i landskapet. Jordbruk och boskaps-
skötsel har ställvis hållit strandområden öppna. Störs-
ta delen av de i landskapet viktiga öppna åkrarna och 
ängarna	finns	på	Runsala,	Luonnonmaa,	Lapila	och	
Själö. Ställvis har odlingen och boskapsskötseln avta-
git	och	områdena	håller	på	att	växa	igen.

Erstan och Runsala är områdets kändaste land-
skapssevärdheter.	På	Runsala	finns	bland	annat	en	
botanisk trädgård, en golfbana, föreningen Turun Pur-
siseuras hamn, Runsala campingområde, restaurang, 
spa	och	hotell.	På	Runsala	finns	ett	informationscen-
ter, i samband med vilken Tammenterho naturskola, 
huvudsakligen riktad till lågstadielever, verkar. På 
Saaro	udde	finns	det	förutom	en	campingplats,	även	
stadens viktigaste simplats och ett frilufts- och rekre-
ationsområde som brukas året om. Årliga rockfesti-
valen Ruisrock har arrangerats på Runsala sedan år 
1970. Andra årliga evenemang är Runsalaloppet samt 
Paavo Nurmi-maraton. Naturstigsnätverket på Runsa-
la är sammanlagt ungefär 20 kilometer och i samband 
med	naturstigarna	finns	det	två	fågeltorn	och	ett	fågel-
flak.	Kryssningsfartygen	och	annan	båttrafik	kommer	
till Åbo hamn längs med Bocksundets farled, norr om 
Iso-Pukki. Under sommaren åker de dagliga sjöbuss-
turerna från Aura å till Runsala och förbi Runsala till 
skärgården. Till gästhamnen på Själö kommer man 

med	egen	båt	och	det	finns	även	båtförbindelser	från	
så väl Åbo, Rimito som Pargas.

landskapsbild:

Landskapsområdet sträcker sig från Auraådalens in-
fluensområde,	från	innerskärgårdens	och	kustzonens	
känning till Erstans fjärd, och vidare till Själö och Omi-
naisfjärden.	Landskapet	växlar	från	Runsalas	och	in-
nerskärgårdens trånga sund till Erstan och Ominais-
fjärdens vida havslandskap. 

Landskapet upplevs bäst till havs, men från Runsa-
la och även från andra öar och kustområden öppnas 
ställvis långa havsutsikter längs med smala öppna åk-
rar. Landskapsområdet börjar som ett smalt sund mel-
lan Runsala och Hirvensalo, längs med vilken även 
kryssningsfartygen reser. Kännetecknande i sundets 
landskapsbild är den vackra villabebyggelsen med till-
hörande bryggor och badhus på Runsala, Iso-Pukki, 
Pikku-Pukki och Hirvensalo. I det mera vida havs-
landskapet är sjömärkena och andra strukturer för-
knippade med lotsverksamheten viktiga. I mitten av 
ett havsområde ligger lotsvaktens stuga på det lilla 
skäret, Kauppakari / Loistokari. Båken är den trånga 
farledsdelens centrala landmärke. Ominaisfjärdens 
och Själö skärgård är landskapsmässigt mycket ståt-
lig. Kännetecknande är de höga bergholmarna med 
branta stränder.

Många av uddarna som sticker ut från strandlin-
jen är värdefulla i landskapet. Från dem, samt från 
strandlandskapets högsta kullar, öppnas vackra vyer, 
till	exempel	från	kullen	invid	Kyrkobryggan	på	Själös	
östra sida, öppnas en vidsträckt vy över Ominaisfjär-
den. Kasberget är den högsta punkten i Åbos södra 
skärgård, från toppen av vilken en andäktig vy öppnas 
över skärgården. Även från Kalvbergets krön, som är 
bevuxen	av	gammal	 tallskog,	öppnas	utmärkta	vyer	
över skärgården.  

Strandområdet är attraktivt som bostads- och se-
mesterbostadsområde.	Till	exempel	Hirvensalo	stran-
den är tätt bebyggd, vilket försvårar strandens allmän-
na rekreationsbruk. Varvsområdet på Runsala östra 
del och hotellet och campingplatsen på västra delen 
kan	 anses	 stå	 i	 konflikt	med	 öns	 traditionella	 land-
skapsbild.	I	landskapsplanen	finns	en	reservation	för	
en förbindelse mellan Nagu och fastlandet, vilket kan 
medföra vittomfattande konsekvenser för skärgårds-
landskapet. Före detta åkrar och betesmarker, som 
växer	igen	och	redan	är	igenväxta,	är	en	utmaning	i	
framtiden.
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Åbo slott, som syns till Bocksundets farled, har haft 
ett	stort	inflytande	på	utvecklingen	av	landskapet	på	
landskapsområdet även om det ligger utanför områ-
dets avgränsning.  

Områdets landskapsbild påverkas även av Åbo 
hamn, Pansio oljehamn och tågfärjhamn, Perno varv 
samt	 Nådendals	 raffinaderi-	 och	 kraftverksområde,	
som ligger utanför landskapsområdets gränser. De 
höga strukturerna på områdena syns i det öppna 
landskapet och bullret når långt på havsområdet.  

Bedömningstext:

Runsala samt Erstan vid den västliga farleden från 
Åbo är sydvästkustens och Skärgårdshavets kän-
daste landskapssevärdheter. Landskapssevärdhe-
tens värde baserar sig på den mångsidiga kust- och 
skärgårdsnaturen, den historiska farleden samt villa-
kulturen, de välmående lantgårdarna och sjukvårds-
inrättningens historia längs med farleden.  De trånga 
sunden och öppna fjärdarna bjuder den ena vackra 
vyn efter den andra åt den som rör sig till havs. Om-
rådet räknas både till naturförhållandena och kultur-
historiskt sett till vårt lands mest värdefulla områden. 
Framtida utmaningar är den allt tätare byggda strand-
zonen	samt	de	igenväxande	och	redan	igenväxta	före	
detta åkrarna och betesmarkerna.

avgränsning:

Området börjar från Runsala och innerskärgården, 
fortsätter till Erstans fjärd och därifrån till Själö och 
ända till Ominaisfjärden. 

I Egentliga Finlands kulturlandskapsutredning år 
2008 har man framfört att Erstan-Själö landskapsse-
värdhet skall utvidgas norröver på Erstan till ön Vep-
sä samt till Ominaisfjärden enligt landskapsrummets 
gränser. I utredningen för Åboregionens landskaps-
plan 2002 har man framfört att Runsala - Hirvensalo 
landskapsområde utvidgas att innefatta bland annat 
ön Lapila. På basen av utredningarna är även områ-
det mellan nationellt värdefulla Runsala-Hirvensalo 
landskapsområde och Erstan-Själös landskapsse-
värdhet ett värdefullt landskap och gränserna angivna 
i utredningarna har varit en utgångspunkt i den upp-
daterande och kompletterande inventeringen.

I den uppdaterade och kompletterade invente-
ringen föreslås att områdena sammanslås till en hel-
het, Erstan-Bocksundets havslandskap, och att land-
skapshelheten avgränsad i de tidigare utredningarna 
fortbestår som sådan, med undantag av några små 
preciseringar	(Airistola	åkrar,	Mustfinnsviken,	plantek-
niska mellanrum).

Villan Pikku-Pukki. Bild: Marie Nyman
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mynälahti 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Mynämäenlahti; valtakunnallisesti arvokas

kunta: Masku, Mynämäki

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Mynälahden perukka, Saarenaukko, on kallioperän 
murtumalinjojen yhtymäkohdassa. Ympäröivän tasan-
gon gneissikallioperää kovempi graniitti kohoaa tasan-
gon pinnasta 15 - 20 metriä korkeina pyöreälakisina 
kumpareina. Maaperältään alue on savea ja hiesua. 
Alueen maisemarakenteelle tyypillistä on mosaiikki-
maisuus ja maiseman perusrungon muodostaa pien-
ten selänteiden ja laaksojen vuorottelu. Usein jyrkät 
rinteet ovat huuhtoutuneet paljaiksi. Maisema-alueen 
halki virtaavat Mynäjoki ja Laajoki laskevat Mietoisten-
lahteen. Koillis-lounaissuuntaiset jokilaaksot eivät ta-
saisilla viljelyalueilla juuri erotu ympäristöstään. 

Karut mäntykankaat peittävät kallioisia mäenkum-
pareita, mutta Mynälahden rannoilla on myös tuoreita 

kuusivaltaisia kankaita. Suojaisilla kasvupaikoilla on 
edellytykset vaateliaankin kasvillisuuden esiintymisel-
le. Saaren kartanon pohjoispuolella on tammimetsää. 
Mynäjoen ja Laajoen suistoalueet ovat voimakkaasti 
ruovikoituneita ja suistoalueilla on myös laajoja ran-
taniittyjä.

Maisema-alueella olevia Natura-alueita ovat Vak-
ka - Suomen kedot ja Mietoistenlahti. Vakka-Suomen 
kedot muodostuvat kymmenkunnasta hyvin pienialai-
sesta ketolaikusta, joista osa sijaitsee Mynälahden 
maisema-alueella. Mietoistenlahti on kasvillisuudel-
taan monipuolinen alue, laajalle levinneestä ruovikos-
ta ja laidunnuksen aiemmasta vähäisyydestä huoli-
matta. Natura-alueen arvokkaimpiin alueisiin kuuluu 
Kääpän puoliavoin perinnebiotooppi Laajoen suis-
tossa. Laajoen suistossa on tällä hetkellä laidunnuk-
sen piirissä Kääpän alue sekä Vasikkarin-Silakkarin  
alueen rantaniityt. Mynäjoen suistossa laidunnusta 
on joen molemmilla rannoilla. Mynälahden itärannalla 
sijaitseva Vasikkahaka on pinnanmuodoiltaan vaihte-
levaa hakamaata. Linnustollisesti alueen merkitys on 
erittäin suuri ja Mynälahden perukka on kansainväli-
sesti arvokas lintuvesialue (IBA-alue). Linnustolliset 
arvot ovat myös sidoksissa avoimiin rantavyöhykkei-
siin ja laidunmaihin. 

Näkymä Sillankarin tarkkailukalliolta. Kuva: Kaisa Äijö
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kulttuuripiirteet:

Maisema-alueella on muuhun Varsinais-Suomeen 
nähden suhteellisen vähän muinaisjäännöksiä.  Esi-
historiallisella ajalla alue oli suurimmaksi osaa meren-
pinnan alla ja vielä 400 jKr. alue oli kokonaan saa-
ristoa. Mäkiset alueet kuten Ilmsaari, Kuustonmaa, 
Kaulakon alue ja Lauttanpäänmäki pistivät esiin saa-
rina. Viimeisinä merenpinnan yläpuolelle ovat nous-
seet Laajoen suisto ja Mynäjoen laakso, jotka ny- 
kyään ovat viljavaa peltoaluetta. 

Asutus levisi Mynämäen suunnalta merestä pal-
jastuneille viljaville alueille. Yksinäistalojen ja pienten 
kylien suuri osuus asutuksesta selittynee sillä, että 
merestä nousseet maa-alueet asutettiin aikanaan no-
peasti sisämaasta käsin. Laajoen alajuoksulla, Hie-
tamäen, Pyheen ja Valaskallion kylien alueilla, on 
sijainnut keskiajalla vilkas kauppapaikka, jonka tuntu-
maan perustettiin 1700-luvulla lakkautettu Hietamäen 
kappeli. Vanhat asuinpaikat, kuten vanhimmat kiin- 
teät asumukset ja raittikylät, sijoittuvat pienille kallio-
selänteille ja niiden rinteille. Kyläteiden varsilla on hy-
vin säilynyttä talonpoikaisasutusta. Nykyisin uusi ra-
kentaminen keskittyy taajamaseuduille, Askaisten ja 
Mietoisten lähistöön, sekä loma-asutuksen muodossa 
lahden rannoille.

Maisema-alueella on kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä kartanoita, jotka puutarhoineen ovat olen-
nainen osa lahden maisemakuvaa. Monet historialli-
sen ajan muinaisjäännöksistä liittyvät keskiaikaiseen 
kartanokulttuuriin. Saaren kartanon juuret ulottuvat 
aina 1200-luvulle asti. Saaren virkatalo, entinen kar-
tano, sekä Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko 
ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kult-
tuuriympäristöjä. Saaren kartano on yksi harvoista 
säilyneistä kuninkaankartanoista ja pihasommitelma 
perustuu yhä 1600-luvulla kehittyneeseen muotoon. 
Rakennusta ympäröi puisto, joka on saanut muoton-
sa 1700-luvun puolivälissä. Nykyisen, vuonna 1777 
valmistuneen päärakennuksen suunnitteli C.F. Schrö-
der, jonka suunnitelmaan vaikuttivat Carl Hårlemanin 
1752 tekemät mallipiirustukset. Louhisaaren kartano 
on harvoja kartanolinnoja, joka on peräisin isovihaa 
edeltävältä ajalta. Louhisaaren kartanokokonaisuu-
den antoi rakennuttaa Herman Fleming 1600-luvun 
puolivälissä. Flemingien jälkeen Louhisaari joutui 
Mannerheim-suvulle. Kartanon puisto, joka laajenee 
puistometsänä läheiseen Myllykallion metsikköön ja 
Temppelinmäelle, on peruspiirteiltään 1700-luvun lo-
pulta. Louhisaaren kartano muodostaa ainutlaatuisen 
kokonaisuuden Askaisten kirkon kanssa; kartanoa ja 

Näkymä Kivivuorentieltä. Kuva: Marie Nyman

kirkkoa yhdistää aksiaalinen koivukuja. Alueen muita 
kartanoita ovat Lehtisen kartano ja Kaskisten kartano. 
Lehtisen kartanon uusrenessanssityylinen, 1850-lu-
vulla valmistunut päärakennus sijaitsee peltoalueen 
keskellä kohoavalla mäellä, kuusirivistön ja jalojen 
lehtipuiden suojaamana. Kaskisten kartanoon johtaa 
näyttävä hopeapajukuja, mutta piensaha ja muu pien-
teollisuus heikentävät kartanon miljöötä.

Viljelymaat on raivattu varsin myöhään; isojakoai-
kaisia peltoja ja niittyjä löytyy vain maisema-alueen 
koillispäästä, Vähä-Raveanmäen ja Tammiston kylien 
ympäristöstä, sekä kaakosta, Askaisten kirkonkylän ja 
Louhisaaren ympäristöstä. Peltoja raivattiin huomat-
tavasti 1800-luvun jälkipuoliskolla ja vielä 1900-luvun 
alussa. Maanviljely näkyy vielä leimallisena maisema-
kuvassa. Mynälahti on ollut ammattikalastajille tärkeä. 
Pienteollisuutta sijoittuu kantatien 192 varteen. 

Kylien välisten tieyhteyksien pääverkosto oli ilmei-
sesti olemassa jo 1600-luvulla. Myös joet toimivat 
tärkeinä kulkureitteinä jo keskiajalla. Mynäjoen yli-
tyspaikkoja ovat olleet Leinakkalan ja Tuokilan sillat. 
Laajoen Lauttaanpään silta rakennettiin 1800-luvun 
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lopulla. Lauttaanpään ja Turun välillä toimi höyrylaiva-
liikenne, joka lopetettiin Turku-Uusikaupunki rautatien 
valmistumisen jälkeen. Maisemaa halkovat 1900-lu-
vun alkupuolella rakennetut liikenneväylät, Turku-Uu-
sikaupunki -rautatie sekä Valtatie 8.  

Mynälahti on suosittu lintujentarkkailukohde ja 
luontoretkeilykohde, erityisesti lintujen kevätmuuton 
aikaan. Virkistys on ohjattu Sillankarin, Vasikkahaan 
ja Kuustonlahden alueille. Tarkkailupaikkoina alueel-
la on kaksi lintutornia Vasikkahaassa, yksi Kuuston-
lahdessa ja Sillankarin tarkkailukallio. Vasikkahaan 
lintutorneille johtaa luontopolku. Laajoen kanoottireitti 
Laajoen kylältä Pyheensillalle ja Laajoen suistolle on 
suosittu melontakohde.  Alueen vanhat kartanot, Lou-
hisaari ja Saaren kartano, ovat matkailunähtävyyksiä. 
Saaren kartano toimii residenssinä taiteilijoille ja tut-
kijoille. Saaren kartanon vanhaan renkitupaan on pe-
rustettu luontotupa.  

maisemakuva:

Mynälahti on pitkälle sisämaahan ylettyvä merenlah-
ti. Mynälahden maisema-alue rajautuu koillisessa ja 
pohjoisessa rapakiviylänköön ja itäkaakossa Lemun 
ylänköön.  Alue edustaa hyvin maankohomaisranni-

kon ominaispiirteitä ja jokisuistoja ympäröivät pellot 
ja niitä rajaavat saarekemaiset metsäselänteet luovat 
edelleen merellistä vaikutelmaa. Maskun puolella vil-
jelysmaisema muuttuu pienpiirteisemmäksi peltotilk-
kujen ja kallioisten mäkien mosaiikiksi. Mutkittelevat 
ja tasaiset laaksot tarjoavat paikoin pitkiä näkymiä. 
Askaisten kirkko näkyy etenkin kirkon lounaispuolisia 
peltoja pitkin kauas.

Kartanot ja maatalot ovat näkyvällä paikalla maise-
massa metsäsaarekkeiden ja reunaselänteiden rinteil-
lä. Louhisaarenlahden rannassa sijaitseva, Louhisaa-
ren kartanoon liittyvä tuulimylly on tärkeä osa lahden 
maisemaa. Puistojen jalot lehtipuut ja pellonreunojen 
laidunkedot korostavat kulttuurimaiseman vehmautta. 
Myös perinteiset talonpoikaistalojen pihapiirit muo-
dostavat kauniita kokonaisuuksia. 

Maisemakuvaan on vaikuttanut ranta-alueiden ruo-
vikoituminen, joka kiihtyi rantaniittyjen laidunnuksen 
vähennyttyä 60- ja 70-lukujen jälkeen. Ruovikoitumis-
ta on edesauttanut myös muun muassa vesistön re-
hevöityminen, maankohoaminen sekä ruoppausmas-
sojen läjitys veteen. Jokien suistomaille ajautunut liete 
on myös edistänyt merenrannan vetäytymistä. 

Rannassa sijaitseva Louhisaaren kartanon tuulimylly näkyy kauas. Kuva: Kaisa Äijö
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arviointiteksti:

Mynälahti omaa sekä lounaisen viljelyseudun että 
lounaisrannikon ja Saaristomeren seudun piirteitä. 
Mynälahti edustaa hyvin myöhäisempää merenpoh-
jasavikolle tai kuivuneeseen järvenpohjaan raivattua 
tasaista viljelymaisemaa. Alueen kulttuurihistorialliset 
arvot liittyvät alueen kartanoihin ja hyvin säilyneeseen 
talonpoikaisasutukseen. Mynälahti on myös luonto-
arvoiltaan, etenkin linnustoltaan, arvokasta aluetta. 
Maisema-alue poikkeaa Varsinais-Suomen muista, 
pääosin puhdasta jokilaakso- tai saaristomaisemaa 
edustavista maisema-alueista. Alueen erityispiirteenä 
ovat laajat rantaniityt. Rantaniittyjen ruovikoituminen 
on kiihtynyt laidunnuksen vähennyttyä.

Rajaus:

Ympäristöministeriön MAPIO – työryhmän laatiman 
inventointiohjeen mukaan maisema-alueiden rajauk-
sissa pyritään noudattamaan maisemarakenteen nä-
kyvissä olevia luontevia rajoja sekä hahmottamaan 
yhtenäisiä aluekokonaisuuksia. Keskellä vesialuetta 
kulkevaa, Mynälahden valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen rajausta ehdotetaan muutettavan 

niin, että rajaus luontevasti tukeutuu vastarantaan.  
Rajaus seuraa pääasiassa puustoista rantaviivaa. 
Poikkeuksena on muun muassa rajaukseen sisäl-
lytetty Pyhärannan tilan hieno maisema- ja perinne-
maisemakokonaisuus. Rajaus perustuu visuaalisesti 
hahmotettavaan eheään maisemakuvaan. Avointa 
maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden mukaan-
otto rajaukseen on oleellista, sillä juuri ne nousevat 
merkittävään rooliin alueen hoidon ja maankäytön 
suunnittelussa.

Maastokäynnillä tutkittiin myös Nuhjalan kartanon 
liittymistä alueeseen, mutta todettiin kartanon olevan 
enemmän osa Vehmassalmen maisemaa kuin Mynä-
lahden.

Näkymä Askaisten kirkolle mutkittelevia peltoja pitkin. Kuva: Kaisa Äijö
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ströömin meriväylä 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Ströömi; maakunnallisesti arvokas

kunta: Kustavi

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas maisemanäh-
tävyys

luonnonpiirteet:

Voimakaslinjainen ja -virtainen Ströömi on muodos-
tunut kallioperän murroslinjaan ja maisemaraken-
ne on voimakkaasti luoteis-kaakkoissuuntautunutta. 
Kallioperä on rapakivigraniittia, mikä luo myös mai-
semalle ominaisluonteensa. Rapakivi on herkemmin 
rapautuvaa ja alueella on runsaasti siirtolohkareita. 
Viikatmaan eteläkärjessä sijaitseva siirtolohkare nä-
kyy erityisen hyvin meriväylälle. Rannat ovat paikoin 
korkeita kalliojyrkänteitä, osin taas loivempia silokalli-
oita.	Rikkonaiset	kallioselänteet	tekevät	topografiasta	
vaihtelevan. Maaperä muodostuu vaihtelevista kallio-
paljastumista, osin kallioita peittää alle metrin paksui-
nen moreenikerrostuma. Kalliopaljastumien välisiin 

kapeisiin laaksoihin ja painaumiin on kertynyt pääosin 
hienojakoista savea, joissa sijaitsevat alueen pellot ja 
niityt. 

Kasvillisuus vaihtelee mäntyvaltaisesta kangas-
metsästä alavampien maiden rehevämpiin lehti-
metsiin. Ströömi on osa Selkämeren kansallispuis-
toa. Langstetin Natura-alue edustaa välisaaristoa.  
Alueeseen sisältyy rakentamattomia pieniä, lähes 
puuttomia saaria ja luotoja, jotka ovat myös merkit-
täviä linnuston pesimäpaikkoja. Maisema-alueeseen 
kuuluu pieni osa Seksmiilarin saariston Natura-aluet-
ta. Seksmiilarin saaristo on edustava näyte eteläisen 
Selkämeren luonnosta ja alue on linnustoltaan arvo-
kas. Katanpään Natura-alue on pieneltä osin päällek-
käinen Seksmiilarin saariston Natura-alueen kanssa. 
Alueella yhdistyvät monipuolinen kasvillisuus, linnusto 
ja maisema. Alueen monet lahdet ja merenrantaniityt 
ovat hyviä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja. Mai-
sema-alueella sijaitsee Jeremiaan luolat, joka on osa 
Kustavin vuorien Natura-aluetta. Jeremiaan luolat on 
suurista irtokivistä muodostunut louhikko.

Näkymä Ströömin väylälle. Kuva: Anni Järvitalo
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kulttuuripiirteet:

Ströömi on ollut tunnettu laivaväylä ainakin jo 1200-lu-
vulta saakka ja väylän ympärille on syntynyt moni-
muotoinen ja rikas kulttuurihistoria. Suuri Postitie kulki 
Suomen puolella Kustavin Etelä-Vartsalan kylän sata-
masta kauniisti maastoon sovitettuna kohti Taivassa-
loa ja sieltä yhteensä 110 kilometrin matkan Turkuun 
Vehmaan, Mynämäen, Maskun ja Raision keskiaikais-
ten kirkkojen kautta.  Vartsalan kaksoiskylä oli mui-
naisen merenkulun solmukohta. Pyhän Johanneksen 
historiallinen kappeli on aikoinaan sijannut silloisen 
merenlahden suojasatamassa Vartsalassa. Nykypäi-
vänä vain kirkon peruskivet ovat näkyvissä ja aluetta 
ympäröi lautakatteinen hirsiaita.

Kustavin kirkonkylä sijoittui kapean salmen ja rik-
konaisten selänteiden solmukohtaan. Kustavin kirkko 
on 1700-luvulla rakennettu lounaissuomalainen pitkä-

Katanpään mukulakivistä rakennettu tykkitie. Kuva: Kirsti Virkki

kirkko, jonka läheisyydessä sijaitsee pappila sekä kir-
kon ja pappilan väliltä kulkeva Suuri Postitie. Kirkon ja 
pappilan eteläpuolella on vanha viljelysaukea. Kusta-
vin kirkon lähiympäristössä sekä Etelä-Vartsalan ky-
lässä on runsaasti arvokasta rakennuskantaa, muun 
muassa huviloita ja kantataloja vanhoilla paikoillaan. 
Nykyään Vartsalaan kulkee lossi Kustavista. 

Lypyrtin kylä Ströömin varrella ja lähistölle 1800-lu-
vun lopulla sijoitettu luotsiasema ovat merkittävä ko-
konaisuus.  Luotsivartiotupa on maamme parhaiten 
säilyneitä esimerkkejä 1800-luvun lopun luotsiase-
masta. Vartiotupa sijaitsee maisemallisesti merkittä-
vällä paikalla ja on keskeinen osa Ströömin kulttuu-
riympäristöä.  Laupusten luotsiasema, eli Heponiemi, 
Ströömin eteläpäässä, korvasi Lypertön luotsivartio-
tuvan vuonna 1958 ja on yhtälailla Ströömin tärkei-
tä maamerkkejä. Merenrantaan sijoittunut Sarvilin-
nan huvila on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema, 
edustava 1920-luvun alun huvila näyttävine tornineen. 
Katanpään linnake on Venäjän Suomenlahdelle ra-
kentaman Pietari Suuren merilinnoitusketjun pohjoi-
sin osa. Suurilta osin hyvin säilyneet parikymmentä 
sotilasrakennusta muodostavat Lypyrtin saaren Ka-
tanpään niemekkeelle yhtenäisen puurakennusten 
ympäristön. Saari on kivivallin suojaama ja kivivallien 
sisäpuolella on kivetty tie. Alueella on kaksi betonoi-
tua tykkipatteria bunkkereineen ja niille johtava muku-
lakivistä rakennettu tykkitie. 

Perinteisesti asumukset ovat sijanneet saarten 
suojaisimmissa sisäosissa. Kylien toiminta on lähei-
sesti liittynyt Ströömiin ja sen antamiin mahdollisuuk-
siin kalastuksen ja merenkulun parissa. Kalastuksen 
ohella perinteisiä elinkeinoja on ollut muun muassa 
pienimuotoinen maanviljely, luotsitoiminta ja laivanra-
kennustoiminta. 

Alue on osa Selkämeren kansallispuistoa ja matkai-
luala on nykyään tärkeä elinkeino alueella. Maisema-
alueella kulkevat osiot Saariston rengastiestä ja Suu-
resta Postitiestä ovat matkailureittejä. Useat Ströömin 
paikat liittyvät kirjailija Volter Kilven tuotantoon.

maisemakuva:

Ströömin murroslinja luo hienon ja selkeästi rajatun 
maisematilan. Maisematilasta rikkaan ja vaihtelevan 
tekevät useat lahdenpoukamat ja salmet. Kyläympä-
ristöt ja viljelysmaisema ovat pienpiirteisiä. Kalastuk-
sella on ollut ja on edelleen suuri merkitys elinkeino-
na. Ströömin maisemassa monet kalankasvatusaltaat 
ovat maisemassa näkyviä merkkejä elinkeinon merkit-
tävyydestä. Saarten muut perinteiset elinkeinot ovat 
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Lars Sonckin suunnittelema Sarvilinna (Villa Hornborg) on Lypyrtin salmen ja Seksmiilarin tärkeä maamerkki.
Kuva: Kirsti Virkki

hiljalleen kuihtumassa. Laajimmat peltoalueet sijait-
sevat Vartsalan kaksoiskylien ympäristössä. Ströömin 
pohjoisosa on maisemallisesti vaihtelevampi ja her-
kempi kuin eteläosa.

Maiseman kokee parhaiten mereltä, sillä ranta on 
melko tiiviisti rakennettu ja pienpiirteiset pellot eivät 
juuri tarjoa pitkiä merinäkymiä. Pleikiläntiellä liikkujal-
le avautuu muutamassa kohdassa kauniita merinäky-
miä. Etelä-Vartsalan Kaalviikin rannan läheisyydessä, 
jossa on sijannut vanha postilaituri, kohoaa komea 
kallioharjanne, jolta aukeavat upeat näköalat Vanhan 
Postitien maisemiin. Kapean meriväylän tärkeitä maa-
merkkejä ovat Lypyrtin ja Laupusen Heponiemen luot-
siasemat sekä Sarvilinnan huvila. Sisäosissa vanhat 
kantatalot ovat myös edelleen maiseman hierarkkisia 
kohteita, kun taas Ströömin rannoilla on paljon loma-
asutusta.

arviointiteksti:

Ströömi edustaa lounaisrannikon ja Saaristomeren 
seutua ja välisaariston vyöhykettä. Ströömin maise-
mallinen arvo perustuu murroslinjan luomaan hienoon 
ja selkeästi rajautuvaan maisematilaan sekä vanhaan 
ja monipuoliseen asutus- ja kulttuurihistoriaan. Kan-

tatilat, torpat ja niihin kytkeytyvä kulttuurihistoria ovat 
saumattomasti yhteydessä Ströömin luomiin mahdolli-
suuksiin kalastuksen ja merenkäynnin parissa. Alueen 
arvokkaat kulttuuriympäristöt ovat alueen tunnetuim-
pia nähtävyyksiä, kuten Lypyrtin kylä ja luotsiasema, 
Vanha Postitie Vartsalassa sekä Katanpään linnake. 
Ströömillä ollut suuri merkitys merenkululle ja alue on 
elinvoimaista saaristoa, vaikka elinkeinot ovat osin 
muuttuneet.

Rajaus:

Maisema-alue koostuu Kustavin mantereen ja edustan 
saarien välisestä kapeasta salmesta ja siihen liittyvistä 
ranta-alueista. Maisema-alue on rajattu Varsinais-Suo-
men kulttuurimaisemaselvityksessä vuonna 2008. 

Päivitysinventointityön yhteydessä maisema-aleen 
rajaukseen tehtiin tarkennuksia alueen kaakkoispääs-
sä, rajaten pois Koilan ja Parattulan kylien alueita, jot-
ka arvokkaasta rakennuskannasta huolimatta, eivät 
maisemallisesti olleet kovin edustavia alueita eivätkä 
hahmottuneet meriväylälle. Maisema-aluerajaukseen 
tehtiin hienoisia laajennuksia Vikatmaan pohjois- ja 
eteläpäissä, Pleikiläntieltä avautuvien edustavien nä-
kymien vuoksi.
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utö - Berghamn 
ulkosaariston merireitti

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Saaristomeren kulttuurimaisemat; valtakunnallisesti 
arvokas

kunta: Parainen

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Saaret ovat osa Gullkronan vajoamaa, jota murtuma-
linjat rajaavat idässä ja pohjoisessa. Kolmannen Sal-
pausselän reunamuodostuma kulkee alueen halki ja 
nousee veden yläpuolelle somerikkosaarina. Jääkau-
sien aikana kalliot ovat hioutuneet sileiksi ja jääkau-
den jälkeinen maankohoaminen paljastaa merestä 
vähitellen uusia luotoja ja kareja.

Maisemarakenne on pienpiirteinen ja vaihteleva. 
Saaristossa, etenkin väli- ja ulkosaaristossa, ei voida 
puhua selkeistä selänteistä ja niiden välisistä laak-
soista. Laaksot ovat käytännössä veden valtaamina ja 

merenpinnan yläpuolella on kallioselänteitä. Saariston 
pellot ovat pieniä ja rikkonaisia ja sijoittuvat kallioiden 
välissä oleville savialueille. Saariston maisemaraken-
teessa itä-länsisuuntautuneisuus on paikoin selkeästi 
näkyvissä.

Saarien eri osat voivat poiketa paljon toisistaan; 
karu männikkö tai rantakivikko voi nopeasti vaihtua 
rehevään lehtoon. Kallioisten, osin moreenipeitteisten 
saarten laki on usein paljasta, sileää kalliota, jonka 
alapuolella metsät levittäytyvät. Kallio- ja lohkareikko-
rannat ovat yleisimpiä, kun taas hiekka- ja somerik-
korannat harvinaisia. Rantaniittyjä on eniten välisaa-
ristovyöhykkeellä mutta myös ulkosaariston suojaisilla 
rannoilla. 

Salpausselkiin kuuluvat Jurmon ja Sandholmin-
Lökholmin saaret muodostuvat lähes kokonaan me-
ren	 lajittelemista,	 irtaimista	maalajeista.	 Profiililtaan	
tasaisina, pääosin puuttomien nummien ja katajake-
tojen peittäminä, ne eroavat selvästi muista kalliokkoi-
sista ja metsäisistä saariryhmistä. Varsinkin Jurmon 
saaresta luonnonvoimat ja saaristolaisten harjoitta-
ma karjatalous ovat muovanneet kasvipeitteeltään ja 
geomorfologialtaan harvinaislaatuisen kohteen. Jur-
mossa on laajalti kanervanummea, jota hoidetaan 
laiduntamalla ja aika ajoin katajikkoa raivaamalla ja 

Berghamnin kulttuurimaisemaa. Kuva: Natalia Räikkönen
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kulottamalla. Sandholmin ja Lökholmin saarilla on kal-
liosydän ja niillä kasvaa mäntymetsiä.

Salpausselkään kuuluvia saaria sekä Nötön ja 
Berghamnin saariryhmää lukuun ottamatta lehtimet-
sät, tavallisimmin merelliset koivumetsät, ovat val-
litsevia. Nötö ja Berghamnin pohjoisosat ovat män-
tymetsien valta-aluetta. Kuusikoita on hyvin vähän. 
Kalkkivaikutteisilla paikoilla on lehtoja ja runsasruo-
hoisia katajaketoja, jotka ovat osa alueen kauneinta 
luonnonympäristöä. Esimerkiksi Berghamnin seudulla 
on pähkinä- ja saarnilehtoja ja Nötön Mjo össä pähki-
nälehtoa. Perinteinen karjatalous on jättänyt jälkensä 
saariston luontoon. Saarilla on katajikkoisia nummia 
tai ketoja, hedelmällisimmillä alueilla lehdesniittyjä ja 
laidunhakoja. 

Maisema-alue sijaitsee Saaristomeren kansallis-
puiston alueella ja osa saarista kuuluu kansallispuis-
toon. Saaristomeren Natura-alue muodostuu luon-
nonsuojelullisesti arvokkaista, erillisistä saarista tai 
saariryhmistä sekä vesialueista. Arvokasta alueella 
on suuri lajien ja luontotyyppien rikkaus ja monimuo-
toisuus, johtuen maiseman rikkonaisuudesta ja pie-
nipiirteisyydestä. Saaristomeri on merkittävä lintujen 
pesimä- ja muuttoalueena. Korppoon-Nauvon eteläi-
sen saariston kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA) 
sijoittuu osittain maisema-alueelle. Lohm-Kulm-Än-
gön Natura-alue täydentää Saaristomeren kansallis-
puistoa välisaariston luontotyyppien osalta.  Alue on 

linnustollisesti arvokasta ja Kulmin saarella sijaitsee 
arvokas lehto.

kulttuuripiirteet:

Alue sai viimeistään keskiajalla kiinteän asutuksen ja 
uudisasukkaat, suurilta osin Ruotsista, asettuivat lai-
vaväylien varrelle. Jo paljon ennen kiinteän asutuksen 
syntyä tärkeät meritiet ovat johdatelleet viikinkejä ja 
myöhemmin hansakauppiaita idän kaupparetkille. Esi-
historiallisesta toiminnasta todistavat alueelta löydetyt 
pronssikautiset ja rautakautiset hautaröykkiöt. Mielen-
kiintoisia jäänteitä vanhasta asutuksesta ovat jatulin-
tarhat ja Jurmon kivikehät, niin kutsutut munkinkehät, 
sekä Björkön kivikompassi. Utön ja Korpoströmin väli-
sen historiallisen meriväylän varrella on useita hylkyjä, 
joista tunnetuin lienee 1700-luvulla haaksirikkoutuneen 
St. Mikaelin purjealuksen hylky Borstön lähellä. 

Asutus oli alkuaikoina keskittynyt suurille saarille 
tiiviisiin kyläyhteisöihin. Ensimmäiset kirjalliset tie-
dot ulkosaariston asuttamisesta ovat 1300-luvulta ja 
vuonna 1540 olemassa olleita kyliä alueella olivat ai-
nakin Aspön, Björkön, Jurmon, Berghamnin, Lökhol-
min, Kopparholmin, Stenskärin ja Trunsön kylät. Saa-
risto oli silloin suhteellisen tiheästi asuttu ja Nötö oli 
yksi suurimmista kylistä nykyisen Lounais-Suomen 
alueella. Nötö oli ulkosaariston kyläkeskus ja saarel-
la on sijainnut kappeli ainakin vuodesta 1657 lähtien. 

Fagerholmin ja Lohmin saaret maisema-alueen pohjoispäässä. Oikealla näkyy Lohmin luotsiasema vuodelta 1895. 
Kuva: Marie  Nyman
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Vuonna 1664 rakennettu kappeli sijoittui Kopparhol-
mille. Nykyinen puinen pitkäkirkko rakennettiin Nötön 
pääsaarelle vuonna 1757. Keskiaikaisia kappeleita on 
sijannut myös Aspössä ja Björkössä, sekä mahdolli-
sesti myös Jurmossa. Aspön nykyinen, vuonna 1956 
rakennettu kappeli on järjestyksessään saaren viides.  
Jurmon nykyinen kappeli on rakennettu vuonna 1846. 
Vanhimmat säilyneet rakennukset maisema-alueella 
ovat 1700-luvulta.

Suojaisilla satamapaikoilla oli asutuksen sijoittu-
misen suhteen korostunut merkitys. Aspö on mainittu 
1300-luvun tanskalaisessa itineraariossa yhtenä saa-
riston välietappina keskiaikaisella itä-länsi-kaupparei-
tillä. Sen ajan merenkäynti vaati lähellä toisiaan sijait-
sevia suojaisia ankkuripaikkoja, joissa voitiin odottaa 
suotuisaa tuulta. Laivojen kehittymisen myötä, Kustaa 
Vaasan hallintokauden lopulla, avomereltä satama-
kaupunkeihin johtavat väylät tulivat tärkeiksi, jolloin 
Utön merkitys Saaristomeren porttina kasvoi. Utöstä 
Turkuun johtava väylä on ollut viitoitettuna kivikum-
meleilla ainakin jo vuonna 1560. Luotsilaitos alkoi ke-
hittyä 1600-luvulla ja kirjallisten tietojen mukaan tuol-
loin Utöstä, Jurmosta ja Korpoströmistä saattoi saada 
luotsin. Korpoströmissä Lohmin Killingholm on merkit-
tävä väylähistoriallinen risteyspaikka, jossa on sijan-
nut jo 1600-luvulla luotsipaikka. Suomen ensimmäi-
nen majakka rakennettiin vuonna 1753 Utön saarelle. 
Majakka tuhoutui Suomen sodassa 1808 - 09, mutta 

majakanvartijan asunto on säilynyt. Utön nykyaikaan 
säilynyt harmaakivitornimajakka on vuodelta 1814. 
Erikoisuutena on 1840-luvulla perustettu majakkakirk-
ko. Useat saaren taloista ovat venäläisten sotilaiden 
ensimmäisen maailmansodan aikana rakentamia. 
Sotilaiden läsnäolo saarella on myös myöhemmin an-
tanut leimansa saaren arkkitehtuurille. 1800-luvulla 
saariston asukasluku taas kasvoi ja asukasluku saa-
vutti huippunsa 1900-luvun alkuvuosina. Maaliikenne 
alkoi kuitenkin syrjäyttää vesiliikennettä ja muuttoliike 
kiihtyi toisen maailmansodan jälkeen. 1970-luvulle tul- 
taessa saaristossa oli enää muutama vireä kyläyhtei-
sö ja toimeentulon vaikeus ja etäisyydet palveluihin 
laskevat väkilukua nykypäivänä. 

Saariston kylään kuuluvat asuin- ja talousrakennus-
ten ohella satamat laitureineen ja aallonmurtajineen, 
peltotilkut kiviaitoineen sekä ympäröivät lehdesniityt ja 
laitumet. Saaristossa ei ole suurta eroa yhden, muu-
taman asumuksen ja kylän välillä. Esimerkiksi Nötö 
edustaa monitaloista saaristokylää, Kråkskär taas ai-
koinaan yhden perheen asuttamaa saarta. Useat saa-
riston talot ovat autioituneet tai ne ovat siirtyneet huvila-
käyttöön. Saariston maisema on vahvasti kalastuksen, 
karjatalouden ja merenkulun muovaama. Kalastus on 
perinteisesti ollut tärkein elinkeino. Ennen kaukaisilla, 
kala-apajien äärelle rakennetuilla kalastusmajoilla oli 
suuri merkitys kalastajien tilapäisinä asumuksina. Ka-
lastuksen ohella on harjoitettu pienimuotoista viljelyä 
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ja karjataloutta. Nötön saarella sijaitsi alueen suurim-
pia viljelysmaita. Pelloista valtaosa on nykyään viljele-
mättöminä. Omaleimaista maisemakuvaa ovat luoneet 
pientenkin notkelmien laiduntaminen, niityt ja lehdesten 
teko. Keskiajalta 1900-luvun alkuun saakka kalastus-
ta ja karjanpitoa täydensivät metsästys ja merenkulku. 
Saarissa näkee usein linnustusta varten kivistä raken-
nettuja väijymisrakenteita niin kutsuttuja paahuksia. 
Tärkeimpien laivaväylien varsille rakennettiin keskiajal-
ta lähtien navigointia helpottavia merimerkkejä ja luot-
sipaikkoja, jotka ovat saariston maiseman näkyvimpiä 
elementtejä. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ovat 
muun muassa maisemaa hallitsevalla näköalapaikalla 
sijaitseva Lohmin luotsiasema vuodelta 1895, Lill-Grå-
harun ja Ingolskärin pienet tunnusmajakat 1800-luvulta 
sekä Vidskärin poikkeuksellisen suuren kivikummelin 
raunio. Näiden lisäksi Fagerholmin vanha merivartio-
asema muodostaa parivaljakon yhdessä Lohmin luotsi-
aseman kanssa maisema-alueen pohjoisosassa. 

Saariston elämä ja elinkeinot ovat viimeisen vuo-
sisadan aikana muuttuneet ratkaisevasti, mikä on 

uhka perinnemaisemien ja vanhojen kulttuuriympä-
ristöjen säilymiselle. Saariston asukasluku laskee 
jatkuvasti palvelutarjonnan ja työpaikkojen vähen- 
tyessä, samalla kuin kesäasukkaiden määrä kasvaa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että elinkeinojen muovaamat 
kulttuuriympäristöt jäävät vaille jatkuvaa käyttöä, sa-
malla kuin loma-asutus muuttaa perinteisiä elämisen 
ja työnteon leimaamia ympäristöjä. Alue on matkailul-
lisesti erittäin vetovoimainen, ja myöhempinä aikoina 
matkailuelinkeino on noussut tärkeäksi. Matkailun 
kannalta toimivat lossi- ja laivayhteydet ovat tärkeitä. 
Vetovoimatekijöihin lukeutuu muun muassa Saaristo-
meren kansallispuisto ja maisema-alueella on useita 
kansallispuiston retkikohteita sekä niihin liittyviä retki-
satamia, luontotupia sekä luonto- ja kulttuuripolkuja.

maisemakuva:

Maisema-alueella liikutaan vehreämmästä välisaa-
ristosta, Korpoströmin Lohmin ja Fagerholmin saa- 
rien kapeiden salmien ja jyrkkien kalliorantojen välis-
tä, ulkosaariston keskeisten kyläsaarien ohi avoimelle 
ulapalle, jota yksittäiset, puuttomat luodot ja karikot 
luonnehtivat ja jossa maisemakuvassa keskeisiä ovat 
merellä navigointia helpottavat rakenteet. Merivyö-
hykkeessä sijaitsee tasaisten, puuttomien nummien 
peittämä Jurmon saari ja saariston uloimpana etap-
pina Utön majakka- ja luotsikylä. Utön majakan erot-
taa hyvällä säällä Jurmon saarelta, jopa 12 kilometrin 
etäisyydeltä. 

Ulkosaariston suurimmat saaret ovat jo metsäi-
siä ja saariston maisemakuva on usein labyrinttimai-
nen. Suurten saarten ryhmissä on jo sisäsaariston 
vehmautta, kun taas ulappavesien eristämät saaret 
muistuttavat selvästi ulkosaaristoa. Lökholmin, Berg-
hamnin, Aspön ja Björkön saariryhmät edustavat ul-
kosaaristotyyppiä. Ulkosaariston kyläkeskuksena 
toiminut, Nötön seutu on välisaaristoa, jossa on ha-
vaittavissa sekä ulko- että sisäsaariston piirteitä. 

Tiheät kylät ja yksittäiset asumusryhmät punaisine 
rakennuksineen ovat erottamaton osa saaristomai-
semaa. Useilla saarilla on omat tunnuskuvansa; As-
pön maisemakuvaa hallitsee meren äärelle valkoinen 
kappeli ja Utössä jyhkeä majakkatorni valvoo tiiviisti 
ryhmiteltyjä taloja. Osa kylistä on säilynyt kauniina ko-
konaisuuksina ilman erityisiä maisemavaurioita, mut-
ta useassa kylässä vanha rakennuskanta on ränsis-
tymässä. Saaristolaiset ovat joutuneet sopeutumaan 
ankariin luonnonoloihin, mutta toisaalta heidän har-
joittamansa luontaistalous on laajalti muovannut saa-

Utön majakka kohoaa tiiviin kylärakenteen yllä.  Kuva: Anna-
Leena Seppälä
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ristoluontoa. Tämä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus 
näkyy selvästi maisemassa. 

Ulkosaariston saarille tyypillisiä ovat tähystyskal-
liot, joilta saarelaiset ovat kautta aikojen tarkkailleet 
ympäristöään. Lähivesillä kulkevat veneet, mahdolli-
set haaksirikot, naapurisaarien pystyttämät merkit ja 
hylkeet eivät jääneet huomaamatta. Björkön tähystys-
kalliolta näkee, toimittajan ja pakinoitsijan Benedict 
Zilliacuksen sanoja lainaten, ”Aspön luotojen moni-
mutkaiset ääriviivat ja Nötön, Långholmin ja Bodön 
metsäiset saaret koillisessa, Trunsön matala maa ja 
selkeästi näkyvissä olevat talot, kaukainen Borstö, 
Jurmon ikuisuudenmittainen rauhallinen linja hiekka-
särkästä toiseen ja tuhannet kivet ja karit avoimen Itä-
meren puolella, lounaassa Utön tukeva torni”. Muita 
tähystyspaikkoja ovat muun muassa Jurmon Högber-
get ja Aspön Storberget.

arviointiteksti:

Maisema-alue edustaa moninaisine ympäristöineen 
lounaisrannikon ja Saaristomeren seutua. Maiseman 
arvo perustuu historialliseen merireittiin ja sen varren 
keskiaikaisperäisiin kyläsaariin, kalastukseen ja kar-
jatalouteen liittyviin saariin ja luotoihin sekä merenkul-
kuun liittyvään kulttuuriperintöön. Maisema-alueella 

kaunis luonto yhdistyy perinteiseen saaristolaisasu-
tukseen ja luontaistalouden sekä merenkulun muo-
vaamaan maisemaan ainutlaatuisella tavalla. Alueen 
uhkatekijöitä on perinteisten elinkeinojen loppuminen 
saaristosta poismuuton seurauksena, jolloin ihmistoi-
minnan jäljet vähitellen heikkenevät.

Rajaus:

Maisema-alue-ehdotus muodostaa kokonaisuuden, 
jossa on edustettuna mahdollisimman monipuolisesti 
saariston kyläsaaria ja alueen perinteisiin elinkeinoi-
hin liittyviä erityispiirteitä. Maisema-aluerajaus on hy-
vin laaja, mutta koostuu suurilta osin vesialueesta.

Maisema-aluerajaus ylettyy Lohmin ja Fagerholmin 
saarten välisesti kapeasta salmesta aina Utöhön, me-
rireitin uloimpaan etappiin, saakka. Aluerajaukseen 
sisältyy myös muun muassa Berghamnin, Nötön, As-
pön, Björkön, Borstön sekä Jurmon kyläsaaret. Muun 
muassa Utö ja Aspö lisättiin laajennettuun maisema-
aluerajausehdotukseen. Vuoden 1995 maisema-alue-
rajaukseen kuuluneet Tunnhamn-Äspskär ja Högsåra 
jäävät valtakunnallisesti arvokkaan maisema-aluera-
jauksen ulkopuolelle. Katso maakunnallisesti arvok-
kaat maisema-alueet Tunnhamn ja Högsåra. 

Nötön Kallvikin rakennuksia. Kuva: Kirsti Virkki
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utö - Berghamn 
ytterskärgårdens sjöled

landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: Skärgårdshavets	kulturlandskap	(fi:	Saaristo-
meren kulttuurimaisemat); nationellt värdefull

kommun: Pargas

värdeklass: Nationellt värdefull

naturens särdrag:

Öarna är en del av Gullkrona sättning, som avgränsas 
i öster och i norr av brottlinjer. Den tredje Salpaussel-
kä åsens randbildning korsar området och höjs ovan-
för havsytan som grus- eller sandöar. Under istiderna 
har bergen slipats släta och landhöjningen efter isti-
den	exponerar	så	småningom	nya	skär	och	grynnor	
ur havet.

Landskapsstrukturen är småskalig och varierande. 
I skärgården, speciellt i mellan- och ytterskärgården, 
kan man inte tala om tydliga bergsryggar och mellan-
liggande dalar. Dalarna är praktiken täckta av vatten 

och ovanför havsytan ligger bergsryggarna. Skärgår-
dens åkrar är små och fragmentariska, och är belägna 
på lerområden mellan klipporna. I skärgårdens land-
skapsstruktur kan man ställvis tydligt se en öst-västlig 
riktning.

Öarnas olika delar kan vara mycket olika; en karg 
tallskog eller en stenig strand kan snabbt övergå till en 
frodig lund. Klippiga, delvis moräntäckta öars krön är 
ofta kala, släta berg med skogar som breder ut sig un-
der dem. Klipp- och blockstränder är vanligast, medan 
sand-	och	grusstränder	är	ovanliga.	Strandängar	finns	
mest i mellanskärgårdszonen, men även på ytterskär-
gårdens skyddade stränder.

Jurmo och Sandholm-Lökholm, vilka hör till Sal-
pausselkä åsen, består nästan helt och hållet av lösa 
jordarter,	 som	sorterats	 av	 havet.	Som	 till	 sin	 profil	
jämna, täckta av huvudsakligen trädlösa hedar och 
enängar, skiljer sig dessa öar tydligt från de andra, 
bergiga	och	skogsbevuxna	ögrupperna.	Naturkrafter-
na och skärgårdsbornas boskapsskötsel har format 
särskilt	Jurmo	till	ett	till	växtligheten	och	geomorfolo-
gin säreget mål. Den vidsträckta ljungheden på Jurmo 
sköts genom bete och tidvis röjning och svedjning av 
enar. Sandholm och Lökholm har en kärna av berg 
och	på	öarna	växer	det	även	tallskog.

Odlingslandskap på Nötö. Bild: Kirsti Virkki
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Förutom de öar som hör till Salpausselkä åsen samt 
Nötö och Berghamn, är lövskogar, vanligtvis maritima 
björkskogar, vanligast. Nötös och Berghamns norra de-
lar	domineras	av	tallskog.	Det	finns	mycket	lite	gran-
skog. På platser med kalkpåverkan förekommer det 
lundar	och	gräsbevuxna	enängar,	som	hör	till	områdets	
vackraste	naturmiljöer.	Till	exempel	i	Berghamn	områ-
det	finns	det	hassel-	och	asklundar	och	på	Mjoö	invid	
Nötö hassellundar. Den traditionella boskapsskötseln 
har	lämnat	sitt	spår	i	skärgårdens	natur.	På	öarna	finns	
enbevuxna	hedar	och	ängsmarker,	samt	på	de	bördi-
gaste områdena lövängar och betesmarker. 

Vindmöllan på Jurmo. Bild: Marie Nyman

Landskapsområdet ligger inom Skärgårdshavets 
nationalparksområde och en del av öarna hör till na-
tionalparken. Skärgårdshavets Natura-område består 
av till naturskyddsvärdena betydande, enskilda öar 
eller ögrupper samt vattenområden. Den stora rike-
domen och mångfalden av arter och naturtyper, vilket 
beror på områdets fragmentariska karaktär och små-
skalighet, är värdefullt på området. Skärgårdshavet 
är	en	betydande	häcknings-	och	flyttplats	 för	 fåglar.	
Det nationellt värdefulla fågelområdet (IBA), Korpo – 
Nagu	södra	skärgård,	finns	delvis	inom	landskapsom-
rådet. Lohm-Kulm-Ängö Natura-område kompletterar 
Skärgårdshavets nationalpark för mellanskärgårdens 
naturtypers del. Området är värdefullt till fågellivet och 
på	Kulm	finns	en	värdefull	lund.	

kulturella drag:

Området	fick	sin	fasta	bosättning	senast	under	med-
eltiden och nybyggarna, huvudsakligen från Sverige, 
bosatte sig längs med farlederna. Redan långt inn-
an den fasta bosättningens uppkomst har de viktiga 
sjölederna styrt vikingarna och senare hanseaterna 
på östliga handelsfärder. Fynden av gravrösen från 
bronsåldern och järnåldern på området vittnar om för-
historisk verksamhet. Intressanta spår av den gamla 
bosättningen är jungfrudanserna och Jurmos sten-
sättningar, de så kallade munkringarna, samt Björ-
kös stenkompass. Längs med den historiska sjöleden 
mellan	Utö	 och	Korpoström	 finns	 flera	 vrak,	 var	 av	
den kändaste torde vara vraket av segelfartyget St. 
Mikael, som förliste på 1700 talet nära Borstö. 

Den tidiga bosättningen samlades på de stora öar-
na i täta bygemenskaper. De första skriftliga uppgif-
terna om skärgårdens bosättning är från 1300-talet 
och	år	1540	var	existerande	byar	på	området	 i	alla	
fall Aspö, Björkö, Jurmo, Berghamn, Lökholm, Kop-
parholm, Stenskär ja Trunsö. Skärgården var på den 
tiden förhållandevis tätt bosatt och Nötö var en av de 
största byarna på nuvarande sydvästra Finlands om-
råde. Nötö var ytterskärgårdens bycentrum och ön 
har haft ett kapell i alla fall från och med år 1657. Det 
kapell som byggdes 1664 fanns på Kopparholm. Den 
nuvarande långhuskyrkan i trä byggdes år 1757 på 
Nötös huvudö. Även på Aspö och Björkö, samt möj-
ligtvis även på Jurmo, har det funnits medeltida ka-
pell. Aspös nuvarande kapell från 1956 är i ordning-
en öns femte. Jurmos nuvarande kapell är byggd år 
1846. De äldsta bevarade byggnaderna på området 
är från 1700-talet.
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De skyddade havsvikarna har haft en framhävd be-
tydelse för lokaliseringen av bosättningen. I ett danskt 
itinerarium från 1300-talet omnämns Aspö som en 
mellanetapp på den medeltida öst-västliga handels-
farleden.  De dåtida sjögången krävde skyddade 
förankringsplatser belägna nära varandra, där man 
kunde vänta på gynnsamma vindförhållanden. I och 
med att fartygen utvecklades, under slutet av Gustav 
Vasas regim, blev farlederna som ledde från öppna 
havet till hamnstäderna viktiga, varvid Utös betydelse 
som Skärgårdshavets port förstärktes. Farleden från 
Utö till Åbo har varit utmärkt med stenkumlen i alla 
fall redan år 1560. Lotsväsendet började utvecklas 
under 1600-talet och enligt skriftliga källor kunde man 
få lots från Utö, Jurmo och Korpoström. Lohms Killing-
holm invid Korpoström är en betydande farledshisto-
risk korsningsplats, där det funnits en lotsplats redan 
på 1600-talet. Finlands första fyr byggdes år 1753 på 
Utö. Fyren förstördes i Finska kriget 1808-09, men fyr-
vaktens	bostad	finns	kvar.	Utö	 fyren	 i	gråsten,	som	
bevarats till idag, är från år 1814. Fyrkyrkan, grundad 
på 1840-talet, är en säregenhet. Många av byggna-
derna på ön är byggda av ryska soldater under första 
världskriget. Soldaternas närvaro på ön har även se-
nare	karaktäriserat	öns	arkitektur.	På	1800-talet	växte	
skärgårdens invånarantal och invånarantalet nådde 
sin	 topp	 under	 1900-talets	 första	 år.	 Landstrafiken	
började	dock	ersätta	vattentrafiken	och	migrationen	
tilltog efter andra världskriget. På 1970-talet fanns det 
endast ett par livliga bygemenskaper och uppehällets 
besvärlighet samt avstånden till service sänker invå-
narantalet idag.

Till en skärgårdsby hör förutom bostads- och eko-
nomibyggnaderna, även hamnarna med bryggor och 
vågbrytare, åkerlapparna med stenmurar samt omgi-
vande lövängar och betesmarker. I skärgården är det 
ingen stor skillnad mellan ett boställe, några boställen 
och	en	by.	Till	exempel	Nötö	representerar	en	skär-
gårdsby med många hus, Kråkskär å sin sida en ö, 
som en gång i tiden bosattes av endast en familj. Fle-
ra av skärgårdens hus har ödelagts eller tagits i villa-
bruk.	Skärgårdens	landskap	är	starkt	präglat	av	fiske,	
boskapsskötsel och sjöfart. Fiske har traditionellt varit 
den viktigaste näringen. Fiskestugorna, som förr i ti-
den	byggdes	 invid	avlägsna	fiskevatten,	har	haft	en	
stor	betydelse	som	fiskarnas	tillfälliga	boställen.	För-
utom	fiske	har	man	utövat	småskalig	odling	och	bo-
skapsskötsel. På Nötö låg områdets största odlings-
marker. Största delen av åkrarna är idag obrukade. 
Betesbruk, ängsbruk och lövskärningen av de minsta 
sänkorna har skapat en säregen landskapsbild. Från 

medeltiden fram till 1900-talets början supplerades 
fisket	och	boskapsskötseln	av	jakt	och	sjöfart.	Sten-
sättningar, så kallade vettaskoror, byggda för lurpass 
vid fågeljakten kan ofta ses på öarna. De synligaste 
elementen i skärgårdens landskap är sjömärkena och 
lotsplatserna, som byggdes längs med de viktigaste 
sjölederna från medeltiden framåt för att underlätta 
navigeringen till sjöss. Kulturhistoriskt betydande är 
bland annat Lohms lotsplats från 1895, byggd på en 
dominerande utsiktsplats i landskapet, de små fyrar-
na från 1800-talet på Lill-Gråharu och Ingolskär samt 

Det vita kapellet är belägen på en synlig plats på Aspö. 
Bild: Kirsti Virkki
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ruinen av den ovanligt stora stenkummeln på Vidskär. 
Förutom dessa, bildar även Fagerholms gamla sjöbe-
vakningsstation ett par tillsammans med Lohms lots-
plats i landskapsområdet norra delar.

Skärgårdslivet och näringarna har under det gång-
na århundradet förändrats avsevärt, vilket är ett hot 
för fortbeståndet av vårdbiotoper och gamla kulturmil-
jöer. Skärgårdens invånarantal sjunker ständigt i och 
med minskning av serviceutbudet och arbetsplatser, 
samtidigt som sommargästernas antal ökar. Detta 
betyder att kulturmiljöer formade av de traditionella 
näringarna blir obrukade, samtidigt som semesterbo-
sättningen förändrar de miljöer som präglats av tra-
ditionellt liv och arbete. Området är mycket attraktivt 
för turism och turismen har under senare tiden blivit 
en viktig näring. För turismen är fungerande färj- och 
båtförbindelser viktiga. Till attraktionerna hör bland 
annat Skärgårdshavets nationalpark och inom land-
skapsområdet	finns	flera	av	nationalparkens	utflykts-
mål,	samt	tillhörande	utflyktshamnar,	naturstugor	och	
natur- och kulturstigar.

landskapsbild:

På landskapsområdet rör man sig från den mera 
grönskande mellanskärgården, längs med de smala 
sunden och de branta och bergiga stränderna mellan 
Korpoströms öar, Lohm och Fagerholm, förbi de cen-
trala byarna i ytterskärgården till de öppna fjärdarna, 
som karaktäriseras av de enstaka, kala skären och 

grunden och där navigationsstrukturerna är centrala 
i landskapsbilden. I havszonen ligger Jurmo, täckt 
av jämna, trädlösa hedar, samt Utös fyr- och lotsby, 
skärgårdens yttersta etapp. Utö fyr kan under goda 
väderförhållanden urskiljas från Jurmo, på över 12 ki-
lometers avstånd. 

Ytterskärgårdens	största	öar	är	skogsbevuxna	och	
skärgårdens landskapsbild är ofta labyrintaktig. I de 
stora	 ögrupperna	 återfinns	 redan	 innerskärgårdens	
lummighet, medan öar omgivna av fjärdar klart på-
minner om ytterskärgård. Öarna Lökholm, Berghamn, 
Aspö och Björkö representerar ytterskärgården. Nötö 
området, som fungerat som ytterskärgårdens bycen-
trum, är mellanskärgård, där man kan urskilja drag av 
både ytter- och innerskärgård. 

Tätbyggda byar och enskilda hemman med sina 
röda byggnader är en oskiljaktig del av skärgårds-
landskapet. Flera av öarna har sina egna symboler. I 
Aspös landskapsbild dominerar det vita kappellet in-
vid havet och på Utö härskar det massiva fyrtornet 
över de tätt grupperade byggnaderna. En del av by-
arna har bevarats som vackra helheter utan särskilda 
skador i landskapsbilden, men i många byar håller det 
gamla byggnadsbeståndet på att förfalla. Skärgårds-
borna har varit tvungna att anpassa sig till stränga na-
turförhållanden, men å andra sidan har den natura-
hushållning de utövat format skärgårdsnaturen i stor 
utsträckning. Denna samverkan mellan människan 
och naturen syns tydligt i landskapet. 

Navigeringen underlättas av sjömärken, som är synliga landmärken i det öppna havslandskapet. Bild: Marie Nyman
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Typiska för ytterskärgården är utkiksbergen, varifrån 
öborna har iakttagit sin omgivning genom tiderna. Bå-
tar i vattenområdet, möjliga skeppsbrott, grannöarnas 
signaler och sälar gick inte obemärkta. Från Björkös 
utkiksberg ser man, för att låna journalisten och kåsö-
ren Benedict Zilliacus ord, «det invecklade mönstret av 
Aspös skär och Nötös, Långholms och Bodös skogs-
konturer i den nordliga sektorn, Trunsös låga land med 
väl synliga hus, Borstö i fjärran, Jurmos evighetslånga 
lugna linje från sandrev till sandrev, de tusende gad-
darna och brotten ute mot öppna Östersjön, Utös bas-
tanta torn i sydväst». Andra utkiksplatser är bland an-
nat Jurmo Högberget och Aspö Storberget.

Bedömningstext:

Landskapsområdet representerar med sina mångfal-
diga miljöer sydvästkustens och Skärgårdshavets re-
gion. Landskapets värde grundar sig på den historiska 
sjöleden och de medeltida byholmarna utmed den, 
de	öar	och	skär	som	utnyttjats	vid	fiske	och	boskaps-
skötsel samt kulturarvet förknippat med sjöfart. Inom 
landskapsområdet förenas den vackra naturen med 
traditionell skärgårdsbosättning och naturahushållning 
samt med landskapet som formats av sjöfarten på ett 
enastående vis. Till områdets hotbilder hör upphöran-
det	av	de	traditionella	näringarna	som	följd	av	bortflytt-
ningen från skärgården, varvid de synliga spåren av 
mänskliga verksamheten så småningom avtar.

avgränsning:

Landskapsområdesförslaget bildar en helhet, som 
representerar på ett så mångsidigt sätt som möjligt 
skärgårdens byholmar och särdragen förknippade 
med områdets traditionella näringar. Landskapsområ-
desavgränsningen är mycket vidsträckt, men består 
till stora delar av vattenområden.

Landskapsområdet sträcker sig från det trånga 
sundet mellan Lohm och Fagerholm ända till Utö, sjö-
ledens yttersta etapp. Inom områdesavgränsningen 
ligger bland annat Berghamn, Nötö, Aspö, Björkö, 
Borstö samt Jurmo byholmar. Bland annat Utö och 
Aspö tillkommer inom den föreslagna utvidgningen av 
landskapsområdet.  Tunnhamn-Äspskär och Högså-
ra, som låg inom avgränsningen från 1995, blir utanför 
avgränsningen av det nationellt värdefulla landskaps-
området. Se regionellt värdefulla landskapsområden, 
Tunnhamn och Högsåra.

Betande kor på Aspö. Bild: Kirsti Virkki
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laitilan lakeus 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Untamala-Kodjala; valtakunnallisesti arvokas

kunta: Laitila, Uusikaupunki

arvoluokka: valtakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Maiseman ominaisluonne syntyy niin kutsutusta Lai-
tilan rapakivestä. Rapakivi on herkemmin rapautuva 
ja kallioperästä irronneet suuret lohkareet leimaavat 
sekä metsiä että viljelyalueita. Keskeinen osa kulttuu-
rimaisemaa on alueelle poikkeuksellisen laaja, Laiti-
lan lakeudeksikin kutsuttu peltoaukea, jonka halki kul-
kee pitkittäisharjujakso. Kaakkois-luoteissuuntainen 
Laitilanharju on monin paikoin kärsinyt soranotosta, 
erityisesti maisema-alueen keskiosista harju on hy-
vin repaleinen, osittain katkonainenkin. Parhaiten 
säilyneet harjun osat löytyvät palasina Untamalan ja 
Palttilan kylien alueilta sekä aivan maisema-alueen 
lounaisreunalta. Alueen maaperä koostuu savi- sekä 
turve ja liejukerrostumista, jotka muistuttavat Valko-

järven kuivatetusta järvenpohjasta.  Alueella on useita 
muita viljelyalan lisäämistä varten kuivatettuja järviä ja 
soita. Peltolakeudet rajautuvat kivisiin ja karuihin kal-
lioselänteisiin tai kumpareisiin. Alueen poikki virtaavat 
Sirppujoki ja sen lukuisat sivuhaarat ja ojat. Sirppu-
joen suurimpia sivuhaaroja on Härinänjoki, joka yhtyy 
Sirppujokeen Kulmastenmäen pohjoispuolella ja virtaa 
Kodjalan, Vidilän ja Koukkelan kylien eteläpuolella.

Maisema-alueen reuna-alueet muodostuvat pää-
osin kuivista ja kallioisista mäntykankaista. Peltomai-
semille tyypillisiä ovat pienet mäntyä ja katajaa kas-
vavat kallioiset saarekkeet. Alueella on useita pieniä 
soita. Pienmuotoisilla diabaasi-esiintymillä tavataan 
lajistoltaan monipuolisia diabaasilehtoja. Alueella on 
säilynyt muutamia laajoja pähkinäpensaslehtoja lä-
hes luonnontilaisina. Perinnemaisemia on runsaasti, 
ja useat niistä ovat tyypiltään ketoja tai kallioketoja. 
Näistä edustavimpia ovat Palttilan ja Untamalan ke-
dot. Alueella erikoiskasvien viljely ja siipikarjan pito 
on hyvin yleistä, kun taas laiduntavia eläimiä on yhä 
harvemmalla tilalla, jolloin arvokkaiden perinnemaise-
mien uhkana on umpeen kasvaminen.

Untamalan Natura-alue koostuu useasta pieneh-
köstä keto-, niitty- ja lehtoalueesta, jotka muodostavat 
niin kasvistollisesti kuin maisemallisesti ja kulttuurihis-

Vidilän kylä Koukkelantieltä kuvattuna. Kuva: Kirsti Virkki
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toriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kohteet sijait-
sevat Untamalanharjulla ja Untamalan kylän alueella, 
Utavuoren haka-alueella Salon kylässä sekä Vasikka-
haan niittyalueella.

kulttuuripiirteet:

Nykyistä laajaa laaksoaukeaa halkova pitkittäisharju-
jakso on ollut maakunnan varhaisimpia asuinpaikko-
ja, joka kausiluonteisesti asutettiin jo noin 6000 vuotta 
sitten ja jolla asutus on jatkunut katkeamattomana ki-
vikaudelta nykypäivään saakka. Pronssikauden väes-
töstä tunnetaan etupäässä vain haudat, mutta sekä 
kivikaudelta että rautakaudelta tunnetaan Suomen 
oloissa poikkeuksellisen runsaasti kohteita. Kohteiden 
monimuotoisuus on huomattavaa ja kertoo vilkkaista 
yhteyksistä muun muassa Pohjanlahden länsipuolel-
le. Yhteyksien vilkastumien koko Itämeren piirissä nä-
ky etenkin vanhemmalla roomalaisella rautakaudella 
(0-200 JKr.). Tuolta ajalta ovat peräisin muun muassa 
Vakka-Suomelle ominaiset Untamalan -tyypin kumpu-
haudat ja Soukaisten Savimäeltä löydetty niin kutsuttu 
tarhahauta. Sirppujoki on jäänne Laitilan ja Kalannin 
alueen vanhimman kyläasutuksen kannalta oleelli-
sesta merenlahdesta, joka yhdisti entisen Valkojärven 
mereen. Sirppujoki on aina viime vuosisatoihin asti 
toiminut tärkeänä kulkuväylänä. 

 Valkojärven ympäristössä runsas perinnebiotoop-
pi-lajisto kertoo ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta, jo 
rautakauden alussa alkaneesta, vuorovaikutuksesta. 
Laitilan alueella ihmisen maisemaa muokkaava vai-
kutus on ollut voimakkaimmillaan 1700-luvulta eteen-
päin, jolloin myös alueen monet järvenkuivatushank-
keet on toteutettu. Isojakokarttojen aikaan suuri osa 
Laitilan nykyisistä peltoalueista oli Valkojärven veden-
pinnan alla tai hyödynnettiin niittyinä. Isojakoajoista 
lähtien jatkuvasti peltoviljelyksessä olevia alueita löy-
tyy vanhojen kylien lähiympäristöstä, muun muassa 
Soukaisten, Untamalan, Palttilan, Salon, Kodjalan, 
Koukkelan, Hallun, Kallelan sekä Varhelan alueilta. 
Nykypäivänä niittyalueiden sijaan alavilla mailla sijait-
sevat pellot ja pienet rippeet niityistä ja hakamaista si-
joittuvat nykyisten kylien liepeille.  Vuonna 1961 käyt-
töön otetun valtatie 8:n suoraviivainen linjaus jakaa 
Laitilan lakeuden kahtia. Valkojärven pehmeän maa-
perän ylittäminen oli yksi tierakennusprojektin suurim-
mista haasteista. 

Maisema-alueella sijaitsee useita kyliä, joissa 
vanhat kyläraitit ovat säilyneet lähes alkuperäises-
sä asussaan jo vuosisatojen ajan. Tunnetuin näistä 
on Laitilanharjulla sijaitseva Untamalan kylä, joka on 

Tienäkymä Valkon kylästä. Kuva: Marie Nyman

Suomen pisimpiä jäljellä olevia raittikyliä. Kylän pituus 
on kokonaisuudessaan kolme kilometriä. Untamalan 
kylällä on ollut keskeinen asema koko Laitilan histo-
riassa ja keskiajan lopulle asti Untamala oli nykyisen 
Laitilan tärkein keskus. Laitilan maisemalle ja koko 
Ala-Satakunnan viljelyseudulle tyypillisiä ovat vauraat 
talonpoikaistalot, joista edustava esimerkki on Kaup-
pilan umpipiha Koukkelassa, jonka 1700 - 1800-luvun 
hirsiset asuin- ja ulkorakennukset rajaavat neliömäis-
tä pihaa. Kallelan kylä kuuluu Kalannin vanhan ydin-
alueen rautakaudelta asti asuttuihin suuriin, monitalo-
isiin kyliin, joissa on säilynyt perinteinen 1800-luvun 
talonpoikaisrakennusten muodostama raittinäkymä. 
Olennainen osa alueen kyläympäristöjä ovat myös 
kiviaidat, joissa on hyödynnetty alueen rapakivisestä 
kallioperästä irronneita kivilohkareita. Raittikylien kult-
tuurihistoriaa täydentävät Untamalan ja Soukaisten 
kylissä sijaitsevat puukirkot. Untamalan kirkon pai-
kalla on sijannut useita palaneita kirkkoja ennen ny-
kyistä vuonna 1785 rakennettua puukirkkoa. Soukais-
ten kylän Perttelin kirkko on muodostanut keskiajalla 
oman seurakuntansa ja ollut Laitilan kappelina ainakin 
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vuodesta 1544 lähtien. Kirkko on Suomen ensimmäi-
siä kyläkirkkoja. Seutu on myös nimistöhistoriallisesti 
mielenkiintoista. Unto Salon mukaan Laitilan monen 
kylännimen taustalla on kantaskandinaavinen henki-
lönimi ja johtimena on paikkaa, taloa, merkitsevä suo-
malaisperäinen -la tai -lä.

Untamalan raittikylä sekä Kauppilan umpipiha ovat 
kulttuurinähtävyyksiä. Untamalan Sarkin talonpoikais-
talossa toimii museo ja kylästä alkaa Untamalan kata-
jamäellä kiertävä kulttuuri- ja luontopolku. Kauppilan 
umpipiha Koukkelan kylässä toimii museona. Sirppu-
joessa melotaan ja siinä järjestetään Sirppujokilasku, 
melonta Nansion sillalta Kalannin ruukille.

maisemakuva:

Maisema-alue muodostuu loivasti kumpuilevasta 
Laitilan lakeudeksi kutsutusta Laitilan kirkonkylän 
länsi- ja pohjoispuolelle levittäytyvästä peltoaukeas-
ta. Lakeus on pääosin entistä Valkojärven pohjaa ja 
muodostaa lähiympäristöstään poikkeavan laajan 
ja suurpiirteisen viljelysmaiseman. Maisema-alueen 
pohjoisosissa ja eteläosissa maisema on pienimuotoi-
sempaa, pienpiirteisten kalliokumpareiden pirstomaa. 

Koko maisema-alueella kivisyys ja suuret siirtolohka-
reet ovat leimaa-antava piirre.

 Eri aikakausien kerroksellisuus on nähtävissä 
suhteellisen kattavana läpileikkauksena kivikaudelta 
nykypäivään. Ryhmä- ja raittikylien perinteinen talon-
poikaisasutus on alueella säilynyt huomattavan eheä-
nä ja yhtenäisenä. Vanhat hirsiset rakennukset sekä 
perinteiset riuku- ja kiviaidat lisäävät maaseutumaise-
man arvoa ja kerroksellisuutta. Viehättäviltä ja mutkai-
silta kyläteiltä avautuu kauniita näkymiä ympäröivään 
viljelysmaisemaan. 

Valkojärven tasaista peltoaukeaa halkoo suora-
viivaisesti valtatie 8 ja itälaidassa maisema-alue ra-
jautuu Laitilan taajamaan. Alueelle kohdistuu jonkin 
verran maankäytöllisiä paineita, mikä on aiheuttanut 
pelto-alueille sijoittuvaa uudisrakentamista.

arviointiteksti:

Laitilan lakeuden maisema-alue edustaa Ala-Sata-
kunnan viljelyseutua. Maiseman arvo perustuu mo-
nimuotoiseen maaseutumaisemaan ja pitkään asu-
tus- ja kulttuurihistoriaan. Lisäarvoa tuovat eheät, 
perinteistä talonpoikaiskulttuuria edustavat ryhmä- ja 

Lampaita Untamalan kylässä. Taustalla valtatie 8 ja Laitilan kaupungin keskusta. Kuva: Kirsti Virkki

Ala-Satakunnan viljelyseutu
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raittikylät sekä viehättävät laidunniityt ja perinnemai-
semat. Laitilan lakeuden poikkeuksellisen laaja pel-
toaukea eroaa lähialueen muista, pienpiirteisimmistä 
laaksoista. Alue on elinvoimaista maaseutua. Laajan 
viljelyaukean ylittää valtatie ja maisema-alue rajautuu 
Laitilan taajamaan.

Rajaus:

Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityksessä 
(2008) on esitetty, että rajaus säilyy ennallaan. Päi-
vitysinventoinnin perusteella rajausta on kuitenkin 
paikoitellen tarpeen tarkistaa.  Päivitetyissä rajauk-
sissa on pyritty rajaamaan Laitilan lakeuden ydinalu-
etta maiseman luontevien rajojen mukaan. Päivitys-
inventointien perusteella ehdotetaan rajattavaksi pois 
omina kokonaisuuksina hahmottuvat, vähemmän 
edustavat peltoalueet. Alueen länsilaidalla, Hanke-
ransuon-Isorahkan laaja suoalue on metsäinen ja sen 
taakse jäävät pienet peltoalueet jäävät erilleen Laitilan 
lakeudesta. Itälaidalla Malvonjoen varren peltoalueet 
jäävät Laitilan taajaman sekä pienten metsäisten se-
länteiden taakse. Alueen maisemakuvaan on vaikut-
tanut taajaman laidan pienteollisuus ja hallirakentami-
nen. Myös Kiveinen-Viikainen jää metsäselänteiden 
taakse. Kaikilla poisrajattaviksi esitetyillä alueilla on 
muuhun alueeseen verrattuna vähän muinaisjäännök-
siä ja arvokasta rakennuskantaa. 

Rajausta esitetään laajennettavaksi Uudenkaupun-
gin puolella, Hallun, Kallelan ja Varhelan kyliin. Laa-
jennusehdotus on perusteltu, koska alueen maisema 
ja kulttuuriperintökohteet Laitilan ja vanhan Kalannin 
alueella ovat samaa kokonaisuutta. Alueen pellot ovat 
pienpiirteisiä, mutta ainakin isojaon ajoista jatkuvasti 
viljelyksessä olleita. Alueella on myös runsaasti mui-
naisjäännöksiä ja vanhaa rakennuskantaa. Alue on 
osittain kuulunut RKY-1993 rajaukseen, jota on supis-
tettu vuonna 2009 päivitetyissä rajauksissa. 

Rajausten tarkistamisen tarve on noussut esiin 
etenkin Laitilan taajaman reuna-alueilla. Uusi rajaus-
ehdotus seuraa taajaman kohdalla pääasiassa Sirp-
pujokea ja taajamaluonteisia alueita ei sisälly mai-
sema-alueen rajausehdotukseen. Laitilan keskustan 
kohdalla Wirvoitusjuoman tehtaan alueet eivät kuulu 
maisema-aluerajaukseen. Sahan ja pappilan kohdalla 
olevaa rajausta supistetaan. Pappilan viereinen pieni 
peltoalue on jo asemakaavoitettu rivitaloille ja pappila 
ei näy enää maisemassa. Kaukolan kohdalla perinne-
maisema ja kartano sisällytetään rajaukseen. Maatila 
nykyaikaisine kanalarakennuksineen säilyy maisema-
aluerajauksen sisäpuolella. Kanalarakennuksia ei ole 

nähty perusteltuna rajata pois maisema-alueelta, sillä 
rakennukset eivät merkittävästi heikennä maisema-
alueen arvoja.

Suontaan ja Paton kylien aluetta on kyselyssä eh-
dotettu lisättäväksi maisema-alueeseen, mutta alueen 
erottaa nykyisestä alueesta laaja yhtenäinen metsä-
kaistale. Tätä aluetta voitaisiin tutkia omana paikalli-
sesti arvokkaana kokonaisuutena.

Untamalan kylän kirkko. Kuva: Kirsti Virkki
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Laitilan lakeus
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Ehdotukset Varsinais-Suomen maa-
kunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi
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11. Häntälän notkojen kulttuurimaisema
12. Kiskon-Kiikalan kulttuurimaisema
13. Koski-Muurla-Romsilan kulttuurimaisemat
14. Loimijoen kulttuurimaisema
15. Niinijoen, Mellilän ja Loimaan viljelylakeudet
16. Nousiaisten ja Hirvijoen kulttuurimaisema
17. Paimionjoen-Someron järviketjun ja 
      Härkätien kulttuurimaisemat
18. Salaisten kulttuurimaisema
19. Savijokilaakson kulttuurimaisema
20. Bogsbölen-Nordvikin kylämaisemat/
      Bogsböle-Nordviks bylandskap
21. Högsåra/ Högsåra kulturlandskap
22. Iniön ja Keistiön kulttuurimaisemat/
      Iniös och Keistiös kulturlandskap
23. Jungfruskär/Jungfruskär
24. Kuusiston linnanraunioiden maisema
25. Lempilänjokilaakson ja Halikonlahden maisema
26. Naantalin aukon maisema
27. Putsaari
28. Sauvon kulttuurimaisema
29 .Tunnhamn/Tunnhamn
30. Pyhärannan kylämaisemat

Ehdotukset Varsinais-Suomen maakunnallisesti 
arvokkaiksi maisema-alueiksi

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 1995

Uusi maisema-aluerajausehdotus (valtakunnallisesti arvokas)

Uusi maisema-aluerajaus ehdotus (maakunnallisesti arvokas)

Järvi, joki
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häntälän notkojen 
kulttuurimaisema 

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Häntälän notkojen kulttuurimaisema; maakunnallises-
ti arvokas.

kunta: Somero

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Maisema-alueen ydinalueen muodostaa Uskelanjoen 
sivuhaaran, Rekijoen latvahaarojen uurtamat Häntä-
län notkot. Rekijoenlaakson laajan ja maisemaa hallit-
sevan, monihaaraisen rotkolaakson muodostuminen 
on tapahtunut veden kuluttamana hyvin pitkän ajan 
kuluessa. Häntälän kohdalla Rekijoen ja sen sivujoen 
uomien korkeuserot ovat suurimmillaan yli 20 metriä 
ja penkereet jopa 25 - 30 % kaltevia. Paksuimmillaan 
Häntälän kohdalla on mitattu 77 metriä savea. 

Geomorfologian ohella Rekijokilaakson notkot ovat 
arvokkaita kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään. Eliöil-

le vallitsee notkoissa omanlaisensa pienilmasto, jo-
ka osaltaan vaikuttaa siellä tavattavien eliöiden elin-
mahdollisuuksiin, niin kasvien kuin eläintenkin osalta. 
Erikoinen luonnonympäristö on muodostunut jyrkkien 
rinteiden, eroosioprosessien ja pitkään jatkuneen lai-
dunnuksen yhteisvaikutuksesta. Luonnoltaan arvok-
kaat avoimet niityt, puoliavoimet laidunrinteet, haka-
metsiköt ja lehtomaiset metsälaitumet ovat ihmisen 
vaikutuksesta syntyneitä ja niiden arvojen säilyminen 
edellyttää laidunkäytön jatkumista.

kulttuuripiirteet:

Maisema-alue ei ole kulttuuripiirteiltään lounaisen vil-
jelyseudun kaikkein vaurainta aluetta, mutta laidun-
nuksen avulla avoimena pysynyt notkomaisema on 
vaikuttava ja notkomaisema on tehnyt paikan tunne-
tuksi koko maakunnassa. Valtakunnallisesti arvokas 
perinnemaisema Rekijokilaakso on Varsinais-Suomen 
laajimpia. 

Alueella sijaitsee neljä kylää; Häntälä, Talvisilta, 
Kerkola ja Syvänoja. Yksinäistalosta muodostunut-
ta Syvänojaa lukuun ottamatta, muut kylät mainitaan 
asiakirjoissa ensimmäistä kertaa 1400-luvulla. Kyliä 
ympäröivät pellot ovat suurimmilta osin olleet vilje-

Näkymä Häntälän notkoille. Kuva: Kirsti Virkki
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lyksessä ainakin isojaon ajoista lähtien. 
Alueen kulttuurihistoriallisia arvoja koros-
taa lisäksi paikoin perinteisenä säilynyt 
rakennuskanta. Häntälän kylätaajama 
sijaitsee mäen etelärinteellä maisemal-
lisesti näkyvällä paikalla, alkuperäisellä 
kylätontilla.

maisemakuva:

Häntälän notkojen kulttuurimaisema 
muodostaa omaleimaisen kokonai-
suuden, jonka erityispiirteenä on Reki- 
joen savikkotasankoihin uurtama syvä, 
jyrkkärinteinen ja polveileva jokilaakso. 
Jyrkät jokitörmät ovat paikoin olleet vai-
keasti hyödynnettävissä, lähinnä laidun-
nukseen sopivia, ja notkojen laidunnus 
on muovannut niistä avoimia rinneniitty-
jä. Monessa kohdassa notkot kuitenkin 
erottuvat avoimessa maisemassa lähin-
nä puustonsa vuoksi.  

Tärkeän osan maisema-aluetta muo-
dostavat myös tasaiselle maalle synty-
neet pellot sekä alueen kyläympäristöt 
ja kyläraitit. Monihaarainen jokilaakso on 
osaltaan vaikuttanut kylärakenteeseen. 
Syvänojan jälkeen tie sukeltaa syvän jo-
kilaakson pohjalle. Notkoihin sukeltavat 
tiet ja notkojen ylittämistä varten raken-
netut sillat ovat teillä liikkujalle elämyk-
sellisiä kohtia. Häntälän kylän kohdilla 
notkoja kiertäviltä luontopoluilta avautuu 
vaikuttavia laidunnettujen niittyjen ja ha-
kamaiden sekä seka- ja havumetsien sä-
vyttämiä näkymiä.

arviointiteksti:

Laaja-alaisen laidunnuksen muovaamat Häntälän 
notkot muodostavat omaleimaisen kokonaisuuden, 
vaikka maisema-alue ei ole kulttuuripiirteiltään lou-
naisen viljelyseudun kaikkein vaurainta aluetta. Hän-
tälän notkot ovat maisemanähtävyys, jossa luonto, 
luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuus korostuvat. 
Maiseman ja maankäytön jatkuvuus on nähtävissä ja 
alue on elinvoimaista maaseutua. Alueen kylät ovat 
säilyttäneet hyvin perinteisen ilmeensä. Uhkana on 
notkojen laiduntamisen loppuminen tai vähentyminen.

Maisemapuu Tuorlantien alussa. Kuva: Marie Nyman

Häntälän kylä sijaitsee näkyvällä paikalla maisemassa. Kuva: Kirsti Virkki

Rajaus:

Maisema-alueen ydinalueena ovat laidunniittyinä säi-
lyneet jyrkät notkot. Maakuntakaavan maisema-alue-
rajausta on päivitysinventointien perusteella ehdotettu 
laajennettavaksi. Uudessa rajausehdotuksessa on py-
ritty rajaamaan maisematilaa luonnollisesti, metsäisiin 
reunoihin saakka, ja muutamissa kohdissa tielinjauk-
sen mukaan. Maisema-alue rajautuu idässä Salontie-
hen ja lännessä Kerkolantiehen. Rajausta on laajen-
nettu kattamaan Häntälän, Talvisillan, Syvänojan ja 
Kerkolan kylät sekä kylien ja notkojen väliset, ainakin 
isojakoajoilta viljelyksessä olleet, avoimet peltoalueet.
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Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
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Häntälän notkojen kulttuurimaisema

Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(valtakunnallisesti arvokas)

Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(maakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (valtakunnallisesti arvokas; 
valtioneuvoston periaatepäätös 1995)
Maisema-aluerajaus (maakunnallisesti arvokas; 
Varsinais-Suomen maakuntakaava)
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kiskon - kiikalan 
kulttuurimaisema

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Kiskon – Kiikalan kulttuurimaisema; maakunnallisesti 
arvokas

kunta: Salo

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Kiskon-Kiikalan kulttuurimaisema-alue seuraa poh-
jois-etelä - suuntaista Kiskon Kirkkojärven - Kurke-
lanjoen - Aneriojärven murroslaakson muodostamaa 
järvi-jokiketjua. Etelässä päälaaksosta haarautuu Kär-
kelänjoen sivulaakso kaakkoon. Kapeammassa sivu-
laaksossa on järviylängöltä laskevan Kärkelänkosken 
partaalla Kärkelän ruukki.  Järvet ovat luonnostaan re-
heviä ja matalia läpivirtausjärviä. Useat niistä ovat lin-
nustoltaan arvokkaita.  Kiskonjoki, Lemulanrinne sekä 
Anerionjärvi ovat Natura-alueita.  

Kallioperä on granodioriittia, tonaliittia ja kvartsidio-
riittia, mutta osin myös kiilleliusketta ja kiillegneissiä. 
Maaperä koostuu vaihtelevasti moreenista, kalliois-
ta, savesta ja hiesusta. Kallioperän kalkkipitoisuuden 
vuoksi alueella on paljon lehtoja ja kallioketoja. Metsät 
ovat pääasiassa tuoreita kuusimetsiä.

kulttuuripiirteet:

Alueen poikkeuksellisen pitkästä asutushistoriasta on 
runsaasti merkkejä. Alueen kivikautiset asuinpaikat 
sijaitsivat järvien rannoilla, missä pyyntielinkeinojen 
harjoittamiseen oli sopivia paikkoja. 

Perinteinen talonpoikaisasutus 1800 - 1900-luvuil-
ta muodostaa tiiviitä yhdyskuntia järvien rannoilla tai 
varhaisen teollisuuden yhteyteen. Kiskon ja Suomus-
järven vakituinen asutus syntyi ilmeisesti 1300-luvulta 
lähtien. Kiskon nykyiselle kirkonpaikalle rakennettiin 
kappelikirkko 1300-luvulla. Kiskon kirkonkylä on säi-
lyttänyt pääpiirteissään perinteisen 1900-luvun alku-
puolen asunsa ja sen sijainti Kirkkojärven rannalla on 
maisemallisesti edustava. Järvenrannan pellot yhdis-
tävät sen Haapaniemen kulttuurimaisemaan. Haa-
paniemessä sijaitsee 1500-luvulla rakennetun karta-
nolinnan raunio. Kirkkojärven pohjukassa sijaitsevan 

Näkymä Aneriojärvelle. Kuva: Marie Nyman
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Mommolan kartanon rakennukset tiiviisti rakennetus-
sa pihapiirissä ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin 
1700-luvun ja 1800-luvun alun asussa. Suomusjärven 
pitäjään kuuluneissa, Aneriojärven alueen kylissä, La-
perlassa ja Häntälässä, on säilynyt tiivis kylärakenne 
uus- ja isojaon jälkeenkin ja kylät kuvastavat vaurasta 
viljelysseudun talonpoikaista rakentamista 1800-lu-
vulta ja 1900-luvun alkupuolelta.

Alueen voimakasvirtaisten vesistöjen mahdollis-
tamat ruukinyhteisöt muodostuivat 1700- ja 1800-lu-
vuilla Kiskon kallioselänteillä sijaitsevien rauta- ja 
kuparikaivosten, muun muassa Orijärven ja Aijalan, 
läheisyyteen. Kärkelän kupariruukin toiminta alkoi 
1766 läheisen Orijärven kuparin jalostamiseksi.  Kär-
kelään muodostuneesta tiiviistä ruukkiyhdyskunnasta 
on säilynyt poikkeuksellisen runsaasti 1800-luvun työ-
väen asuinrakennuksia. Orijärven kaivostoiminta te-
hostui ja oli laajimmillaan 1820-luvulla, kunnes väheni 
jälleen 1840-luvulta alkaen. Sulatus Kärkelässä loppui 
1882, jonka jälkeen Kärkelästä tuli Fiskarsin ruukin 
ulkokartano, jossa harjoitettiin maanviljelystä ja kar-

Aijalan tuotantorakennukset näkyvät kauas. Kuva: Marie Nyman

janhoitoa. 1900-luvun alussa kaivostoiminta aloitettiin 
uudelleen ja Kärkelään rakennettiin voimalaitos vuon-
na 1911. Voimalaitoksen toiminta ei ollut kuitenkaan 
tarpeeksi tehokasta kaivostoimintaan ja siksi kaivos-
toiminta lopetettiin muutaman vuoden jälkeen, vuonna 
1925. Kärkelässä viljellään vielä nykypäivänä. Aijalan 
kuparikaivos oli toiminnassa 1948–1961, ja korkeat 
tuotantorakennukset näkyvät kauas maisemassa.

Alue on liikenteellisesti keskeinen paikka. Alueen 
halki on kulkenut Turun ja Helsingin välistä liikennettä, 
samoin kuin rannikolta pohjoiseen kulkenutta väkeä. 
Laakson itä-länsisuuntaisesti ylittävät 1930-luvulla ra-
kennettu Valtatie 1 ja vaiheittain 1956 - 2009 välisenä 
aikana rakennettu Turku-Helsinki moottoritie. Tiet ovat 
vaikuttaneet niin Kiskon kirkonkylän kuin Suomusjär-
ven kehitykseen. 

Vesistöissä on paljon melontareittejä ja virkistyska-
lastus on suosittua alueen isoilla järvillä. Aneriojärven 
ympäristön viljelymaiden halki kulkee luonto-kulttuuri-
polku, jonka varrella on lintutorni ja lintujentarkkailu-
katos. Polulta pääsee poikkeamaan myös 10 metrin 
korkuiselle rajapaikkana ja tarinapaikkana toimineelle 
siirtolohkareelle, Hermolanvahalle.

maisemakuva:

Maisema-alue koostuu runsasjärvisestä ja maisemal-
taan vaihtelevasta Kiskon - Kiikalan viljelysmaisemas-
ta. Päälaakson laajemmat osat vaihtelevat Kiskon 
Kirkkojärven kumpuilevista maisemista Aneriojärven 
loivamuotoiseen tasankoon ja Kiikalan harjun taus-
tatasanteeseen. Maisemakuva on edustava vaihtele-
vien maastonmuotojen, jyrkänteiden ja lehtometsien 
ansiosta. Mielenkiintoisen erityispiirteen alueelle an-
tavat lukuisat vanhat kaivos- ja ruukkiympäristöt. Mai-
semakuvaan on vaikuttanut alueen pohjoisosissa kul-
keva Valtatie 1 ja moottoritie. Aneriojärven maisema 
on tästä huolimatta säilynyt maisemakuvaltaan suh-
teellisen eheänä.

arviointiteksti:

Maisematyyppi edustaa lounaiselle viljelyseudulle 
harvinaisempaa pienimuotoista, vesistöjen rytmittä-
mää laaksomaisemaa. Maisema-alue muodostaa ve-
sistöjä seurailevan yhtenäisen, mutta erityyppisistä 
kokonaisuuksista muodostuvan alueen, jossa moni-
puolinen luonto on synnyttänyt vaihtelevaa ja ominta-
keista kulttuurimaisemaa. Ruukit ja vanhat kaivokset 
rikastavat perinteistä maanviljelysmaisemaa. Alue on 
säilynyt hyvin.
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Rajaus:

Maisema-aluerajaus perustuu pääpiirteissään Salon 
seudun maakunnallisten maisema-alueiden selvityk-
seen vuodelta 2004. Maisema-aluerajaus alkaa Tur-
ku-Helsinki moottoritien pohjoispuolelta, Yltäkylästä, 
jossa rajausta on päivitysinventoinneissa hieman tar-
kennettu maisematilan luonnollisten rajojen mukaan. 
Maisema-alue seuraa järvi-jokiketjua Aneriojärveltä 
Aneriojokilaaksoa pitkin Kurkelanjärvelle, Kurkelan-
joen ja Kärkelänjoen yhtymäkohdalle, jossa alue haa-
rautuu kahteen suuntaa. Kärkelänjokilaaksoa maise-
ma-aluerajaus seuraa Kärkelän kylään, Jylyn kylään 

ja Jylynjärvellä saakka rajautuen maakuntarajaan, 
vaikkakin luontainen maisematila vielä jatkuu. Kur-
kelanjokilaaksoa maisema-aluerajaus seuraa Kiskon 
Kirkkojärvelle saakka, missä maisema-alueen etelä-
päätä laajennetaan päivitysinventointien perusteella 
hieman Kiskonjoenvartta pitkin. 

Päivitysinventoinneissa tutkittiin myös Kiskonjoen 
laajempaa mukaan ottamista maisema-aluerajauk-
siin, mutta maastoinventoinneissa todettiin joenvar-
ren olevan melko metsäistä ja että kulttuuriarvoiltaan 
arvokkaimmat kokonaisuudet sisältyvät jo Perniön vil-
jelysmaisemaan, Kiskon-Kiikalan kulttuurimaisemaan 
sekä Koski-Muurla-Romsilan kulttuurimaisemaan.

Maisemaa Mäntymäeltä. Kuva: Marie Nyman
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koski – muurla – Romsilan 
kulttuurimaisema

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Koski-Muurla-Romsila; maakunnallisesti arvokas

kunta: Salo

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Maisema-alue rajautuu Kiskon - Vihdin järviseu-
dun ylänköalueeseen. Maisema-alueen eteläosissa, 
Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntien rajal-
la, virtaa Kiskonjoki. Muurlan taajaman länsipuolella 
sijaitseva Ylisjärvi on rehevä ja ruovikoituva savi- ja 
hietamaiden järvi. Eteläisempi Alasjärvi on 1800-lu-
vulla kuivattu viljelymaaksi. Maisema-alueen pohjoi-
semmalla osa-alueella, viljelyslaakson halki hakeutuu 
pieni Muurlanjoki, tai Karhujoki. Muurlanjokeen laskee 
muutama pienempi joki, muun muassa Fiulmaakarin 
myllyn vierestä kulkeva Myllyoja.

Maisema-alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia 
ja kallio- ja moreeniselänteet nousevat jyrkkinä vil-
jellyistä savi- ja hiesumaista. Osa reunan selänteistä 
ovat erityisen selkeäpiirteisiä, niin kutsuttuja vastasi-
vun drumliineja. Niiden maaperä on moreenia, jolla 
kasvaa tuuhea metsä. Näillä alueilla maisemaa ke-
hystää monin paikoin korkea metsän peittämä kehys 
muualla tyypillisten kallioiden sijaan. Salpausselkien 
harjujakso kulkee lounas-koillissuuntaisesti alueen 
pohjoisosassa.

kulttuuripiirteet:

Kivikautiset asuinpaikat ja pronssikautiset röykkiöt 
ovat alueella erityisen runsaslukuiset. Muurlan Linna-
mäki on laaja jyrkkärinteinen vuori, joka todennäköi-
sesti on toiminut puolustuspaikkana esi- tai varhais-
historiallisena aikana. 

Alueella on paljon tiiviisti rakennettuja ryhmäkyliä 
pitkänomaisille mäenkumpareille ryhmiteltyinä. Mai-
sema-alueen pohjoisosissa Ruotsalan kylä on säi-
lyttänyt sarkajaon aikaisen rakenteensa ja rakennus-
kanta on pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. 
Kylämäkeä ympäröivä viljelyskelpoinen maa on saa-
tu laajasti hyötykäyttöön jo keskiajalla. Myös alueen 

Lampaita laiduntamassa. Kuva: Marie Nyman
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muut kylämäet, kuten Kistola ja Kaukola, ympärillä 
avautuvine peltoineen ovat maisemallisesti hienoja 
kokonaisuuksia, joissa on säilynyt perinteistä raken-
nuskantaa ja kylärakennetta. Kistolan, Pukkilan, Hei-
näkarin sekä Vähä-Pullolan vanhojen maalaistalojen 
hyvin säilyneet komeat kivinavetat ovat alueen eri-
tyispiirre. Muurlan Kosken kylän maamerkki Ylisjär-
ven lähellä on Kosken eli Eriksbergin kartano. Eriks-
bergin kartanon päärakennus on rakennettu vuonna 
1902 ja muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden 
vanhoine asuin- ja talousrakennuksineen. Useat  
alueen kylistä ovat olleet olemassa jo 1200-luvulla.  

Maanviljelyn ja karjatalouden ohella maisemaa 
on muokannut varhainen teollinen toiminta. Selän-
nealueiden järviin patoutunut vesi on hyödynnetty 
jo varhain rakentamalla koskien yhteyteen varhaista 
teollisuutta. Kosken ruukki on 1600-luvulla perustet-
tu suurvalta-ajan rautaruukki. Kosken ruukin alue si-
jaitsee viljelysten ympäröimänä Kiskonjoen varrella ja 
jakautuu ruukinkartanon ja talousrakennusten aluee-
seen sekä tuotantorakennusten alueeseen. Kartanon 
pihapiirissä on 1780-luvulla Antskogin ruukilta siirretty 
kirkko. Kosken ruukin tärkeimmät tuotantorakennuk-
set Kiskonjoen varrella ovat pääosin hävinneet. Kaksi 
erikoista metallin jalostukseen liittyvää rakennusta on 
säilynyt. Joen itärannalla lähellä siltaa on kaksi toisiin-
sa kiinni rakennettua, slagitiilestä holvattua hiiliuunia. 
Tärkeä osa Kosken ruukinaluetta ovat myös jokiran-
nan laajat laidunmaat.

Alueella sijaitsevia retkikohteita ovat muun muas-
sa Muurlan kotiseutuyhdistyksen kunnostama Fiul-

Kosken kartanon ruukkirakennukset Kiskonjoen varrella.  
Kuva: Natalia Räikkönen

maakarin eli Pyöräntekijän mylly vuodelta 1897, Vil-
ho Hurmeen ateljeekoti ja kotiseutumuseo Honkala. 
Muurlanmäellä on toiminut laskettelukeskus. Nykyään 
korkea ja jyrkkä mäki on talvisin suosittu pulkkamäki 
ja myös hieno näköalapaikka. 

maisemakuva:

Jyrkkään ja selväpiirteiseen järviylängön metsäselän-
teeseen rajautuva alue on vanhaa ja kauniisti kum-
puilevaa kulttuurimaisemaa, jota korostavat komeat 
tilakeskukset. Etelässä alue rajautuu Uudenmaan 
maakunnan selännemetsiin. Maakuntien rajalla kul-
kee Kiskonjoki, jonka tasoeroa hyödyntävät Kosken 
vanha ruukki ja myöhemmin sähkölaitos. Torkkilassa 
ja Ylikulmalla alue on leveimmillään. Aaljoella ja Tuo-
hitussa se kapenee selkeäksi laaksoksi, jota Tuohi-
tussa rajaavat Kolmas Salpausselkä ja Naarjärven 
PreCrag-moreeni eli vastasivun drumliini. Muurlan 
Kistolasta alue jatkuu länteen entisen, pelloksi kuiva-
tetun Alasjärven tasaisena laaksona. 

Maisema-alue on suurimmilta osin laajaa ja tasais-
ta laaksoa, joka loivasti nousee sitä voimakkaasti ra-
jaavia selänteitä kohti. Korkeilta mäiltä avautuu laajoja 
näkymiä, kuten Muurlanmäeltä ja Muurlan Linnamäel-
tä. Alueen suuria hankkeita 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alussa oli Alasjärven kuivattaminen. Entistä järveä 
ympäröivät edelleen tiet, jotka kulkevat samoilla pai-
koilla kuin 1800-luvun alussa ja teiltä voi maisemasta 
edelleen hyvin nähdä, missä järven rannat ovat sijan-
neet. Kuivatun Alasjärven erikoisuus on, että siellä si-
jaitsevia peltoja ei ole tarvinnut salaojittaa. Laakson 
reunoilla on vanhoja maatiloja.

arviointiteksti:

Alueen kartanot ja ruukit, sekä hyvin säilynyt, tyypil-
lisesti kylämäille sijoittunut talonpoikainen rakennus-
kanta sekä runsaat muinaisjäännöslöydöt edustavat 
vaurasta ja kerroksellista lounaista viljelyseutua. Vie-
reisen selänteen ja viljellyn laakson välinen korkea 
tasoero korostaa sekä metsän jylhyyttä että avoimen 
laakson kulttuurimaisemaa. Maisemarakenteen ja 
maaperän monipuolisuus (moreenimäet, Salpaus-
selkä, järviylänkö vesistöineen, kosket) kuvastuvat 
alueen maisemassa ja rakennetussa kulttuuriympä-
ristössä. Alue on säilynyt yhtenäisenä ja maaseutu-
maisena.
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Rajaus:

Maisema-alueen rajaus seuraa Salon seudun maa-
kunnallisten maisema-alueiden selvityksessä vuonna 
2004 todettuja rajauksia. Maisema-alue muodostuu 
kahdesta osa-alueesta. Maisema-alue rajautuu Rom-
silan pohjoispuolella valtakunnallisesti arvokkaaseen 
Uskelanjokilaakson maisema-alueeseen. Alueita erot-
taa selkeä selännealue. Romsilasta maisema-alueen 
ensimmäinen osa-alue jatkuu etelään moottoritien toi-
selle puolelle, Ruotsalaan, Muurlan ja Ylisjärven ohi 
Kaukolaan sekä hieman Muurlanjokea, eli Karhunjo-
kea, seuraten länteen. Toinen osa-alue ulottuu Tuohi-
tusta peltolaaksoa pitkin aina Kosken kartanolle, ra-
jautuen Kiskonjokeen ja maakuntarajaan. 

Päivitysinventoinneissa tutkittiin myös Kiskonjoen 
laajempaa mukaan ottamista maisema-aluerajauk-
siin, mutta maastoinventoinneissa todettiin joenvar-
ren olevan melko metsäistä ja että kulttuuriarvoiltaan 
arvokkaimmat kokonaisuudet sisältyvät jo Perniön vil-
jelysmaisemaan, Kiskon-Kiikalan kulttuurimaisemaan 
sekä Koski-Muurla-Romsilan kulttuurimaisemaan.

Maisema-aluerajausehdotuksista saadussa pa-
lautteessa ehdotettiin Muurlan kulttuurimaiseman 

liittämistä Perniön viljelysmaisema-alueeseen, jota 
on päivitysinventointien perusteella ehdotettu valta-
kunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Muur-
lan kulttuurimaisemalla tarkoitettiin aluetta Muurlan 
Ylisjärven pohjoispuolelta Muurlanjoen laaksoa pitkin 
Perniön viljelysmaisemaa kohden jatkuvaa aluetta. 
Maisema-alueet sijaitsevat noin puolentoista kilomet-
rin etäisyydellä toisistaan.

Päivitysinventointien yhteydessä ei ole näh-
ty perusteltuna nostaa maakunnallisesti arvokas 
Koski-Muurla-Romsilan maisema-alue valtakunnal-
lisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon. Kos-
ki-Muurla-Romsilan maisema-alue edustaa Lounais-
maan maisemamaakunnassa lounaista viljelyseutua. 
Lähialueella sijaitsee kolme valtakunnallisesti arvok-
kaiksi ehdotettua maisema-aluetta (Uskelanjokilaak-
so, Halikonjokilaakso sekä Perniön viljelysmaisemat), 
jotka edustavat lounaista viljelyseutua. Maisema-
alueiden rajaukset seuraavat laajojen Alasjärven ja 
Pohjankylän peltoaukeiden ja ympäröivien voimakas-
piirteisten selänteiden muodostamaa selkeää mai-
sematilaa. Päivitysinventoinneissa ei ole nähty pe-
rusteltuna muuttaa maakunnallisessa inventoinnissa 
todettuja rajauksia näiltä osin. 

Ruotsalan viljelysmaisemaa. Kuva: Marie Nyman
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loimijoen kulttuurimaisema 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Loimijoen kulttuurimaisema; maakunnallisesti arvokas

kunta: Loimaa, jatkuu Satakunnan maakuntarajan yli 
Huittisiin

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Loimijoki on Kokemäenjoen suurin sivujoki, joka kul-
kee laajojen viljelyalueiden läpi laakeahkossa sa-
vilaaksossa. Maaston alimmat osat ovat Loimijoen 
savikkoiset rantamaat. Savikoilta kohoavat moree-
nialueet koostuvat kallioisista mäistä ja selänteistä, 
joissa pohjamoreeni täyttää ja tasoittaa kalliohuippu-
jen välisiä painanteita. Kallioperä on granodioriittia, to-
naliittia ja kvartsidioriittia, ja alueella esiintyy kapeina 
juovina	myös	mafista	metavulkaniittia.	Loimijoki	virtaa	
kallioperän ruhjeiden muodostamassa painanteessa 
ja selvärajaista laaksoa reunustavat karut ja kallioiset 
männiköt. Alueella on todennäköisesti ollut ennen ma-
tala järvi. 

kulttuuripiirteet:

Alueelta on tehty kivikautisia muinaisjäännöslöytöjä. 
Loimijoen sivujoen, Hanhijoen varrelta, Mälläisten 
Körrinpellolta on löytynyt seudulle erityisen runsas-
löytöinen kivikautinen asuinpaikka. Alueen runsaslöy-
töisyyden selittänee jokilaaksossa aiemmin ollut järvi. 
Vakiintuneen käsityksen mukaan nykyinen, pysyvä 
asutus syntyi kuitenkin varhaiskeskiajalla.

Loimaan seudun maisema on vakaata, keskiajalta 
periytyvää viljelysmaisemaa. Pääelinkeinona peltovil-
jely syrjäytti kaskenpolton jo keskiajalla, joskin kaskia 
raivattiin vielä 1700-luvun lopulle asti. Isojaon aikais-
ten karttojen perusteella etenkin maisema-alueen 
pohjoisosissa, Satakunnan maakuntarajan tuntumas-
sa, Loimijoen rannat olivat pääasiassa niittykäytössä, 
muutoin peltoala on tuolta ajalta lähtien säilynyt suu-
rin piirtein muuttumattomana. Vanhimmat pellot olivat 
pieniä jokivarteen raivattuja tilkkuja ja nykyiset suuret 
peltoaukeat ovat syntyneet vuosisatoja kestäneen rai-
vaustyön jälkeen. 

Alueen vanhin asutus on hakeutunut Loimijoen tar-
joaman vesireitin varrelle.  Alastaro liitettiin Loimaan 
kirkkopitäjään viimeistään 1400-luvulla ja Alastarosta 
tuli kappeliseurakunta jo 1600-luvulla. Alastarolla si-

Loimijoki Alastarossa. Kuva: Marie Nyman
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jaitsi mahdollisesti kaksi aikaisempaa kirkkoa, 1300- 
ja 1400- luvuilla, mutta tämä jää pelkän perimätiedon 
varaan. Kirkkojen paikoiksi on arvailtu sekä Niinijoen-
suun kylää että Mälläisten Körrinmäkeä. Loimijoen-
varren kulttuurimaisemassa on säilynyt monipuolista 
rakennusperintöä. Hyvin säilyneet, vanhat talouskes-
kukset sijaitsevat usein tien varrella joen läheisyy-
dessä ja kauempana metsäisillä saarekkeilla ja se-
länteillä.  Rakennuskannaltaan perinteisinä säilyneet 
Tammiaisten, Mälläisten ja Vännilän kylät edustavat 
maisemallisesti merkittäviä, tiiviisti rakennettuja kyliä.

maisemakuva:

Maisematila vaihtelee laajoista viljelyaukeista kape-
ampiin, selvärajaisiin laaksotiloihin, kuten Alastaron ja 
Vampulan välisellä jokiosuudella. Maisema-alueella 
jokilaakso on melko tasainen, paikoin loivasti kumpui-
levaa viljelysmaata. Loimijoki virtaa laakson keskellä 
leveänä vesipintana. Joen varret ovat lähes paljaat ja 
viljelykset ulottuvat hyvin lähelle rantaa. Jokilaakson 
luonne muuttuu Vuolteen voimalan jälkeen kadottaen 
hallitun maiseman luonteen ja intensiteetin. Viljelykset 
levittäytyvät laajalle savialangolle.

Alueen viljelyselinkeino on elinvoimainen. Karjan-
hoito on kuitenkin vähentynyt, minkä vuoksi vanhat 
laidunmaat ovat pusikoitumassa. Tilakeskukset levit-
tyvät varsin tasaisesti joen yläpuolisille rinteille ja kuk-
kuloille. Perinteisen rakennuskannan lomasta avautuu 
kauniita näkymiä tasaiseen jokilaaksoon.  Lounaassa 
selänteen reunalta kulkevalta tieltä on erityisen kau-
niit näkymät yli jokilaakson. Loimijoen maisemista voi 
nauttia myös joen melontareittiä seuraten.  Vuolteen 
pato on merkittävä rakenne maisemassa ja Loimijo-
en rannalla Alastaron maamerkkinä toimii 1940-luvul-
la rakennettu Alastaron vehnämylly, joka on Loimaan 
seudun kookkaimpia.

arviointiteksti:

Jokilaakso edustaa lounaisen viljelyseudun maise-
maa, jossa on säilynyt vanhaa rakennuskantaa ja ky-
lärakennetta. Loimijoen maisemallinen arvo perustuu 
talonpoikaiseen rakennuskantaan ja vakiintuneeseen 
viljelymaisemaan sekä hallittuun, selkeästi hahmo-
tettavaan avaraan maisematilaan.  Loimijokilaakson 
maisematyyppi poikkeaa avoimuutensa vuoksi ran-
nikkovyöhykkeen repaleisemmista jokilaaksomaise-
mista.

Vuolteen pato Loimijoessa. Kuva: Marie Nyman
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Rajaus:

Loimijoen maakunnallinen maisema-alue keskittyy 
Alastaron taajaman pohjoispuoliseen selväpiirteiseen 
jokilaaksoon. Lounaassa alue rajautuu selännevyö-
hykkeen reunaa myötäilevään tiehen, koillisessa pai-
koin jyrkkiin kallio- ja moreeniselänteisiin. Etelässä 
rajaus jatkuu Vuolteen voimalalle asti ottaen mukaan 
Niinijoen risteysalueen. Rajaus vastaa Varsinais-Suo-
men kulttuurimaisemaselvityksessä vuonna 2008 to-
dettuja rajauksissa. Maisema-alue jatkuu yhtenäisenä 
maakuntarajan yli Satakunnan puolelle.

Päivitysinventoinnin yhteydessä harkittiin maise-
ma-alueen laajentamista eteläpäässä, Kojonjoelle ja 
sen vartta pitkin. Maastokäynnillä kuitenkin todettiin, 
että jokivarsi muuttaa luonnettaan siirryttäessä Loi-
maan taajaman suuntaan. Maisema laajentuu tasan-
komaiseksi, rajautumattomaksi peltomaisemaksi, ka-
dottaen hallitun maiseman luonteen ja intensiteetin. 

Näkymä Tammiaisista. Kuva: Marie Nyman
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© Karttakeskus Oy, lupa L4659 
© Maakuntien liitot

´0 1 20,5
Kilometriä

Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(valtakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (valtakunnallisesti arvokas; 
valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(maakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (maakunnallisesti arvokas; 
Varsinais-Suomen maakuntakaava)

Loimijoen kulttuurimaisemat
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niinijoen, mellilän ja 
loimaan viljelylakeudet

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Niinijoen, Mellilän ja Loimaan viljelylakeudet; maakun-
nallisesti arvokas

kunta: Loimaa, Koski Tl

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Niinijoki ja sen useat sivuojat mutkittelevat viljely- 
alueiden läpi kapeina nauhoina.  Niinijoki on maisema-
rakenteen selkäranka. Maisema-alueen pohjoispäässä 
leveämmän Loimijoen mutka rajaa maisema-aluetta. 
Alue on vakaata maanviljelyaluetta. Nykyiset laajat pel-
lot ovat vuosisataisen raivaustyön tulosta. Raivaus pel-
loiksi on supistanut metsäalat suhteellisen vähäisiksi. 

Alueen kallioperä on granodioriittia, tonaliittia ja 
kvartsidioriittia. Maaperä on savea ja hiesua, joita 
pirstovat muutamat moreenikumpareet. Metsät ovat 
pääasiassa tuoreita kankaita, joiden valtapuuna on 

kuusi. Etelässä ja lännessä maisema-alue rajautuu 
harjujaksoon, jolla kasvaa kuivia männiköitä. Joenvar-
rella on niittyjä ja lehtipuustoa. Paikoin Niinijoen varsi 
on kuusettunut.

kulttuuripiirteet:

Koko Loimaan seutu on kuulunut asutettujen alueiden, 
Varsinais-Suomen rannikon ja Hämeen järvialueen, 
väliseen erämaahan. Alue on tärkeä osa Varsinais-
Suomen myöhäisempää asutuskerrostumaa. Alueen 
pysyvä asuttaminen on tapahtunut aikaisintaan 1200- 
ja 1300-lukujen taitteesta lähtien. Pääasiallinen uu-
disraivauskausi ajoittuu 1300- ja 1400-luvuille, jolloin 
vanhin asutus asettui jokien ja niitä seurailevien tei-
den varteen. Ensimmäiset pellot on raivattu aurinkoi-
silta, viettäviltä jokivarsiniityiltä.

Historialtaan keskiajalta periytyvällä Loimaan 
seurakunnalla on useita kirkkorakennuksia. Loi-
mijoen länsirannalla, niin kutsutun Vanhankirkon  
alueella, on ollut kirkollista toimintaa 1400-luvulta ai-
na 1830-luvulle asti. Alueen viimeisin kirkko raken-
nettiin vuonna 1751, niin kuin myös nykypäivään säi-
lynyt hautausmaata ympäröinyt hirsinen aita. Kirkon 
ja hautausmaan käydessä ahtaaksi 1830-luvulla, uu-

Tasaisessa maisemassa Mellilän kirkon torni näkyy kauas. Kuva: Marie Nyman
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deksi kirkonpaikaksi valittiin nykyisen Kanta-Loimaan 
kirkonpaikka, Loimijoen itärannalla. Vanhankirkon sei-
nähirsiä käytettiin Alastarolle rakennetussa kirkossa. 
Kanta-Loimaan näyttävän kivikirkon nykyasu on Jo-
sef Stenbäckin suunnittelemasta korjauksesta 1880 - 
1890-luvun taitteesta. Viimeistään 1500 - 1600-luvulta 
lähtien samalla paikalla sijannut Loimaan pappila kirk-
koa vastapäätä on vuodelta 1926 ja kaksikerroksinen 
makasiinirakennus kirkon lähellä toimii nykyään mu-
seona. Alue sisältää merkittäviä kulttuurihistoriallisia 
ja maisemallisia arvoja.

Yleensä seutua voidaan luonnehtia talonpoikaisek-
si, sillä seudulla ei ollut lainkaan niin kutsuttua vanhaa 
rälssiä. Rakennuskanta vaihtelee pienistä tilakeskuk-
sista suurempiin, vauraampiin talonpoikaistaloihin. 

Krekilän mylly Kuivakoskella. Kuva: Marie Nyman

Rakennuskanta ja pihapiirit ovat edelleen pääosin hy-
väkuntoisia. Asutus keskittyi kauan tiiviisti joenvarren 
ryhmäkyliin, mutta isojaon jälkeen kyläasutus alkoi 
hajota ja uudet talouskeskukset levittäytyivät teiden 
varsille. Haja-asutus levisi koko alueelle 1900-luvun 
kuluessa. 

Niinijokivartta seuraten on kuljettu Alastarolta ete-
lään. Niinijokilaaksoa seuraava tie johtaa aina Koskel-
le asti ja tie on ollut käytössä viimeistään 1700-luvulla. 
Tie yhtyy maisema-alueen ulkopuolella myöhäiskes-
kiaikaiseen Huovintiehen. Maisema-alueen pohjois-
osassa on siirrytty Vanhankirkontietä pitkin Loimi- 
joen varteen. Kun Turku-Toijala rata valmistui vuon-
na 1876, Mellilän kylään rakennettiin rautatieasema. 
Asemanseudun taajama alkoi kehittyä maantien ja 
rautatien risteykseen.

Vanhankirkontien varrella sijaitsee Suomen maa-
talousmuseo Sarka. Krekilän kylässä Kuivakoskella 
sijaitsee vesimylly ja raamisaha. Nykyään alueella toi-
mii kesäteatteri ja aluetta kiertää luontopolku. Myös 
Alpo Jaakolan ateljeepuisto valtatie 9:n läheisyydessä 
on matkailunähtävyys.

maisemakuva:

Maiseman arvo perustuu laajoihin, avariin viljelyla-
keuksiin alueellisen kulttuurimaiseman ilmentäjänä. 
Selänteet ovat hajanaisia ja matalahkoja, mäkien laet 
ovat paljaaksi huuhtoutunutta kalliota. Metsänreuna 
kulkee peltoaukeiden takana matalana nauhana. Var-
sinais-Suomen rannikkovyöhykkeelle tyypillisiä met-
säsaarekkeita ei myöskään ole. Maisemalle on tyy-
pillistä sen rajautumattomuus ja tasaisuus. Loimijoki 
mutkittelee maisema-alueen pohjoisosissa leveänä 
pintana loivien viljelysmaiden halki. Niinijoki ja muu-
tama oja erottuvat maisemassa vain paikoin syvinä ja 
jyrkkäreunaisina, luoden erittäin kauniita jokitörmäi-
den pienmaisemia. 

Asutus sijaitsee vaatimattomilla kumpareilla tai sa-
vikolla. Lisäksi viljelysalueiden keskellä on muutaman 
puun verhoamia pieniä, yksittäisiä tilakeskuksia. Kan-
ta-Loimaan kirkontornilla on merkittävä asema tasai-
sessa viljelysmaisemassa ja näkyy kauas esimerkiksi 
Kanta – Loimaantietä pitkin lähestyttäessä. Edustavia 
näkymiä avautuu kirkon, Loimijoen sekä perinteisen 
rakennuskannan muodostamaan eheään viljelysmai-
semaan. Vanhankirkon alue sijaitsee maisemassa 
merkittävällä paikalla Loimijoenmutkan ja teiden ris-
teyskohdassa. Loimaa-seura on kunnostanut hau- 
tausmaata kiertävän vanhan hirsiaidan. Mellilän taa-
jaman itä- ja eteläpuolella levittäytyvät suuret tasaiset 
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viljelyaukeat, joista keskeisimpiä ovat Isoperän ja Vä-
häperän alueet. Tasaisessa ja avoimessa viljelysmai-
semassa Mellilän kirkonkylän kirkko näkyy maamerk-
kinä moneen suuntaan. Pappisissa mielenkiintoisen 
maiseman muodostavat joen ylittävä kivisilta ja joen-
varren pienmaisema. Karhulassa on säilynyt perintei-
nen talonpoikainen kylämiljöö ja Krekilässä on vanha 
mylly luonnonkauniilla paikalla.

arviointiteksti:

Lounaista viljelyseutua edustava maisema-alue muo-
dostuu avarasta, suurimittaisesta ja yhtenäisestä vil-
jelylakeudesta. Vanhat tiet, paikoin mielenkiintoinen 
jokimaisema sekä vanhat ryhmäkylät tuovat lisäarvoa 
maisema-alueelle. Vanhankirkon ja Kanta-Loimaan 
kirkon alueilla on merkittäviä kulttuurihistoriallisia ja 
maisemallisia arvoja. Alue edustaa myös takamaa-
asutusta, johon asutus on levittäytynyt myöhään ja 
peltoalaa on laajennettu suurista suoalueista raivaa-
malla. Vanhankirkontien varrella, maisema-aluera- 
jauksen sisällä sijaitsee Karsolan teollisuusalue.

Rajaus:

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue käsittää 
Niinijoen varren Hurskalan, Torkkalan, Pahikaisten, 
Krekilän ja Pappisten kylät sekä Mellilän laajat vil-
jelyalueet Hevonlinnan harjuvyöhykkeelle saakka. 
Laaja viljelysaukea jatkuu yhtenäisenä Karhulan ky-
lälle saakka käsittäen 9-tien molemmat puolet lähellä 
Loimaan taajamaa. Lounaassa alue rajautuu yhtenäi-
seen harjuselänteeseen. Mellilän taajama ja kirkonky-
lä kuuluvat alueeseen. 

Varsinais-Suomen ELY - keskuksen kyselyssä 
vuonna 2012 sekä maisema-alue ehdotuksien pa-
lautteissa vuonna 2013 esiin nousivat Klokkarlan, 
Vanhankirkon ja Kanta-Loimaan alueet. Saadun pa-
lautteen perusteella rajauksia arvioitiin uudestaan ja 
alueita päädyttiin ehdottamaan liitettäväksi maakun-
nallisesti arvokkaaseen Niinijoen, Mellilän ja Loimaan 
viljelylakeuksien maisema-alueeseen. Maisema-
aluetta esitetään laajennettavan pohjoiseen Vanhan-
kirkontien molemminpuolisia peltoalueita pitkin Loimi-
joelle ja Vanhankirkon alueelle, ottaen mukaan joen 
sekä peltoalueet maisematilan luonteville reunavyö-
hykkeille saakka. Maisema-alue jatkuu Vakkatielle 
saakka, sisältäen Kanta-Loimaan kirkon ympäristön.

Niinijoki Sulajoentien sillalta. Kuva: Marie Nyman

Lounainen viljelyseutu / Ala-Satakunnan viljelyseutu
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Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Varsinais-Suomen ELY-keskus/ 29.4.2014

© SYKE, ELY-keskukset © SYKE, GTK
© SYKE, Metsähallitus, ELY-keskukset
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Karttakeskus Oy, lupa L4659 
© Maakuntien liitot

´0 2 41
Kilometriä

Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(valtakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (valtakunnallisesti arvokas; 
valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(maakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (maakunnallisesti arvokas; 
Varsinais-Suomen maakuntakaava)

Niinijoen, Mellilän ja Loimaan viljelylakeudet
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nousiaisten ja hirvijoen 
kulttuurimaisemat 

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Nousiaisten ja Hirvijoen kulttuurimaisemat; maakun-
nallisesti arvokas

kunta: Nousiainen, Masku

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Hirvijoki virtaa Nousiaisten savisten viljelymaiden 
halki, laskien mereen Askaistenlahden koillisosassa. 
Hirvijokeen yhtyy pieniä sivuhaaroja, joista suurin on 
Maskunjoki. Kylien sijoittumiseen ovat vaikuttaneet 
myös pienemmät joet, Paistanoja ja Fatijoki. Tyypil-
tään Hirvijoki kuuluu savimaiden jokiin. Hirvijoen le-
veys vaihtelee viidestä metristä kymmeneen metriin. 
Askaistenlahti on etenkin sisäosiltaan matala, peh-
meäpohjainen ja voimakkaasti ruovikoitunut meren-
lahti, joka on yhteydessä Saaristomereen kapeiden 
salmien välityksellä.

Alueen kallioperä on kiilleliusketta ja kiillegneissiä, 
ja se kuuluu granuliittialueeseen. Maaperä on kallioi-
nen ja savi- ja hiesumaat on jo varhain tarkasti rai-
vattu pelloiksi.  Metsät sijoittuvat kalliomäkimaastoon, 
jossa alarinteet ja notkelmat ovat pääosin havupuus-
toisia. Lakialueilla on niukahkosti puustoa. Rannikon 
läheisyydessä tavataan myös lehtoalueita, joilla kas-
vaa tammea, saarnea ja muita jaloja lehtipuita. Sok-
keloinen ja ruovikoituva merenlahti on luonnoltaan 
ja linnustoltaan monipuolinen. Lahdella on runsaasti 
virkistysarvoja ja lahden luontoa sekä maisemaa voi 
tarkkailla Kaidanpään lintutornista ja sen yhteydessä 
olevalta opastetulta luontopolulta. Santamalan kyläs-
sä on Emovahaksi kutsuttu siirtolohkare, jota pidetään 
Varsinais-Suomen suurimpana. Se toimii luonnon 
maamerkkinä.

kulttuuripiirteet:

Maankohoamisen myötä Nousiaisten kuivuneita sa-
vikoita otettiin viljelykäyttöön ja tämän myötä ensim-
mäiset merkit kiinteästä asutuksesta ovat syntyneet.  
Alueen rautakautisella asutuksella on yhteys kes-
kiajan asutukseen. Rautakauteen ajoitettuja löytö-
paikkoja on runsaasti alueilla, joilla keskiajan alussa 

Nousiaisten kirkko. Kuva: Marie Nyman
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sijaitsi monitaloisia kyliä. Esimerkiksi Nummen kylän, 
nykyisen Nousiaisten keskustan, asutuksen varhais-
vaiheet ulottuvat rautakaudelle saakka. Kivikautiset 
asuinpaikkalöydöt sijaitsevat muinaisen merenlahden 
rantojen tuntumassa, esimerkiksi Paistanojan ja Hir-
vijoen nykyisessä yhtymäkohdassa.  Alueen vanhim-
mat pellot, asutuksen ympärillä olevat rintapellot, on 
raivattu keskiajalla. Isojakokartoista voidaan todeta 
peltoalan olevan lähes yhtenevä nykyisen peltoalan 
kanssa. Alajuoksu on ennen maankohoamista ollut 
lähinnä merenpohjakosteikkoa ja niittyä. Maiseman 
muuttumisen kannalta olennaista on ollut laiduntavan 
karjan väheneminen.  Ruovikoituminen ja rehevöity-
minen ovat voimakkaasti muuttaneet maisemaa lah-
den ympäristössä. 

Maisema-alueella on paljon perinteisen rakenteen-
sa hyvin säilyttäneitä ryhmä- ja rivikyliä, joissa kan-
tatilat sijaitsevat vanhoilla paikoillaan. Keskiajan al-
kupuolella Hirvijokilaakso oli jakaantuneena kahteen 

Tienäkymää Alakylän Rauvolasta. Kuva: Marie Nyman

kirkkopitäjään, Nousiaisiin ja Santamalaan tai Son-
tamalaan. Jälkimmäiseen kuuluivat kylät Sontama-
lasta merelle ja vanhaan Nousiaisiin kuuluivat kylät 
Topoisista ja Koljalasta itään. Nousiaisten Topoisiin 
kehittyi 1100 - 1200-luvulla Suomen ensimmäinen 
hiippakuntakeskus. Nousiaisten keskiaikainen kirkko 
rakennettiin legendan mukaan paikalle, johon Suo-
men ensimmäinen piispa Henrik 1150-luvun puolivä-
lissä haudattiin.  Nousiaisten kirkko, toiselta nimeltään 
Pyhän Henrikin kirkko, on aikoinaan ollut pyhiinvael-
luskohde. Piispa Henrikin pyhimyskultti, johon liit-
tyvät Surmavirsi ja Pyhän Henrikin legenda, kehittyi 
1200-luvulla, ja Nousiaisten kirkossa ilmeisesti säily-
tettiin piispa Henrikin pyhäinjäännöksiä ennen niiden 
siirtämistä Turun tuomiokirkkoon 1300-luvun vaih-
teessa. Nousiaisten keskusta, eli Nummen kylämäki, 
on laakean Hirvijokilaakson keskellä kohdassa, jossa 
laakso levittäytyy neliökilometrin laajuiseksi peltoau-
keaksi. 

Maisema-alueen eteläosaa hallitsevat Nyynäisten 
kartanon laakeat viljelysmaat ja Lemun kirkkomiljöö. 
Lemu asutettiin 1200-luvun loppuun mennessä ja var-
haiskeskiajalla se kuului kappelina Santamalan mui-
naispitäjään. Lemun kivikirkko rakennettiin 1400-luvun 
keskivaiheilla, mutta tätä edelsi puinen kappelikirkko, 
joka mahdollisesti rakennettiin 1200-luvun jälkipuolis-
kolla. Keskiajalta lähtien Lemussa on ollut kartanoi-
ta. Nyynäisten kartano oli Suomen merkittävimpiä 
keskiaikaisia kartanoita ja se saattoi alkujaan olla yk-
si Suomen rannikon varhaisia kuninkaankartanoita. 
Nyynäisten kartano sijaitsee entisellä Lemunlahden 
merenpohjalla. Tila on sijoittunut mäenkumpareelle ja 
sitä ympäröi tasainen ja avoin viljelysmaisema. Toisen 
maailmansodan jälkeen, Nyynäisistä lohkottiin toista-
kymmentä tilaa siirtoväelle. Nyynäisten alueella asu-
tus tiheni ja siirtoväen entiset asuinrakennukset ovat 
edelleen kiinteä osa nykyistä maisemakuvaa. 

Alueella kulkeva vanha tiestö on osin säilynyt. Suu-
ri postitie Turusta Kustaviin otettiin käyttöön postireitti-
nä 1600-luvulla, mutta historiallista tietoa tien käytöstä 
on jo keskiajalta. Toinen keskiaikainen tie oli Nunnan-
polku, joka oli osa Aurajokilaaksosta Nousiaisten kir-
kolle saapuvaa Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreittiä. 
Tämän päivän maisemakuvassa olennaisen maise-
manjakajan, Valtatie 8:n, rakentaminen alkoi vuonna 
1956. Vanha Postitie jäi suurilta osin tämän tien alle, 
mutta tielinjaus Nousiaisten Nummen kautta on säily-
nyt. Suuri Postitie on nykyään matkailutie.
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maisemakuva:

Alue voidaan jakaa maisemakuvallisesti kahteen 
eriluonteiseen alueeseen. Yläjuoksulla viljelymaise-
ma on selkeästi karuihin kallioselänteisiin rajautuva, 
helposti hahmotettava kapea laaksotila. Alajuoksulla 
saarimaiset kalliokumpareet rytmittävät muutoin ta-
saista viljelymaisemaa. Laajat, tasaiset pellot on rai-
vattu entiselle merenpohjasavikolle. Jokiuomaa on 
suoristettu, eikä se juurikaan erotu maisemassa. Me-
renlahden läheisyydessä yhtenäinen selännevyöhyke 
pirstoutuu ja maisema saa saaristomaisia piirteitä. Vil-
jelykset polveilevat pienten asumuskumpujen välissä 
erittäin viehättävällä tavalla. 

Pienpiirteistä avointa maisemaa rajaavat reuna-
vyöhykkeet ovat maisemakuvallisesti erityisen tär-
keitä.  Maiseman kohokohtia ovat kylämäet, niin kuin 
esimerkiksi Nousiaisten keskustan, eli Nummen ky-
lämäki, sekä kirkonkylän, eli Koljolan kylämäki, sekä 
sen viereinen Kirkonpiirin koulun mäki. Maamerkkinä 
toimiva Nousiaisten kirkko pappiloineen on säilyttänyt 
vuosisataisen maisemallisesti merkittävän asemansa 
avoimella viljelysaukealla Hirvijoen laaksossa. Nyy-
näisten kartanon ympärillä on laaja yhtenäinen vilje-
lysmaisema. Alueen maisemakuva on pysynyt perin-
teisenä ja maaseutumaisena.

arviointiteksti:

Maiseman arvo perustuu Hirvijoen yläjuoksun vilje-
lylaakson erittäin vanhaan asutus- ja maankäytön 
historiaan sekä lounaisosan laakeaan merenpohja-
savikkojen viljelytasankoon. Lisäarvoa alueelle antaa 
luonnoltaan ja linnustoltaan monipuolinen merenlahti, 
Lemun ja Nousiaisten vanhat kirkot ja kirkkomaisemat 
sekä alueen kyläasutuksen ja peltojen historiallinen 
jatkuvuus. Valtatie 8 kulkee poikittain alueen halki. 
Tieltä on kauniit näkymät molempiin suuntiin.

Rajaus:

Nousiaisten ja Hirvijoen maisema-alue ulottuu Va-
danvainiolta Hirvijokilaaksoa myötäillen, Nousiaisten 
kirkkomaiseman ja Nyynäisten kartanon laakeiden 
peltoaukeiden läpi Oukkulanlahden lintuvesialueelle 
saakka. Alueeseen kuuluu myös Lemun kirkkomai-
sema sekä Monnoisten ja Nyynäisten kartanoiden 
kulttuurimaisemat.  Maisema-aluerajaus noudattaa 
pääosin Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityk-
sen (2008) rajauksia. Päivitysinventointien perusteella 
Laihoisten kylää ja Fatijoen laaksoa on otettu hieman 

Näkymä Laihosten kylästä. Kuva: Marie Nyman

laajemmin mukaan, perinteisenä säilyneen miljöön 
sekä 8-tieltä avautuvien edustavien näkymien takia. 
Myös Nousiaisten kirkkomiljöön kaakkoispuolelle si-
jaitsevaa Alakylää, jossa perinteinen rakennuskanta 
reunustaa kylätietä, on otettu laajemmin mukaan mai-
sema-aluerajaukseen.
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paimionjoen, someron 
järviketjun ja härkätien 
kulttuurimaisemat 

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Someron-Somerniemen Pitkäjärven ja Härkätien kult-
tuurimaisemat; maakunnallisesti arvokas. Härkätien 
kulttuurimaisemat; maakunnallisesti arvokas

kunta: Koski, Marttila, Tarvasjoki, Somero

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Paimionjoki virtaa maisema-alueen läpi, Tarvasjoelta 
Someroon. Paimionjoella on useita virtaus- ja koski-
paikkoja alueella. Paimionjoen laajentuma Someron 
murroslaaksossa muodostaa Varsinais-Suomessa 
harvinaisia järvimaisemia. Paimionjoen yhdistämä 
järviketju muodostuu Pitkäjärvestä, Pusulanjärvestä, 
Kirkkojärvestä, Hirsijärvestä ja Painojärvestä. Vesis-
tö virtaa murroslaaksossa, johon laskee sivujokia vain 

pohjoisesta, koska laakson eteläreunalla on pitkä kal-
liokynnys. Laakso on syntynyt kallioperän lohkoliikun-
tojen tuloksena ja lohkot murroksen molemmin puolin 
kallistuvat etelään. 

Someron murroslaaksossa on pitkittäisharjujakso, 
joka koostuu Paimionjoen katkomista, erillisistä har-
jukummuista.  Somerniemen Painojärvi sijaitsee mai-
seman solmukohdassa, jossa pitkä Someron kunnan 
halkaiseva murroslaakso sekä kolmannen Salpaus-
selän massiiviset reunamuodostumat kohtaavat. Poh-
joiseen, itään ja etelään jatkuvat metsävaltaiset vyö-
hykkeet, lounaasta aukeavat viljelylakeuksien laajat 
tasankomaisemat. 

Savi- ja hietapohjaiset laaksot ovat kallioisten mo-
reeniselänteiden ympäröimiä. Lähes koko jokivarsi on 
raivattu pelloksi ja jokitörmillä on myös niittyjä. Paikoi-
tellen joenvarrella esiintyy kosteaa lehtotyyppistä met-
sää. Maisema-aluetta rajaavat metsäiset selänteet 
ovat pääasiassa tuoretta kangasta, mutta maisema-
alueen itäpäässä, harju-alueella, metsät ovat kuivia 
mäntyvaltaisia kangasmetsiä.

Paimionjoki mutkittelee Marttilassa. Kuva: Marie Nyman
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kulttuuripiirteet:

Härkätie kulkee Turusta Hämeenlinnaan ja on yksi 
maamme merkittävimpiä historiallisia tieyhteyksiä. 
Varsinais-Suomessa Härkätie kulkee jokilaakson pen-
kereellä kauttaaltaan kauniiden viljelysmaisemien lä-
vitse, kun taas Hämeen maakunnan puolella tiellä on 
erämaisen metsätaipaleen luonne.  Turun ja Hämeen 
linnoja yhdistänyt Hämeen härkätie on palvellut hallin-
toa ja kaupankäyntiä sekä sotaväen siirtoa. Keskiajal-
la Härkätie toimi myös pyhiinvaellusreittinä. Hämeen 
Härkätien varren seutuja asutettiin jo esihistoriallisella 
ajalla. Tie on palvellut kaupan ja eräkäynnin tarpeita 
jo rautakauden loppupuolelta alkaen. Hämeen Härkä-
tien varhaiskeskiajalla vakiintunut tielinjaus Tarvas-
joen kunnasta eteenpäin Marttilan ja Kosken halki on 
säilynyt. Tienvarren osuus Tarvasjoelta eteenpäin sai 
asutuksensa viimeistään keskiajalla. Toinen historial-
lisesti merkittävä tielinjaus maisema-alueella on Huo-
vintie, joka on osa Varsinais-Suomea ja Satakuntaa 
yhdistävää keskiaikaista yleistä maantieverkkoa. Kos-
kella, yhtenäisen harjujakson päätepisteessä, Huovin-
tie liittyy Hämeen Härkätiehen. Tie kulkee Urmaankul-
man rivikylän läpi.

Varhaiskeskiajalla Uskelaan kuulunut Marttila mai-
nitaan 1409 itsenäisenä kirkkopitäjänä. Marttilan kir-
kon paikalla on sijainnut kirkko 1500-luvulta saakka. 
Sitä aiemmin viereisessä Mäntsälän kylässä lienee 
olleen kirkko mahdollisesti 1300-luvun puolivälistä 
saakka. Nykyinen puinen pitkäkirkko ja siihen liittyvä 
tapuli ovat vuodelta 1765, kokonaisuuteen liittyy myös 
Marttilan pappila vuodelta 1849. Koski Tl perustettiin 

Marttilan kappeliksi 1647 Ylistaro-nimellä ja Tarvasjo-
ki mainitaan Marttilan Alastaron saarnahuonekuntana 
1657 ja myöhemmin Euran kappeli-nimisenä. 1930-lu-
vulla valmistunut Kosken kirkko on tehty arkkitehti 
Toivo Paatelan piirustusten mukaan. Vanhan puretun 
tai tuhoutuneen kappelin hautausmaalla on säilynyt 
vuonna 1777 rakennettu kellotapuli, joka muodostaa 
kirkkomaan, Kosken lainamakasiinin, Kosken kivisil-
lan ja Yli-Kosken vanhojen myllyraunioiden ja myllä-
rintorpan kanssa hienon kokonaisuuden. Marttilassa 
käytiin vuonna 1599 nuijasodan loppuhuipentuma-
na Marttilan taistelu ja paikalle on pystytetty muisto-
merkki vuonna 1934. Uskelan emäseurakuntaan alun 
perin kuuluneet Paimionjoen latvaseudun uudisky-
lät perustivat Someron kirkkopitäjän todennäköisesti 
1300-luvun lopulla. Somero mainittiin asiakirjoissa en-
si kerran 1449. Someron kirkkoympäristö muodostaa 
tiiviin, monipuolisen ja ajallisesti kerroksellisen alueen 
Kirkkojärven rannalla. Keskiaikainen sakaristo ra-
kennettiin ilmeisesti Someron järjestyksessä toiseen 
kirkkoon 1400-luvun jälkipuoliskolla. Someron kolmas 
kirkko purettiin 1864. Nykyinen uusigoottilainen, pää-
tytornillinen pitkäkirkko rakennettiin 1859 lääninarkki-
tehti G.Th. Chiewitzin suunnitelmien mukaan. Asutus-
historiallisesti Someron alue on rajaseutua, sillä se on 
ainakin keskiajalta lähtien jakaantunut pohjoisosiensa 
puolesta Hämeeseen ja eteläosiensa puolesta Varsi-
nais-Suomeen.

Someron alueella on kymmenen vanhaa herraskar-
tanoa, joista kahdeksan on 1600-luvulla perustettuja 
säterikartanoita. Hämeen Härkätie on ollut tärkeä teki-
jä säterikartanoiden sijoittumisessa. Kartanoiden suu-
ri määrä johtuu siitä, että 1500- ja 1600-lukujen vaih-
teessa Somerolle oli syntynyt monia autiotiloja, joista 
oli helppo muodostaa kartanoita. Someron kartanois-
ta nuorimmalle, Åvikin kartanolle, perustettiin vuonna 
1747 maamme lasiteollisuuden käynnistänyt lasiteh-
das. Palikaisten kartanomaisemassa näkyy 1800-lu-
vun suurmaaomistus. Aluetta ympäröi laaja ja tasainen 
viljelysaukea ja kartanolle johtaa puukujanne. 

Vanhimmat viljelykset ja niityt ovat sijainneet aivan 
joen penkereillä kapeana, repaleisena nauhana. Ny-
kyiseen laajuuteensa peltoalueet on raivattu varsin 
myöhään, todennäköisesti siirtoväen raivatessa lisää 
viljelyalaa soisista metsistä.

maisemakuva:

Maisema muodostuu laajoista savitasangoista ja ha-
janaisista, matalahkoista selänteistä. Härkätie kulkee 
Paimionjokilaakson penkereellä, välillä laajojen ja 

Urmaankulman vanha aittapari. Kuva: Marie Nyman
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tasaisten viljelysmaisemien lävitse ja välillä kumpui-
levaa ja mutkittelevaa uomaa seuraten. Maisema-
alueen maisemakuva on pääasiassa suurmittaista, 
tasaista ja varsin yhtenäistä. Tasaisessa maastossa 
kirkontornit ovat tärkeitä maamerkkejä. Someron ete-
läosissa sekä Somerniemen puolella maisemaa hal-
litsevat	voimakaspiirteiset	harjut	ja	muut	glasifluviaa-
liset muodostumat.

Tarvasjoen ja Marttilan välillä tie kulkee pienten 
kumpujen yli noudatellen joen uoman muotoa ja mai-
sematila kapenee. Katteluksen ja Marttilan välillä joki 
on syvässä uomassa ja rantatörmä kumpuilee voi-
makkaasti. Katteluksesta Halikkolaan joki ja tie kul-
kevat jälleen rintarinnan. Maisemakuva on tasaista ja 
avaraa. Långsjön kartanon kohdalla näyttävä vaahte-
rakujanne reunustaa Hämeen Härkätietä. Pitkäjärven 
kohdalla tie ylittää Paimionjoen ja seuraa Someros-
sa koilliseen suurten selänteiden väliin työntyvää, ka-
penevaa laaksoa, jonka varrella on miltei jatkuvana 
nauhana kyläasutusta. Someron jälkeen tie ja asutus 
siirtyvät joen yli ja harjuun liittyessään murroslaak-
son maisema saa karun järvisuomalaisen maiseman 
piirteitä. Harjanteiden yhteydessä hiekkaiset liepeet 
jatkuvat pitkälle ja näkyvät maisemassa loivasti ete-
lään viettävinä, pitkään käytössä olleina viljelys- ja 

asutusmaisemina. Somerniemellä maisema avautuu 
harjujakson eteläpuolisille pelloille. Pitkä, järven pei-
laama maisematila, viljelykset, komeat tilakeskukset 
ja kartanot vallitsevat maisemakuvassa. Somerossa 
Paimionjoen ranta-alueilla on useita näkyviä maa-ai-
nesten ottopaikkoja. Someron kirkon asemaa maise-
massa häiritsee sen ja pellon väliin levittäytyvä taaja-
marakentaminen.

arviointiteksti:

Maiseman arvo perustuu historialliseen, valtakunnalli-
seen päätiehen sekä sen varren vakiintuneeseen vil-
jelysmaisemaan ja jokilaaksoon sekä kerrokselliseen 
rakennuskantaan ja jatkuvaan maaseutuasutukseen. 
Someron Pitkäjärven murroslaakson maisematila on 
koko Suomenkin oloissa ainutlaatuinen. Harjuun liit-
tyessään se saa karun järvisuomalaisen maiseman 
piirteitä. Lounais- Suomen vähävetisissä maisemissa 
alueen vehmaalla kasvillisuudella, pitkään jatkuneella 
maataloudella ja komeilla kartanoilla kehystettynä, se 
on omintakeinen osa maakunnan kulttuurimaisemia. 
Valtatie 10 jää Marttilan ja Kosken tienoilla pienen rin-
teen ja jokitörmän taakse eikä näy maisema-alueelle.

Patakosken kulttuurimaisemaa. Kuva: Kirsti Virkki
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Rajaus:

Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityksessä 
(2008) ja Salon seudun maisemaselvityksessä kun-
tarajaan rajatut maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet, Härkätien kulttuurimaisemat sekä Someron 
- Somerniemen Pitkäjärven ja Härkätien kulttuurimai-
semat, yhdistetään yhdeksi maisema-aluekokonai-
suudeksi nimeltä Paimionjoen - Someron järviketjun 
ja Härkätien kulttuurimaisemat. Tarvasjoella maisema-
alue rajautuu Paimionjokilaakson valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen. Maisema-alue 
myötäilee vanhaa tietä sekä sen rinnalla mutkittelevaa 
Paimionjokea. Maisema-aluerajaus perustuu pääasi-
assa tiemaisemaan ja joen lähivyöhykkeeseen. Kos-
ken, Marttilan ja Someron taajamat jäävät pääasiassa 
alueen rajauksen ulkopuolelle. Someron taajamaan 
kohdalla aluerajausta on muutettu, jättäen pois taaja-
ma- ja teollisuusaluetta. Pajulanjoenhaaran kohdalla 
pienet pellot Härkätien luoteispuolella eivät hahmotu 
osana Härkätien maisemaa vaan pääasialliset näky-
mät ovat Pajulanjoen puolelle. Oinasjärven peltoaluei-
ta on otettu laajemmin mukaan maisema-alueeseen. 
Koskessa Patakosken edustavaa peltomaisemaa 
otettiin laajemmin mukaan maisema-aluerajaukseen.

Lahden kartano Somerolla. Kuva: Marie Nyman
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Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(maakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (maakunnallisesti arvokas; 
Varsinais-Suomen maakuntakaava)

Paimionjoen-Someron järviketjun ja Härkätien kulttuurimaisema (koko alue)
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(maakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (maakunnallisesti arvokas; 
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Paimionjoen-Someron järviketjun ja Härkätien kulttuurimaisema (länsiosa)
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Uusi maisema-aluerajausehdotus 
(maakunnallisesti arvokas)

Maisema-aluerajaus (maakunnallisesti arvokas; 
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salaisten kulttuurimaisema

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Osa Uskelan- ja Halikonjoen laaksojen maisema-
aluetta; valtakunnallisesti arvokas

kunta: Salo

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Salaisissa saa alkunsa peltojen ympäröimä, mutta 
melko luonnontilaisena purona säilynyt pieni Salituno-
ja. Salitunoja laskee Halikonjokeen. Aluetta luonneh-
tivat kallioiset moreenimäet ja niihin rajoittuvat viljellyt 
savikkopellot. Metsät ovat kallioiden karuja männiköi-
tä ja rinteiden tuoreita ja lehtomaisia sekametsiä ja 
kuusikoita.

kulttuuripiirteet:

Alueelle on Salon seutuun nähden suhteellisen vähän 
muinaisjäännöksiä ja arvokasta rakennuskantaa. 

Maisema-alueella sijaitsevat Susi-Saaren ja Salais-
ten asuntoalueet muodostavat Toijalan kylän. Susi-
Saari muodostuu pääasiassa 1940 - 50-luvuilla syn-
tyneestä siirtolaisasuinalueesta. Salainen muodostui 
aikoinaan Joensuun kartanon ulkotilaksi 1840-luvulla 
muodostetun Salaisten kartanon alueelle. Kartano on 
purettu, mutta jäljellä on kuitenkin vielä navetta, tal-
lirakennus ja makasiini 1800-luvulta. Kartanon pai-
kan mäellä merkitsee vielä jalopuusto. Alueella on 
sijannut muutamia Salaisten ja Joensuun kartanoihin 
kuuluneita torppia 1800-luvun loppupuolelta lähtien. 
Salaisten kartanon maista lohkottiin runsaasti maata 
karjalaiselle siirtoväelle. 

Takalanmetsän historialliseen hautausmaahan on 
perimätiedon mukaan haudattu tauteihin kuolleita ve-
näläisiä sotilaita ainakin 1900-luvun alkupuolella. Ve-
näläinen sotilaskasarmi oli 1800-luvulla Vanutehtaan-
mäellä, paikasta noin kilometrin verran pohjoiseen. 
Peltoaukean jakaa itä-länsisuuntaisesti Turku-Helsin-
ki moottoritie ja pohjois-eteläsuuntaisesti Salaistentie.

Maisemaa Salaisissa. Kuva: Marie Nyman
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Peltojen viljely on alkanut Salon seutuun nähden 
suhteellisen myöhään. Alueella on isojakoaikaisten 
karttojen perusteella sijannut yksittäisiä niittytilkkuja 
ja alue on ollut Uskelan- ja Halikonjokilaaksojen van-
hojen viljelysalueiden välistä takamaata.

maisemakuva:

Maisemakuva on tasankomainen ja avara. Keskellä 
alavaa peltoaukeaa sijaitsee maatiloja vain muutama 
puu suojanaan, ikään kuin saarekkeiden lailla. Mai-
semakuvallisesti hienoimpia kohtia on korkeussuhteil-
taan vaihtelevampi Kalkkimäki alueen pohjoisosissa, 
jossa alueen vanhin rakennuskanta ja perinnemaise-
ma muodostavat kauniin kokonaisuuden. Tasaisesta 
maastosta johtuen moottoritie näkyy enemmän mai-
semakuvassa, kuin moottoritien muilla osuuksilla Sa-
lon seudulla.

arviointiteksti:

Salaisten alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaiden 
Uskelan- ja Halikonjokilaaksojen välillä. Maaseutu-
maisema jatkuu elinvoimaisena Salaisissa ja yhdistää 
pitkän kulttuurihistorian omaavia jokilaaksoja. Mootto-
ritieltä avautuu kauniita näkymiä, vaikkakin moottoritie 
on maaston tasaisuudesta johtuen vaikuttanut alueen 
maisemakuvaan enemmän kuin Uskelan- ja Halikon-
jokilaaksojen alueilla.

Rajaus:

Alue sijoittuu Uskelan- ja Halikonjokilaaksojen vä-
liin, mutta rajautuu metsäisten selännealueiden takia 
omaksi kokonaisuudekseen. Rajaus kattaa Salaisten 
ja Susi-Saaren asuinalueet, jotka kuuluvat Toijalan 
kylään Salossa. Salon seudun kulttuurimaisemasel-
vityksessä vuonna 2004 on esitetty että Uskelan- ja 
Halikonjoen laaksojen maisema-aluerajausta voisi su-
pistaa ”Halikonjokilaakson ja Uskelanjokilaakson vä-
lisellä savikkotasanteella Salon ja Halikon rajamailla 
Salaisissa”, jossa ”maisema on tasaista, entistä taka-
niittyä ja asutus lähinnä 1900-luvulla syntynyttä.”
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Salaisten kulttuurimaisema
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savijokilaakson 
kulttuurimaisemat

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Savijokilaakso; maakunnallisesti arvokas

kunta: Lieto, Tarvasjoki

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Noin 28 kilometriä pitkä Savijoki on Aurajoen sivu-
uoma, joka alkaa Tarvasjoen Liedonperältä ja laskee 
Aurajokeen noin 200 metriä Vääntelänkosken alapuo-
lella Liedossa. Alajuoksulla sijaitsee Kärpijoenkoski 
myllyraunioineen ja yläjuoksulla Yliskulman koskialue 
on Aurajoen vesistöalueen merkittävimpiä. Savijoki 
on hyvin kapea ja mutkitteleva. Kumpuileva maasto 
ja metsäiset kumpareet rajaavat näkymiä pienialaisik-
si ja vaihteleviksi. Erityisesti Ahteenmetsän kohdalla 
Pränikkälässä alueen jyrkähkö, metsäinen luoteisrin-
ne rajaa vahvasti laaksomaisemaa.  

Alueen kallioperä koostuu suurimmilta osin kiilleg-
neissistä ja graniitista, Raukkalan ja Pettisten tienoilla 
myös tonaliitista tai granodioriitistä. Selänteillä kasvaa 
lehtomaista kangasmetsää. Alueella esiintyy harmaa-
leppävaltaisia ja lehtokorpimaisia rantalehtoja sekä 
rantaniittyjä ja ketoja.  Alueen vaikuttavimpiin luon-
nonmaamerkkeihin kuuluu Raukkalan Keisvuori Savi-
joen rannalla. Rantatörmältä nouseva kalliotöyräs on 
erittäin jyrkkärinteinen ja kalliolle pääsee ainoastaan 
kaakon puolelta.

kulttuuripiirteet:

Savijokilaakson pellot ja asuinpaikat ovat vanhoja. 
Alueen asutus on todennäköisesti jatkunut suunnil-
leen samoilla paikoilla rautakaudesta keskiaikaan 
ja myöhempään historialliseen aikaan. Merkittävän 
rautakautisen kokonaisuuden muodostavat Karvalan 
asuinpaikat ja kalmisto Viikan linnavuorta vastapäätä.

Varhaisin maininta Savijoen varren kylistä on Prä-
nikkälän kylästä vuodelta 1374. Alueella on edustavia 
ryhmä- ja rivikyliä pienillä kukkuloilla ja selänteiden 
reunoilla, esimerkiksi Ankalla ja Raukkalassa. Liedon-
perässä vanhat perinteiset talouskeskukset asettuvat 
kylätien varteen. Joen lisäksi merkittäviä kulkureitte-

Maisemamänty Liedonperäntien varrella. Kuva: Marie Nyman
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jä on maisema-alueen halki kulkeva, jo varhaiskeski-
ajalla vakiintunut Hämeen Härkätie, joka kulkee Var-
sinais-Suomen vanhimpien asutusalueiden ja kylien 
halki. Keskiaikaisen tien linjaus on säilynyt paikoin 
maisema-alueella ja erkanee Savijokilaaksosta Ylis-
kulman jälkeen. Ankan ryhmäkylän läpi hakeutuu osa 
Härkätien vanhaa linjausta. Savijokilaakson alajuok-
sulla on komea Loukinaisten harmaakivinen silta, joka 
on rakennettu vuonna 1910. 

Savijokilaakson peltoala ei ole kasvanut paljoakaan 
sitten 1700-luvun. Alueella on edustavia perinnemai-
semia. Maisemallisesti merkittävimpiä perinnemai-
semia ovat Jaakolan niityt Ankalla ja Raukkalanojan 
varren kumpuilevat niityt. Parmaharjun mäkihyppytor-
ni Pränikkälässä ja Liedon vesitorni ovat merkittäviä 

maamerkkejä, vaikka jäävätkin maisema-aluerajauk-
sen ulkopuolelle.

maisemakuva:

Savijoen laakso on kapeimmillaan joen alajuoksulla, 
korkeuserot ovat suurempia ja maisema saa paikoin 
jopa jylhiä piirteitä. Maisematila laajenee yläjuoksua 
kohti ja Liedonperässä maisema on suorastaan ta-
sankomaista. Suurimmilta osin joki virtaa maalaismai-
semassa, johon kuuluvat viljelykset, metsäsaarek-
keet, niityt, vanhat tiet ja kylämiljööt. Laakson pellot 
viettävät kohti jokiuomaa, joka mutkittelee paikoin ser-
pentiinimäisesti. Jokiäyräät ovat monin paikoin mai-
semallisesti näyttäviä. Perinteistä kylärakennetta on 
jäljellä Yliskulmalla ja Ankalla. Keskustaajaman asuin-
alueet työntyvät Savijokilaaksoon Karvalassa, missä 
vanhat tilakeskukset jäävät pientaloalueiden väliin, ja 
Liedon taajaman läheisyys aiheuttaa edelleen muu-
tospaineita. Etu-Raukkalan hyvin säilynyt kylämiljöö 
on sijoittunut kalliokumpareille Raukkalanojan suulle. 
Savijokeen yhtyvä oja virtaa syvässä uomassa, jonka 
rinteille laidunnus on muokannut kauniita perinnemai-
semia. Maisema-alueen merkittävin maisemavaurio 
on vilkasliikenteinen Valtatie 10, joka kulkee maise-
ma-alueen luoteis- ja pohjoisreunaa myötäillen Liedon 
taajamasta Yliskulmalle saakka. Jokilaaksoa seurai-
levan Hämeen Härkätien osuuden vanha linjaus on 
osittain jäänyt Valtatie 10:n alle, mutta osia Härkäties-
tä on säilynyt sorapintaisina pikkuteinä.

arviointiteksti:

Aurajoen ja Hämeen Härkätien vaikutuspiirissä sijait-
sevan Savijokilaakson kulttuurimaisema on pienipiir-
teistä ja vaihtelevaa. Hyvin säilyneet ryhmäkylät ja 
tilakokonaisuudet, kumpuilevien oja- ja jokilaaksojen 
perinnemaisemat sekä vanha tiestö ovat maisema-
alueen arvotekijöitä. Liedon taajaman läheisyydessä 
taajamarakentaminen häiritsee hieman maiseman 
eheyttä, kun taas Liedonperässä kulttuurimaisema on 
eheää ja viljelyselinkeino elinvoimaista. Maisemavau-
riona voidaan pitää Valtatie 10:tä, joka kulkee maise-
ma-alueen luoteis- ja pohjoisreunaa myötäillen Liedon 
taajamasta Yliskulmalle saakka.

Savijokilaakson maisema-alue on kapeimmillaan Loukinaisten 
kiviholvisillan kohdilla. Kuva: Marie Nyman
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Rajaus:

Maisema-alue alkaa kapeana Loukinaisten sillalta, 
Savijoen yhtymäkohdasta Aurajokeen. Maisema-
aluetta laajennetaan Savijokilaakson yläjuoksulle, 
Liedonperälle, saakka. Liedonperässä on laajat pel-
toaukeat, hyvin säilynyt vanha rakennuskanta ja van-
haa tiestöä. Liedonperä-Yliskulman alue nousi esiin 
ohjausryhmän keskusteluissa. Kyseinen alue ei sisäl-
tynyt Turun seudun maakuntakaavan selvitysaluee-
seen kun Savijokilaakso arvotettiin maakunnallisesti 
arvokkaaksi. Alhojoen ja Saukonjoen yhtymäkohdis-

Raukkalanojan notkojen pohjalla kulkee tiestöä. Kuva: Marie Nyman

sa eheää kulttuurimaisemaa on sisällytetty aikaisem-
paa laajemmin rajaukseen. Rajausta on tarkennettu 
alajuoksulla, sisällyttäen kokonaisuudessaan merkit-
täviä kulttuuriympäristökohteita kuten Ankan ryhmä-
kylän sekä Etu-Raukkalan kylän ja perinnemaisemat. 
Myös muita arvokohteita, kuten esimerkiksi Karvalan 
muinaisjäännösryhmä ja maatilat taajaman reunalla, 
Viikan linnavuori, Viikan rälssi- ja ratsutila ja Ketolan 
Heikintalo, on sisällytetty päivitettyyn rajaukseen.
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Bogsbölen – nordvikin 
kylämaisemat 

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: -

kunta: Kemiönsaari

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Itä-länsisuuntainen Storbäckenin-ojan savipohjai-
nen laakso sijaitsee syvän merenlahden jatkona Ke- 
miönsaarella. Ranta on suurimmilta osin laidunnet-
tua perinnemaisemaa nimeltä Östergårdin niitty, mut-
ta Nordvikissä ranta on melko jyrkkä ja metsäinen.  
Alueelle on ominaista laajojen avokallioiden esiinty-
minen sekä ohutpeitteiset kalliomänniköt. Laaksoa 
ympäröivillä selänteillä on vaihtelevasti kuivahkon 
kankaan mäntyvaltaista metsämaata ja pienialaisia 
soistumia. Alueen kallioperä koostuu itäosissa maa-
sälpäliuskeesta ja -gneissistä, länsiosissa kalkkisili-
kaattigneissistä sekä kvartsi ja granodioriitistä. Laak-
son reunoilla on porfyyristä graniittia.

kulttuuripiirteet:

Maisema-alueella sijaitsee useita perinteisen ilmeen-
sä säilyttäneitä kyliä; Bogsböle, Gräsböle, Skålböle 
ja Nordvik. Kylien historia periytyy ainakin 1500-lu-
vulta, jolloin Skålbölen vanhaa yksinäistilaa lukuun 
ottamatta kylät ovat muodostuneet muutamasta tilas-
ta. Alueen perinteinen pientaloasutus sijaitsee nau-
hamaisesti selänteen reunalla kulkevan tien varrella 
sekä pienillä kumpareilla viljelyslaaksossa. Suuri osa 
rakennuskannasta on, muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta, 1800-luvulta ja 1900-luvun alkuvuosikym-
meniltä. Kyliä yhdistävä, pohjoisselänteen reunaa 
seuraava tielinjaus on seurannut melko tarkasti 1600 
- 1700-luvun linjausta nykypäivään saakka. Isojon 
aikaisten karttojen perusteella nykyiset pellot olivat 
pääasiassa niittyjä. Pellot keskittyivät pääasiassa oja-
laakson pohjoisrinteelle, mutta niittyjen lomassa oli 
joitain pieniä peltotilkkuja. Suurin osa alueen niitystä 
on 1920-luvun puoliväliin mennessä raivattu pelloksi 
ja näin pellot saavuttivat nykyisen laajuutensa.

Nordvikintieltä avautuva näkymä. Kuva: Marie Nyman
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maisemakuva:

Maisema-alue sijaitsee sisäsaaristossa, jossa maa-
ta on merta enemmän ja merenlahdet ovat kapeita 
ja suojaisia. Mielenkiintoinen maisematila muodostuu 
viljellystä pitkänomaisesta murroslaaksosta, joka ra-
jautuu selkeästi metsäselänteisiin ja -saarekkeisiin.  
Laakso on noin seitsemän kilometriä pitkä ja laakson 
leveys muutama sata metriä. Laakson pohjoisselän-
teen reunalla kulkevalta kylätieltä avautuu kauniita 
näkymiä. Pienet kylät muodostavat perinteisen ko-
konaisuuden, kapeassa Storbäckenin ojalaaksossa. 
Maantien varteen nauhamaisesti sijoittuvat rakennuk-
set muodostavat miellyttävän tiemiljöön ja laaksossa 
pienillä kumpareilla sijaitsee maisemallisesti merkittä-
viä rakennusryhmiä.

arviointiteksti:

Maisema-alue muodostaa hienon kokonaisuuden pe-
rinnemaisemineen, rakennuksineen sekä vanhoine 
tielinjauksineen. Kapea ja pitkänomainen, mutta sel-
keästi rajautuva laakso muodostaa mielenkiintoisen 
maisematilan. Maiseman kokee parhaiten selänteen 
reunaa seuraavalta tieltä, jolta avautuu kauniita näky-
miä kulttuurimaisemaan. 

Rajaus:

Maisema-alueen rajaus käsittää kapean, lahden ran-
taan rajautuvan laakson, sekä pienen merialueen 
Nordfjärdenillä. Laaksossa sijaitsee Bogsbölen, Gräs-
bölen, Skålbölen ja Nordvikin pienet kylät. Maisema-
alue on suhteellisen pienialainen, mutta selkeästi 
rajautuva kokonaisuus.  Maisema-alue ehdotus esi-
tettiin Varsinais-Suomen päivitysinventointien ohjaus-
ryhmässä.

Lehmät metsälaitumella Nordvikissä. Kuva: Marie Nyman
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Bogsböle – nordviks 
bylandskap

landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: -

kommun: Kimitoön

värdeklass: landskapsområde av landskapsintresse

naturens särdrag:

Ös-västligt riktade Storbäckens lerdal är som en fort-
sättning av en djup havsvik på Kimitoön. Stranden är 
till största del en betad vårdbiotop vid namnet Öster-
gårds äng, men i Nordvik är stranden förhållandevis 
brant	och	skogsbevuxen.		Typiskt	för	området	är	före-
komsten av omfattande kala berg samt gles tallskog 
på hällmark. På de omgivande bergsryggarna före-
kommer det varierande talldominerad skog på rätt så 
torr hedmark samt småskaliga sankmarker. Områdets 
berggrund utgörs i de östra delarna av fältspatsskif-
fer och – gnejs, i de västra delarna av kalksilikatgnejs 
samt	kvarts	och	granodiorit.	På	dalens	kanter	 finns	
det porfyrisk granit. 

kulturella särdrag:

Inom	landskapsområdet	finns	flera	byar,	som	bevarat	
sin traditionella uttryck; Bogsböle, Gräsböle, Skålbö-
le och Nordvik. Byarnas historia kan härledas i varje 
fall till 1500-talet, då byarna med undantag av Skål-
böles gamla enstaka hemman, utgjordes av några 
gårdar. Områdets traditionella småhusbosättning lig-
ger invid vägen samt på små kuller i odlingsdalen. En 
stor del av byggnadsbeståndet är från 1800-talet och 
1900-talets första hälft. Väglinjeringen har i stora drag 
följt samma linjering från 1600-1700-talet till idag. På 
basen av storskifteskartor har de nuvarande åkrarna 
huvudsakligen varit ängar. Åkrarna låg samlade hu-
vudsakligen på dalens nordliga sluttningar, men bland 
ängarna fanns några enstaka små åkerplättar. Största 
delen av områdets ängar hade vid mitten av 1920-ta-
let röjts till åker och så uppnådde åkrarna den nuva-
rande utsträckningen.

landskapsbild:

Landskapsområdet ligger i innerskärgården, där det 
finns	 mera	 land	 än	 vatten	 och	 där	 havsvikarna	 är	
trånga och skyddade. Det intressanta landskapsrum-

Nedergård och åkerlandskap. Bild: Marie Nyman
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met utgörs av en långsmal brottdal, som avgränsas 
klart till skogsryggar och –öar. Dalgången är ungefär 
sju kilometer lång och dalens bredd ett par hundra 
meter. Vackra vyer öppnas från byvägen som följer 
dalens norra rand. De små byarna bildar en traditio-
nell helhet i den trånga Storbäcken dalen.  Byggna-
derna, som likt ett pärlband följer vägen, skapar en 
sympatisk vägmiljö och byggnadsgrupperna på de 
små kullarna i dalen är värdefulla i landskapsbilden.

Bedömningstext:

Landskapsområdet	utgör	en	fin	helhet	med	vårdbio-
toper, byggnader och gamla väglinjeringar. Den lång-
smala, men klart avgränsade dalen bilder ett intres-

sant landskapsrum. Landskapet upplevs bäst från 
vägen som följer bergryggens rand, varifrån det öpp-
nas vackra vyer över kulturlandskapet.

avgränsning:

Landskapsområdets avgränsning omfattar den smala 
dalen, som avgränsas till Nordfjärdens strand samt 
en del av havsområdet utanför. I dalen ligger de små 
byarna Bogsböle, Gräsböle, Skålböle och Nordvik. 
Landskapsområdet är förhållandevis litet till arealen, 
men avgränsas till en klar helhet. Landskapsområdes-
föreslaget framkom i styrningsgruppen för de uppda-
terande och kompletterande inventeringarna i Egent-
liga Finland.

Fridhem i Gräsböle. Bild: Marie Nyman
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högsåra 
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Saaristomeren kulttuurimaisemat; valtakunnallisesti 
arvokas

kunta: Kemiönsaari

arvoluokka: Maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Maisema-alueeseen kuuluvat saaret sijaitsevat Saa-
ristomerellä, meriväylien varrella. Länsipuolella si-
jaitsee Västerfjärden ja itäpuolella Högsårafjärden 
ja Jungfrusundin historiallinen laivaväylä. Koko Saa-
ristomeren alueella maisemaa on muokannut meri ja 
jääkausi. Maankohoamisen myötä merenrantaa siir-
tyy ja myös aallokko ja veden korkeuden vaihtelut 
muokkaavat rantoja. Jääkausi on tasoittanut alueella 
esiintyvät silokalliot ja luonut esimerkiksi Holman saa-
rella esiintyvät hiidenkirnut. 

Saarten kallioperä on graniittia, mutta saarilla on 
myös kvartsi- ja maasälpägneissiä sekä granodioriittia 
ja geissigraniittia paksuina juovina. Pinta ja syväkivi-

lajien vuorottelu antavat kallioille oman värinsä. Kalk-
kipitoinen maaperä yhdessä suotuisan ilmaston kans-
sa on luonut edellytykset vaateliaalle kasvillisuudelle. 
Saaret ovat suurimmaksi osaksi kallio-moreenisaaria. 
Högsåra on mäntyvaltaista kangasmaata ja myös lä-
himmät saaret ovat metsäisiä. Högsåralla on myös lai-
dunniittyjä ja Holmassa on tammi- ja pähkinälehtoja.

kulttuuripiirteet:

Högsåra edustaa suhteellisen elinvoimaisena Saaris-
tomeren perinteisiä kyliä. Alueella on vanha asutus- ja 
maankäytön historia, jota kuvastavat muun muassa 
saarien korkeimmilla kohdilla sijaitsevat pronssi- ja 
rautakautiset hautaröykkiöt sekä historiallisen ajan 
muinaisjäännökset, kuten jatulintarhat Holmassa ja 
kiviuunit Högsåran Kejsarhamnin lähistössä.  

 Högsåra sijaitsee historiallisen Jungfrusundin me-
riväylän varrella. Viikinkiaikainen purjehdusreitti itään 
kulki Jungfrusundin kautta ja 1500-luvulla Högsårassa 
toimi luotsiasema, josta luotsattiin Ruotsin kuninkai-
den laivastoja karien ohi.  Ruotsista ja mantereelta tul-
lut asutus asettui saarelle jo keskiajan alkupuolella ja 
1560-luvulla Högsåran luotsikylässä oli peräti 13 taloa 
kun taas kauempana ulkosaaristossa sijaitsevassa 

Högsåran venevajoja, taustalla paloseman letkutorni. Kuva: Marie Nyman
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Holman kalastajakylässä oli neljä taloa. Todennäköi-
sesti Högsåralla on kuitenkin ollut myös aikaisempaa 
asutusta, sillä tuskin niin suuri saari tärkeän väylän 
varrella oli asumaton. Luotsitoiminta päättyi 1985. 

Högsåran kylärakenne on säilynyt samanlaisena 
1700-luvulta nykypäivään. Högsårassa on 10 kantati-
laa, jotka edelleen sijaitsevat isojaon aikaisilla paikoil-
laan, vanhalla kylätontilla. Kylän vanhimmat säilyneet 
rakennukset 1700-luvulta ovat vanhoja luotsitiloja, 
mutta suurin osa rakennuskannasta on 1800-luvun 
lopusta ja 1900-luvun alkupuolelta. Byvikenin ympä-
ristössä on paljon vene- ja rantavajoja, jotka muodos-
tavat hyvin säilyneen perinteisen kyläsatama. Poh-
joisosan venevajat sijaitsevat samalla paikalla kuin 
1700-luvun kartoissa. Holman kylä muodostuu muuta-
masta vanhasta kalastajatalosta ja kylärakenteessa ei 
ole tapahtunut merkittävää muutosta sitten keskiajan, 
vaikkakin kylä on ollut tiiviimpi 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. 

Matkailu on vaikuttanut Högsåran kylän kehityk-
seen 1800-luvulta lähtien. Tsaari ja Venäjän hovi 
viettivät kymmenen vuoden ajan (1885 - 1894) ke-
siä Högsåran pohjoispoukamassa, Kejsarhamnissa. 
Vuonna 1907 suurruhtinas Nikolai II jahti ajoi karille 
Högsåran lähellä, tapahtuma jota Venäjä hyödynsi 
Suomen luotsilaitoksen venäläistämiseen. Vuosisa-
dan vaihteessa Högsåraan kehittyi laaja pensionaat-
titoiminta. Högsårassa on ollut kesävieraita ja loma-
asukkaita 1900-luvun alusta lähtien ja ensimmäiset 
kesähuvilat rakennettiin 1910- ja 1920-luvuilla. Kaunis 
Sandvikin lahti Högsåran länsirannalla kuuluu Saaris-
tomeren kansallispuistoon ja satama-alueeseen kuu-
luu myös telttailualue ja tulentekopaikka. Holmalta 
löytyy kaksi luontopolkua, jotka esittelevät saariston 
luontoa ja perinnemaisemia.  Holman Byvikissä on 
retkisatama. 

Näkymä Lotsbergetiltä. Kuva: Marie Nyman
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Holmaan kulkee yhteysalus ja Högsåran yhteysa-
luksen korvasi Svartnäsin ja Högsåran välinen lossi, 
joka on saaren elinvoimaisen asutuksen edellytys. 
Vuonna 2008 saaren Bockbergetille rakennettiin kol-
me 2 MW:n tuulivoimalaa.

maisemakuva:

Välisaaristossa sijaitseva Högsåran maisema-alueel-
le leimaa-antavaa ovat tiiviit saaristolaiskylät ja idyl-
liset kyläsatamat vanhoine vene- ja rantavajoineen. 
Högsåran elinkeinot ovat liittyneet merenkulkuun ja 
myöhemmin matkailuun.  Högsåran maisemalle on 
antanut leimansa myös kylän pitkä täyshoitolaperin-
ne. Kalastus, maanviljely ja karjatalous ovat olleet pie-
nimuotoisia. Siitä huolimatta niityillä on tärkeä merki-
tys kylän kulttuurimaisemalle. Holma on ensisijaisesti 
ollut kalastajakylä, mutta myös rinnakkaisella karjata-
loudella ja pienmuotoisella viljelyllä on ollut suuri vai-
kutus saaren kulttuurimaisemaan. 

Tyypillisesti saariston asutus sijoittuu tiiviinä ky-
linä suojaisiin painanteisiin, joiden läheisyydessä 
on hyvä satamapaikka. Högsåran saaren asutus on 
keskittynyt saaren keskiosaan Byvikin länsirannalle. 
Kylää ympäröivät niitty- ja peltoaukeat sekä niitä reu-
nustavat metsiköt. Talot sijoittuvat tiiviisti kylää hal-
kovan hiekkatien molemmin puolin. Syreenipensaat 
ja puiset aidat rajaavat tontteja kylätiestä. Högsåran 
Lotsbergetin ympäristössä on vanha luotsiasema 
rakennuksineen ja kalliolta avautuu kaunis näkymä 
kyläsatamaan ja merelle. Saaren eteläosa on met-
säinen ja kallioinen. Saarten rannoille on rakennettu 
uudempaa loma-asutusta. Eteläosaan on rakennettu 
kesämökkejä 1970- ja 1980-luvuilla. Pohjoisosassa 
sijaitsee Kejsarhamnenin satama, jonka ympäristössä 
on loma-asuntokäytössä olevia rakennuksia 1900- ja 
1960-luvun väliltä. 

Holma on pitkänomainen saari Högsåran eteläpuo-
lella. Holman kylä sijoittuu korkeiden kallioiden väliin, 
muodostaen tästä johtuen pitkän ja kapean kyläraken-
teen. Kyläsatama sijaitsee saaren etelärannalla, Byvi-
kenissä. Saaren perinnemaisemat ja hienot lehtorin-
teet ovat edustavia.

arviointiteksti:

Högsåran ja Holman kylät ovat hyvin säilyneitä ja elin-
voimaisia. Högsåran saarella on mielenkiintoinen ja ri-
kas kulttuurihistoria historiallisen meriväylän varrella.  
Perinteisillä kylillä on vanha asutus- ja maankäyttöhis-
toria, niin muinaisjäännöksien kuin vanhan rakennus-

kannan muodossa. Holman perinnemaisemat ovat 
edustavia saaristolle.

Rajaus:

Högsåran lisäksi, rajaukseen otetaan mukaan vuoden 
2008 Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityksen 
eteläiset laajennusalueet, Holma, Ön ja Långholmen, 
sekä näiden saarien läheisyydessä olevat pienemmät 
saaret
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högsåra 
landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: en del av Skärgårdshavet kulturlandskap; na-
tionellt värdefullt

kommun: Kimitoön

värdeklass: landskapsområde av landskapsintresse

naturens särdrag:

Landskapsområdets öar ligger i Skärgårdshavet invid 
sjöleder.	Väster	om	finns	Västerfjärden	och	på	östra	
sidan Högsårafjärden samt Jungfrusunds historiska 
sjöled. På hela Skärgårdshavets område har landska-
pet formats av havet och istiden. I och med landhöj-
ningen	flyttar	strandlinjen	och	även	vågorna	samt	vat-
tennivåns variationer formar stränderna. Istiden har 
slipat områdets rundhällar och bildat jättegrytorna, 
som	förekommer	till	exempel	på	Holma.

Öarnas	 berggrund	 är	 granit,	men	 det	 finns	 även	
kvarts- och fältspatsgnejs samt granodiorit och gnejs-
granit	i	tjocka	ådror.	Växlingen	av	yt-	och	djupbergar-
ter ger färgen åt klipporna. Den kalkhaltiga jordmånen 

tillsammans med det gynnsamma klimatet har bildat 
förutsättningarna	för	en	krävande	växtlighet.	Öarna	är	
huvudsakligen berg-moränöar. Högsåra är talldomi-
nerad momark och även de närmaste öarna är skogs-
bevuxna.	På	Högsåra	finns	även	betesängar	och	på	
Holma ek- och hassellundar.

kulturella särdrag:

Förhållandevis livskraftiga Högsåra representerar 
Skärgårdshavets traditionella byar. Området har en 
lång bosättnings- och markanvändningshistoria, som 
kan utläsas bland annat av bronsålders- och järnål-
ders gravrösen på öarnas högsta delar samt av forn-
lämningar från historisk tid, så som jungfrudanserna 
på Holma och stenugnarna i närheten av Högsåras 
Kejsarhamn.

 Högsåra ligger in vid historiska Jungfrusunds sjö-
led. Den vikingatida seglingsrutten österut gick via 
Jungfrusund och på 1500-talet fanns det en lotssta-
tion på Högsåra, varifrån man lotsade Sveriges kung-
liga	 flottor	 förbi	 grynnorna.	 Bosättningen,	 som	 kom	
från Sverige och fastlandet, etablerade sig på ön re-
dan i början av medeltiden och på 1560-talet fanns 
det till och med tretton hus i Högsåra lotsby, medan 

Vy från Högsåras byväg. Bild: Marie Nyman
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det	i	Holma	fiskarby	längre	ute	i	ytterskärgården	fanns	
fyra hus. Antagligen har Högsåra haft en även tidigare 
bosättning, eftersom en stor ö in vid en viktig sjöled 
knappast var obebodd. Lotsverksamheten upphörde 
1985.

 Bystrukturen på Högsåra har bevarats likadan 
från	 1700-talet	 till	 idag.	 På	Högsåra	 finns	 tio	 hem-
man, som ännu på sina storskiftestida platser, på den 
gamla bytomten. Byns äldsta bevarade byggnader 
från 1700-talet är gamla lotsgårdar, men största de-
len av byggnadsbeståndet är från slutet av 1800-talet 
och	början	1900-talet.	I	omgivningen	av	Byviken	finns	
flera	båt-	och	strandbodar,	som	bildar	en	traditionell	
och välbevarad byhamn. Den norra sidans båtbodar 
finns	på	samma	platser	som	på	kartor	från	1700-talet.	
Byn	Holma	består	av	några	gamla	fiskarstugor	och	
bystrukturen har inte märkbart förändrats sedan med-
eltiden, fastän byn varit tätare i skiftet av 1800- och 
1900-talet.

Turismen har påverkat utvecklingen av Högsåra 
by sedan 1800-talet. Tsaren och Rysslands hov till-
bringade somrarna i tio års tid (1885-1894) i Högsåras 
norra bukt, Kejsarhamnen. År 1907 åkte storfursten 
Nikolai ll:s jakt på grund nära Högsåra, en händelse 
som Ryssland utnyttjade för att förryska Finlands lot-
sverk. I sekelskiftet utvecklades en omfattande pen-
sionatsverksamhet på Högsåra. Det har funnits som-
margäster och semesterbosättning på Högsåra sedan 
1900-talets början och de första sommarvillorna bygg-
des på 1910- och 1920-talen.

 Vackra Sandviken på Högsåra västra strand hör till 
Skärgårdshavets nationalpark och till hamnområdet 
hör	även	en	camping-	och	eldplats.	På	Holma	finns	
två naturstigar, som visar upp skärgårdens natur och 
vårdbiotoper. Byviken på Holma är en utfärdshamn.

En förbindelsebåt går till Holma och förbindelsebå-
ten till Högsåra ersattes av en färja mellan Svartnäs 
och Högsåra, vilket är förutsättningen för öns livskraf-
tiga bosättning. År 2008 byggdes tre 2 MW vindkraft-
verk på Bockberget.

Högsåra hamnen och i bakgrunden vidkraftverken. Bild: Marie Nyman
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landskapsbild:

Kännetecknande för Högsåra landskapsområde i 
mellanskärgården är de tätbyggda skärgårdsbyarna 
och de idylliska byhamnarna med de gamla båt- och 
strandbodar. Högsåras näringar har varit förknippade 
med sjöfart och senare turism. Högsåras landskap 
har även påverkats av byns långa pensionatstradition.  
Fisket, jordbruket och boskapsskötseln har varit små-
skaligt. Trots det har ängarna en viktig betydelse för 
kulturlandskapet.	Holma	har	i	första	hand	varit	en	fis-
karby, men även den parallella boskapsskötseln och 
småskaliga odlingen har haft en stor inverkan på öns 
kulturlandskap. 

Typiskt för skärgårdens bosättning är i täta byar i 
skyddade	sänkor,	i	vilkas	närhet	det	även	finns	en	bra	
hamnplats. Högsåras bosättning är samlad i öns mel-
lersta delar på Byvikens västra strand. Byn omges av 
ängar och åkrar och de avgränsas av skogar.  Bygg-
naderna ligger tätt på båda sidorna längs med den 
sandväg som delar byn. Syrenbuskar och trästaket 
avgränsar tomtarna från byvägen. Vid Lotsberget på 
Högsåra	finns	en	gammal	lotsstation	med	tillhörande	
byggnader och från berget öppnas en vacker vy mot 
byhamnen	och	havet.	Öns	södra	delar	ä	skogsbevux-
na	och	bergiga.	Den	nyare	 fritidsbosättningen	finns	
på öarnas stränder. På södra delen har man byggt 
sommarstugor på 1970- och 1980-talen. I norra delen 
finns	Kejsarhamnen,	i	vars	omgivning	det	finns	bygg-
nader i fritidsbruk, som är byggda mellan 1900- och 
1960-talen. 

Holma är en långsmal ö söder om Högsåra. Byn 
Holma ligger mellan höga berg och bildar därför en 
lång och smal bystruktur. Byhamnen ligger på öns 
södra strand i Byviken. Typiska är öns vårdbiotoper 
och	vackra	lundbevuxna	sluttningar.

Bedömningstext:

Högsåra och Holma byar är välbevarade och livskraf-
tiga. Högsåra har en intressant och mångsidig kul-
turhistoria invid en historisk sjöled. De traditionella 
byarna har en gammal bosättnings- och markanvänd-
ningshistoria, så väl i form av fornminnen och gam-
malt byggnadsbestånd. Holmas vårdbiotoper är re-
presentativa för skärgården.

avgränsning:

Förutom Högsåra, tas även de sydliga områdena 
från Egentliga Finlands kulturlandskapsutredning 
från 2008 med i avgränsningen, det vill säga Holma, 
Ön, Långholmen samt de mindre öarna i närheten av 
dessa öar.
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iniön ja keistiön 
kulttuurimaisemat

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Iniön ja Keistiön kulttuurimaisemat; maakunnallisesti 
arvokas

kunta: Parainen

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Iniön ja Keistiön maisema-alue koostuu useammasta 
saaresta ja rantaviivaa on paljon. Saaret sijoittuvat vä-
lisaariston vyöhykkeeseen, mutta niillä on sisäsaaris-
tomainen tunnelma. Alue sijaitsee lauhkealla vyöhyk-
keellä, mikä heijastuu maiseman ilmeen voimakkaina 
muutoksina eri vuodenaikoina.

Iniön kallioperä on pääosin granodioriittia, tonaliittia 
ja kvartsidioriittia, Keistiön kallioperä taas mikrokliini-
graniittia. Saarten rehevyys selittyy osaksi kallioperän 
kalkilla, jota alueen liuskevyöhykkeessä esiintyy pai-
koin pienehköinä juonina. Saaret ovat kalliota, joskin 

savea ja hiesua on hieman. Saarissa on vaihdellen 
metsiä ja maatalousalueita.  Saarten kallioiset osat 
kasvavat karua kalliomännikköä, joka paikoin on varsin 
vanhaa. Kosteimmilla rinteillä on myös kuusimetsää.

Saaristolle ja rannikolle tyypilliseen tapaan maan-
kohoaminen paljastaa merestä vähitellen uusia luoto-
ja ja kareja. Maankohoaminen on myös luonut Keis-
tiön	fladat,	jotka	ovat	lahdesta	altaiksi	muodostuneita	
vesialueita, mutta edelleen yhteydessä mereen sal-
mien	 kautta.	 Keistiön	 fladat	 kuuluvat	 sekä	 Natura- 
alueeseen että rantojensuojeluohjelmaan.

kulttuuripiirteet:

Iniö ja Keistiö ovat merkittävien vesireittien varrelle 
sijoittuneita, pienimuotoisia, ja varsin hyvin säilynei-
tä saaristolaisympäristöjä.  Alueella on pitkä ja rikas 
kulttuurihistoria. Esihistoriallisella ajalla Saaristome-
ren pinta oli nykyistä korkeammalla. Saarilta, eten-
kin Norrbyn saaren korkeimmilta kohdilta on löydetty 
useita rauta- ja pronssikautisia hautoja. Jumon poh-
joispuolella on jyrkkärinteinen Borgholmin saari, jos-
sa on jäänteitä muinaislinnan valleista. Saaret saivat 
ensimmäisen, Ruotsista saapuneen, pysyvän asutuk-
sensa viimeistään 1300-luvulla. Norrby kehittyi Iniön 

Keistiön satama. Kuva: Marie Nyman
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suurimmaksi kyläksi ja 1560-luvulla kylässä oli 11 ta-
loa. Iniön Jumossa oli 1560-luvulla kuusi taloa, Keis-
tiössä kahdeksan ja Kolkossa neljä. Iniön pieni har-
maakivikirkko on Norrbyn tärkeä nähtävyys. Kirkon 
perustustyöt aloitettiin syksyllä 1797 ja kirkko vihittiin 
käyttöön kesäkuussa 1801. Kirkon edessä seisoo yli 
kaksi sataa vuotta vanha harmaakivinen aurinkokello. 
Nykyistä kirkkoa on edeltänyt ainakin kaksi kirkkora-
kennusta Norrbyn saarella. Kyläpellon eteläpuolella 
on keskiaikaisen kappelin autioitunut paikka ja poh-
joispuolella 1600- ja 1700-luvun kirkon paikka sekä 
kirkkojen hautausmaita. Tilojen rakennuskannasta 
osa on 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alku-
puolelta. Osittain rakennuskanta on uudistunut, mutta 
rakennukset ovat säilyneet pääosin vanhoilla kyläton-
teilla. Iniön Byberget oli perimätiedon mukaan saaren 
ensimmäinen asuinpaikka.

Alueella vanhat perinteiset elinkeinot, kuten kalas-
tus, karjatalous ja pienimuotoinen maanviljely, ovat 
osin jo loppuneet. Useat tilat ovat tyhjentyneet, min-
kä seurauksena peltoja uhkaa umpeen kasvaminen. 

Iniön kirkko. Kuva: Kirsti Virkki

Saariston kesäasutus alkoi lisääntyä 1960-luvulta al-
kaen. Nykyisin tärkeimmät työllistäjät ovat matkailu ja 
merenkulku.  Saarille on vienyt yhteysalus 1900-luvun 
alusta saakka. Nykyisin yhteysalus lähtee Kustavis-
ta ja saarten välillä kulkevat lossit. Saarilla on useita 
vierasvenesatamia, mutta matkailun kannalta toimivat 
lossi- ja laivayhteydet ovat tärkeitä. Norrbyn luonto-
polku on 2,5 kilometriä pitkä vaellusreitti, joka vie Kas-
bergetin näköalatornille, Iniön korkeimmalla kohdalla. 
Kirkkaalla ilmalla näkyvyys on jopa mantereelle ja Ah-
venanmaan Brändöhön asti. Saaret ovat osa Saaris-
ton Rengastietä, joka on matkailutie.

maisemakuva:

Omille saarilleen sijoittuneissa kylissä asutus, raken-
nuskanta ja viljelymaisema on pienimuotoista. Iniön 
kirkonkylässä, Norrbyssä, on säilynyt vanhan saaris-
tokylän leima. Kirkonkylä sijaitsee suojaisella paikalla 
Iniön pääsaarista muodostuvan saariryhmän keskel-
lä. Rakennukset ovat kahdessa ryhmässä sataman 
ja kyläpellon keskellä olevilla matalilla kallioharjan-
teilla. Vierasvenesataman ja kaupan vierestä alkava 
Iniön kylätie johtaa keskellä kylää sijaitsevalle kirkol-
le. Kyläraittia reunustavat posti, kunnantalo ja hyvin 
hoidetut talonpoikaistalot upeasti kukkivine puutar-
hoineen.   Kolkon vanhin asutus on keskittynyt saa-
ren keskiosaan, kyläpellon ja merenlahden väliselle 
kannakselle. Kylämaisemaan kuuluneet talojen lai-
turit venevajoineen sekä tuulimyllyt ovat kadonneet. 
Kylän pohjoispuolella oleva laituripaikka on 1800-lu-
vun alkupuolelta. Jumon saaressa vanhin asutus on 
keskittynyt tiiviisti saaren sisäosaan, kyläsatamaan 
johtavan kyläraitin varrelle. Erityisen pitkän näkymän 
tarjoaa Jumon pitkänomainen kyläpelto. Jumon vanha 
kyläsatama on säilyttänyt perinteisen ilmeensä. Keis-
tiön saaren asutus on sirottunut tasaisesti eri puolille 
suurta saarta, väljästi kyläpellon ympärille. Keistiön 
kulttuurimaisemalle ovat tyypillisiä melko laajat, vilje-
lyn päättymisen jälkeen niityiksi muuttuneet pellot, lu-
kuisten merenlahtien rantaniityt ja paljaat rantakalliot. 

Pellot ja niityt on raivattu merestä nousseille, alaville 
alueille.  Perinteinen asutus sijoittuu lähelle viljelyksiä, 
saarien suojaisiin sisäosiin, usein pienille kalliokumpa-
reille. Norrbyssä ja Jumossa rakennukset reunustavat 
kyläteitä. Maisemassa näkyy vanhojen elinkeinojen 
jälkiä ja miljöössä on aistittavissa saaristolle tyypillisiä 
kulttuuripiirteitä. Olennainen osa maisemakuvaa ovat 
polut ja pikkutiet, jotka mutkittelevat avoimen maise-
man läpi. Kaikilla saarilla on kesämökkiasutusta, joka 
osin vaikuttaa maisemakuvaan vahvasti.
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arviointiteksti:

Saarien kulttuurimaisemassa näkyy historiallinen jat-
kuvuus. Saarilla on vanhaa, arvokasta rakennuskan-
taa ja perinteiset elinkeinot näkyvät maisemassa. Mai-
sematilan kokee parhaiten Norrbyn, Jumon ja Kolkon 
saarten keskellä. Saaret edustavat väli-/sisäsaariston 
piirteitä.

Rajaus:

Maisema-alueeseen kuuluvat Iniön ja Keistiön saarten 
lisäksi Kupmo, Jumo, Hepmo ja Kolko, sekä saarten 
välissä olevat pienemmät saaret ja luodot. Maisema-
aluerajaus perustuu vuoden 2008 Varsinais-Suomen 
kulttuurimaisemaselvitykseen. Päivitysinventointien 
perusteella rajausta on vain hieman laajennettu Ju-
mon saaren luoteispuolelle, sisältäen pienet saaret 
Bockholm, Brändholm ja Aspholm. Maisema-aluetta 
laajennettiin Jumon perinteiseltä kyläsatamalta avau-
tuvien kauniiden näkymien vuoksi.

Jumon kylän rakennuksia. Kuva: Kirsti Virkki
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iniö och keistiö 
kulturlandskap

landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: Iniö och Keistiö kulturlandskap; landskapsom-
råde av landskapsintresse

kommun: Pargas

värdeklass: landskapsområde av landskapsintresse

naturens särdrag:

Iniö	och	Keistiö	landskapsområde	består	av	flera	öar	
och	det	finns	mycket	strandlinje.	Öarna	ligger	 i	mel-
lanskärgårdszonen, men det råder en känsla av inner-
skärgård på dem. Området ligger i den milda klimat-
zonen, vilket avspeglas i de intensiva förändringarna 
av landskapets uttryck under olika årstider. 

Iniös berggrund är huvudsakligen granodiorit, to-
nalit och kvartsdiorit, Keistiös berggrund å sin sida 
mikroklingranit. Öarnas frodighet förklaras delvis av 
kalken i berggrundet, som förekommer ställvis som 
små ådror i skifferzonen. Öarna är bergiga, fast än 

det	 finns	 en	 aning	 lera	 och	mjäla.	 På	 öarna	 växlar	
skogarna med lantbruksområden. På de bergiga de-
larna	av	öarna	växer	karga	tallskogar,	som	ställvis	är	
mycket	gammal.	På	de	 fuktigare	sluttningarna	finns	
även granskog. 

Landhöjningen, som är typisk för skärgården och 
kusten, blottlägger så småningom nya skär och kob-
bar från havet. Landhöjningen har även skapat Keis-
tiös	flador,	som	är	vattenområden	som	från	vikar	blivit	
till bassänger, men som fortfarande är kontakt med 
havet	 via	sund.	Keistiös	flador	hör	både	 till	Natura-
område och till strandskyddsprogram. 

kulturella drag:

Iniö och Keistiö småskaliga och mycket välbevarade 
skärgårdsmiljöer, belägna invid viktiga farleder. Om-
rådet har en lång och rik kulturhistoria. Under förhis-
toriska tider var Skärgårdshavets vattennivå högre 
än nu. På öarna, speciellt på Norrbys högsta punkter, 
har	man	hittat	flera	järn-	och	bronsålders	gravar.		Norr	
om	Jumo	finns	den	brantsluttande	Borgholmen,	var	
det	finns	 lämningar	efter	en	 fornborgs	vallar.	Öarna	
fick	den	 första	 fasta	bosättningen,	 från	Sverige,	se-
nast på 1300-talet. Norrby blev till Iniös största by och 

Jumos traditionella byhamn. Bild: Marie Nyman
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på 1560-talet fanns det 11 hus i byn. På Iniös Jumo 
fanns	det	på	1560-talet	sex	hus,	på	Keistiö	åtta	och	på	
Kolko fyra. Iniös lilla kyrka i gråsten är Norrbys största 
sevärdhet. Kyrkans byggarbeten påbörjades hösten 
1797 och kyrkan invigdes i juni 1801. Framför kyrkan 
står en över tvåhundra år gammal solur i gråsten. Den 
nuvarande kyrkan har föregåtts av åtminstone två kyr-
kobyggnader	på	Norrby.	Söder	om	byåkern	finns	en	
ödelagd medeltida kapellplats och norr om en 1600- 
och 1700-tals kyrkoplats samt kyrkogård. Gårdarnas 
byggnadsbestånd är delvis från slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Byggnadsbeståndet har 
delvis förnyats, men byggnaderna har huvudsakligen 
förblivit på de gamla bytomtarna. Iniös Byberget var 
enligt sägen öns första boplats.

De	 gamla	 traditionella	 näringarna,	 så	 som	 fiske,	
boskapsskötsel och småskaligt jordbruk, har delvis 
upphört på området. Många av gårdarna står tomma, 
varvid	åkrarna	riskerar	att	växa	igen.	Skärgårdens	se-
mesterbosättning började öka från och med 1960-ta-
let. Idag är de viktigaste sysselsättarna turism och sjö-

En brygga i Jumo. Bild: Marie Nyman

fart. En förbindelsebåt har fört till öarna ända sedan 
början av 1900-talet. Nu för tiden åker förbindelsebå-
ten från Gustavs och mellan öarna åker färjor. Öarna 
har	flera	gästhamnar,	men	för	turismen	är	även	fung-
erande färja- och båtförbindelser viktiga. Norrbys na-
turstig är en 2,5 kilometer lång vandringsstig, som för 
till Kasbergets utsiktstorn, Iniös högsta punkt. I klart 
väder är synligheten till och med till fastlandet och till 
Ålands Brändö. Öarna är en del av Skärgårdens ring-
väg, som är en reserutt. 

landskapsbild:

Bosättningen, byggnadsbeståndet och odlingsland-
skapet är småskaligt i byarna belägna på egna öar. I 
Iniö kyrkby, Norrby, har den gamla skärgårdsbyns ka-
raktär bevarats. Kyrkbyn ligger i lä, i mitten av ögrup-
pen som bildas av Iniös huvudöar. Byggnaderna är i 
två grupper på låga bergsryggar mellan hamnen och 
byåkern. Iniös byväg, som börjar bredvid gästhamnen 
och butiken, för till kyrkan belägen mitt i byn. Byvägen 
kantas posten, kommunalhuset och välskötta allmo-
gehus med blomstrande trädgårdar. Kolkos äldsta bo-
sättning är koncentrerad till öns mitt, på ett näs mellan 
byåkern och havsviken. Husens bryggor med båthu-
sen samt vindmöllorna, som varit en del av byland-
skapet	har	försvunnit.	Norr	om	byn	finns	en	bryggplats	
från 1800-talets början. Jumos äldsta bosättning är 
tätt koncentrerad till öns inre delar, längs med vägen 
som leder till byhamnen. Jumos långsmala byåker er-
bjuder en särskilt lång vy. Jumos gamla byhamn har 
bevarat sitt traditionella uttryck. Keistiös bosättning är 
jämt spridd på olika håll på den stora ön, glest runt 
byåkern. Typiskt för Keistiös kulturlandskap är de rätt 
så utsträckta åkrarna, som efter att odlingen upphört 
förvandlats till ängar, de många havsvikarnas strand-
ängar samt de kala strandklipporna.

Åkrarna och ängarna har röjts på låglänta områ-
den, som höjts ur havet. Den traditionella bosättning-
en	finns	nära	odlingarna	i	öarnas	skyddade	inre	de-
lar, ofta på små bergskullar. I Norrby och Jumo kantar 
byggnaderna byvägarna.  De gamla näringarnas spår 
kan ses i landskapet och miljön uppvisar typiska drag 
för skärgården. En väsentlig del av landskapet är sti-
garna och småvägarna, som ringlar sig genom det 
öppna	landskapet.	På	alla	öar	finns	fritidsbosättning,	
som delvis påverkat landskapsbilden väsentligt. 
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Bedömningstext:

I öarnas kulturlandskap kan den historiska kontinuite-
ten	utläsas.		Det	finns	gammalt,	värdefullt	byggnads-
bestånd på öarna och de traditionella näringarna syns 
i landskapet. Landskapsrummet upplevs bäst från mit-
ten av öarna Norrby, Jumo och Kolko. Öarna repre-
senterar mellan- /innerskärgårdens drag. 

Jumos åkerlandskap. Bild: Marie Nyman

avgränsning:

Förutom Iniö och Keistiö, hör även Kupmo, Jumo, 
Hepmo och Kolko, samt de mindre öarna och skären 
mellan öarna, till landskapsområdet. Landskapsområ-
desavgränsningen baserar sig på Egentliga Finlands 
kulturlandskapsutredning	 (fi:	Varsinais-Suomen	kult-
tuurimaisemaselvitys) från år 2008. På basen av de 
uppdaterade inventeringarna har man utvidgat av-
gränsningen en aning nordväst om Jumo, till de små 
öarna Bockholm, Brändholm och Aspholm. Land-
skapsområdet utvidgades på grund av de vackra vy-
erna som öppnas från Jumos traditionella byhamn. 
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jungfruskär

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: -

kunta: Parainen

arvoluokka: Maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Saariryhmä sijaitsee Saaristomerellä, keskellä Kihtiä. 
Saaret ovat pääasiassa kalliomaata, mutta Storlande-
tin saarella noin viidesosa saaren pinta-alasta on sa-
vimaata.	Savialue,	joka	ulottuu	Österfladanin	lahdesta	
lounaissuuntaisesti saaren läpi, on ennen maankoho-
amista ollut veden alla. Storlandet on ennen koostu-
nut kahdesta saaresta. Muistona tästä saarella sijait-
see pieni kluuvijärvi, Gloet. 

Saarilla on runsaslajinen ja rehevä kasvillisuus. 
Kalkkipitoinen maaperä sekä suotuisa ilmasto tarjoa-
vat erinomaisen elinympäristön kasvillisuudelle. Saari 
on myös tärkeä levähdys- ja pesimisalue monille lin-
tulajeille. Jungfruskär kuuluu Saaristomeren kansallis-

puistoon. Puolet Storlandetin saaren Saaristomeren 
kansallispuistoon kuuluvasta osasta on lehdesniittyjä 
ja laidunmaita, joita Metsähallitus on ennallistanut ja 
hoitanut jo vuodesta 1980 lähtien.

kulttuuripiirteet:

Meriliikenne Jungfruskärin ympäristössä on ollut vil-
kasta jo vuosisatoja. Saaret ovat toimineet turvasa-
tamana, mistä kertovat monet historiallisen ajan kal-
liohakkaukset ja kivirakenteet. Perimätiedon mukaan 
Jungfruskärin Hamnöllä on Ruotsin valtakaudella si-
jannut merimieskrouvi. 

Torpparit asuttivat saaret 1800-luvun puolivälissä 
ja enimmillään saariryhmällä on asunut 43 henkilöä. 
Hamnöllä oli jopa kansankoulu 1930-luvulla. Toisen 
maailmansodan aikana Jungfruskär linnoitettiin. Ny-
kyään vielä jäljellä olevat kolme tykkiä ja kasarmira-
kennus kertovat saaren puolustushistoriasta. Puolus-
tusvoimat miehittivät saarta aina vuoteen 1977 asti. 
1980-luvulla viimeiset ympärivuotiset asukkaat jättivät 
saaren ja Jungfruskär siirtyi vuosituhannen vaihtees-
sa puolustusvoimilta Metsähallituksen hallintaan. 

Jungruskärin lehdesniittyjä. Kuva: Kirsti Virkki
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Niukan elantonsa torpparit saivat perunamaistaan 
sekä niittyjä ja lehtoja hyödyntävästä karjataloudes-
ta. Näitä torpparien ylläpitämiä laitumia käyttivät hy-
väkseen myös Hyppeisin kylän talonpojat. Alueella on 
vielä jäljellä muutama torppa muistona vanhoilta ajoil-
ta. Asutus on perinteisesti sijannut saarien suojaisilla 
sisärannoilla.

Jungfruskäriin pääsee vain omalla veneellä tai tak-
siveneellä. Jungfruskär on erinomainen etappisatama 
esimerkiksi Kihdin ylittäjille. Jungfruskär on ollut suo-
sittu retkikohde ja jo 1800-luvun lopulta lähtien pur-
jehdusseurat ja seurakunnat ovat järjestäneet retkiä 
saarelle. Saarella on retkisatama ja Hamnössa on 
telttailupaikka. Jungfruskäriä kiertää luontopolku ja 
Österfladanin	rantaniityn	tuntumassa	on	näköalatorni.	

maisemakuva:

Mereltä Jungfruskärin saariryhmä näyttää karulta, 
mutta saaret muodostavat suojaisan keitaan ulko-
saaristossa. Saarien ulkorannoilla maisemaa hallit-
see laaja avomeri. Storlandetille leimaa-antavia ovat 
laajat lehdesniityt. Lehdesniityt ovat alun perin ihmi-
sen luomia kasvillisuustyyppejä, jotka liittyvät perin-
teiseen saaristolaiseen elämäntapaan. Vuosisatojen 
aikana saaren puilta karjan talvirehuksi kerätyt lehti-
kerput ovat muovanneet lehdesniittyjen puista muh-

kuraisia ja monihaaraisia. Lehdestettyjen puiden alla 
levittäytyvät kauniisti kukkivat laidunniityt. Kauniita pe-
rinnemaisemia täydentää monipuolinen historia, josta 
merkkeinä ovat säilyneet historiallisen ajan muinais-
jäännökset, perinteinen rakennuskanta ja puolustus-
historiaa kuvaavat tykit ja kasarmirakennus.

arviointiteksti:

Jungfruskärin saariryhmä muodostaa omaleimaisen 
kokonaisuuden ulkosaaristossa, erillään saariston 
muista suuremmista saarista. Jungfruskär on saa-
riston uloin saari ennen avomerta ja Ahvenanmaan 
saaristoa, ero Utöseen (katso Utö-Berghamn ulko-
saariston merireitti) on se, että täällä ei ole ollut ma-
jakkayhteiskuntaa. Geologian, ilmaston ja ihmisen 
toiminnan yhteisvaikutuksesta saarille on kehittynyt 
harvinaislaatuinen kasvillisuus ja maisema. Jungfrus-
kärin lehdesniityt ovat saariston edustavimpia ja nii-
den ylläpitämiseksi on tehty paljon työtä.

Rajaus:

Saariryhmä muodostuu Jungfruskärin, Hamnön ja 
Nölstön saarista. Saaret muodostavat selkeän, eril-
lään muista saarista sijaitsevan saariryhmän.

Hamnön perinteistä saaristolaisrakennuskantaa. Kuva: Marie Nyman
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jungfruskär 
landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: -

kommun: Pargas

värdeklass: Landskapsområde av landskapsintresse

naturens särdrag:

Ögruppen ligger i Skärgårdshavet, mitt på Skiftet. 
Öarna är i huvudsak bergiga, men på Storlandet än 
ungefär en femtedel av arealen lermark. Lerområdet, 
som	sträcker	sig	från	Österfladan	i	sydvästlig	riktning	
genom ön, har innan landhöjning legat under vatten. 
Storlandet har förut bestått av två öar. Som ett minne 
av	detta	finns	det	en	liten	glosjö,	Gloet,	på	ön.	

Öarna har en artrik och frodig vegetation. Den 
kalkhaltiga jordmånen samt det gynnsamma klima-
tet	erbjuder	en	utmärkt	 livsmiljö	för	växtligheten.	Ön	
är	även	en	viktig	vilo-	och	häckningsplats	för	flera	få-
gelarter. Jungfruskär hör till Skärgårdshavets natio-
nalpark. Hälften av den del av Storlandet som tillhör 
Skärgårdshavets nationalpark är löväng och betes-

mark, vilka rekonstruerats och sköts av Forststyrelsen 
sedan år 1980. 

kulturella drag:

Sjötrafiken	 har	 varit	 livlig	 omkring	 Jungfruskär	 i	 år-
hundraden. Öarna har fungerat som en skyddshamn, 
vilket de många bergristningarna och stenstrukturerna 
från historisk tid talar om. Det hävdas att det legat en 
sjömanskrog på Hamnö under den svenska maktpe-
rioden. 

Torparna befolkade öarna i mitten av 1800-talet 
och som mest hade ögruppen 43 bofasta invånare. 
På 1930-talet fanns det till och med en folkskola på 
Hamnö. Under andra världskriget befästes Jung-
frukär. Idag talar de återstående tre kanonerna och 
kasernbyggnaden on öns försvarshistoria. Försvars-
makten bemannade ön fram till år 1977. På 1980-talet 
flyttade	de	sista	bofasta	invånarna	från	ön	och	Jung-
fruskär övergick i sekelskiftet från försvarsmakten till 
Forststyrelsen.

Torparna	fick	sitt	knappa	levebröd	från	sina	pota-
tisland samt boskapsskötseln som utnyttjade ängar-
na och lundarna. Torparnas betesmarker utnyttjades 
även av bönderna från Hyppeis by. Det ännu några 

Utsikt	över	Österfladan.	Bild:	Kirsti	Virkki
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torp kvar på området som minnen av gånga tider. Bo-
sättningen har traditionsenligt varit belägen på öarna 
skyddade inre stränder.

Man kommer till Jungfruskär bara med egen båt el-
ler	taxibåt.	Jungfruskär	är	en	utmärkt	etapphamn	för	
korsare av Skiftet. Jungfruskär har varit ett populärt 
utflyktsmål	och	redan	sedan	slutet	av	1800-talet	har	
segelföreningar och församlingar ordnat utfärder till 
ön.	Ön	har	en	utflyktshamn	och	på	Hamnö	finns	en	
tältningsplats. En naturstig går runt Jungfruskär och i 
samband	med	Österfladans	strandängar	finns	ett	ut-
siktstorn. 

landskapsbild:

Från havs ter sig Jungfruskärs ögrupp som karg, men 
öarna är som en skyddad oas i ytterskärgården. På 
öarnas yttre stränder domineras landskapet av det 
vida öppna havet. Kännetecknandet för Storlandet är 
de utsträckta lövängarna. Lövängarna är en vegeta-
tionstyp ursprungligen skapad av människan och hör 
samman med det traditionella levnadssättet i skär-
gården. Lövbrytningen, som under århundraden id-
kats för att samla vinterfoder till boskapet, har format 

knotiga	och	flerförgrenade	träd	på	lövängarna.	Under	
lövängarnas träd breder sig blomstrande betesängar.  
En mångsidig historia kännetecknad av fornlämning-
ar från historisk tid, traditionellt byggnadsbestånd och 
försvarshistoria i form av kanonerna och kasernbyg-
ganden, kompletterar de vackra vårdbiotoperna.

Bedömningstext:

Jungfruskärs ögrupp bildar en egenartad helhet i yt-
terskärgården, avskild från skärgårdens andra större 
öar. Jungfruskär är skärgårdens yttersta ö innan det 
öppna havet och Ålands skärgård. Till skillnad från 
Utö (se Utö-Berghamn ytterskärgårdens sjöled) har 
det inte funnits ett fyrsamhälle på ön. Geologin, klima-
tet och människlig verksamhet har i samverkan ska-
pat en säregen vegetation och ett säreget landskap 
på ön. Lövängarna på Jungfruskär hör till skärgårdens 
mest representativa och man har arbetat för upprätt-
hållandet av dem.

avgränsning:

Ögruppen består av Jungfruskär, Hamnö och Nölstö. 
Öarna bildar en klar, från andra öar avskild, ögrupp. 

Stormigt, öppet hav vid Jungfruskär. Bild: Marie Nyman
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kuusiston linnanraunioiden 
maisema

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Kuusiston linnan ympäristö; maakunnallisesti arvokas

kunta: Kaarina

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Alueen luonnonmaisemalle ominaista ovat korkeat 
kalliomäet, rehevät rannat ja lehdot. Maisemaraken-
teessa on selkeästi huomattavissa lounais-koillis-
suuntautuneisuus.  Selänteiden lakialueilla esiintyy 
kuivia kangasmetsiä, mutta myös tuoreita kuusivaltai-
sia alueita. Rehevät tammi- ja pähkinäpensaslehdot 
ovat alueella tavallisia, niin kuin myös vanhat kulttuu-
rivaikutteiset metsät. Kuusistonlahden laajat ruovikko- 
ja rantaniittyalueet ovat linnustoltaan ja luonnoltaan 
arvokkaita.  Alueen paikallisilmasto on ollut suotuisa 
ja alue on siksi sopinut hyvin puutarhaviljelylle.

kulttuuripiirteet:

Piikkiön ja Kaarinan alueen parhaat viljelymaat oli 
otettu käyttöön jo keskiajan alkaessa, mutta maise-
ma-alueen alavat peltoalueet olivat vielä vetisiä ja 
alueita hyödynnettiin lähinnä niittyinä. Piikkiönlahden 
pohjukan niittyalueeseen kuului esimerkiksi pappilan 
Puostanniitty. 1800-luvulla entiset alavat niityt otettiin 
viljelykseen ja peltoala laajeni. Laidunnuksen vähen-
nyttä uhkana on rantamaisemien ruovikoituminen ja 
näkymien sulkeutuminen. 

Alueella sijaitsee useita keskiajalta asti periytyviä 
kulttuuriympäristöjä. Kuusiston piispanlinna on Turun 
piispojen keskiaikainen hallinto- ja turvapaikka. Alun 
perin linna oli veden ympäröimä kolmesta suunnasta 
ja vallihaudalla erotettu mantereesta. Kuusiston lin-
naa alettiin rakentaa 1280-luvun jälkeen, mutta pu-
rettiin Kustaa Vaasan käskystä vuonna 1528. Rau-
nio käsittää päälinnan ja kolme esilinnaa. Lähistöllä 
sijaitseva Kuusiston kartanon oli alun perin piispan 
kartano, myöhemmin kruunun latokartano. Säilynyt 
päärakennus on vuonna 1732 valmistunut everstin 
virkatalo, joka on vanhimpia säilyneitä puisia asuin-
rakennuksia.  Kuusiston linnan viereisellä Kappelin-
mäellä on sijannut historiallisen ajan hautausmaa 

Tuorlan lehmät laiduntavat lahdenrannassa. Kuva: Marie Nyman
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kivivallin ympäröimällä terassimaisella tasanteella. 
Keskiajalla Kuusiston linna ja Kuusiston kartano vai-
kuttivat lähiympäristön kehitykseen, niin kuin myös 
seudun halkaissut keskiajan tärkein reitti, Suuri Ran-
tatie. Historiallinen tieosuus Tuorlan ja Raadelman vä-
lillä on erityisen hyvin säilynyt. Tie on muuten jäänyt 
alueella Valtatie 110 - linjauksen alle. Keskiajalla piis-
pantuolille kuuluneen Tuorlan kartanon nykyinen ra-
kennus on vanhimmilta osiltaan 1810-luvulta. Tuorlan 
kartanon mailla toimii 1880-luvulta periytyvä maanvil-
jelyä ja puutarhanhoitoa edistävä oppilaitos sekä täh-
titieteellinen tutkimuslaitos. Tuorlan observatoriotorni 
näkyy kauas Suurta Rantatietä pitkin saavuttaessa. 
Myös Raadelman kartanon historia ulottuu keskiajalle 
asti.  Nykyinen päärakennus on rakennettu 1790-lu-
vulla ja rakennusta on laajennettu ja muutettu useaan 
otteeseen tämän jälkeen. Myös sisäsaariston suojai-
sat merireitit olivat kaupan kannalta tärkeitä ja esimer-
kiksi 1900-luvun alussa lahdessa oli höyrylaivaliiken-
nettä, joiden pysähdyspaikkoja Kuusistonsalmessa 
olivat muun muassa Raadelman ja Tuorlan laiturit. 

Kuusiston linnan rauniot. Kuva: Marie Nyman

Alue on suosittu lintuharrastajien keskuudessa. 
Lintutorneja sijaitsee muun muassa Kuusiston Fiska-
rinsuntin sekä Piikkiönlahden ympäristöissä ja myös 
Tuorlan pellot ovat hyviä tarkkailupaikkoja. Maisema-
alueen pohjoisrantaa sekä Kuusistoa kiertää melko 
laaja luontopolkuverkosto. Pohjoisessa Tuorlan ja 
Karpanmäen reitti kiertelee vaihtelevassa maastossa, 
aina hiekkatiestä lehtomaisemiin. Kappelinmäen-Kuu-
siston linnan raunioiden aluetta kiertää myös luonto- 
ja kulttuuripolku.

maisemakuva:

Maisema-alueen ytimenä on pitkälle sisämaahan 
työntyvä matala ja ruovikkorantainen merenlahti. Lah-
ti hakeutuu kapeina salmina Kuusiston pitkänomaisen 
saaren ympäriltä, päättyen Piikkiön taajaman lounais-
puolella Piikkiönlahtena. Kuusiston saaren itäpäässä 
sijaitsee Kuusistonlahti, eli Fiskarinsuntti, joka on Lyh-
tyholman ja Kuusiston saaren välisen salmen jäänne. 

Kuusiston ja Piikkiönlahden voimakaspiirteisissä ran-
tamaisemissa kohoaa korkeita kallioisia mäkialueita. 
Alueen korkein kohta on Kappelinmäki, jonka laelta 
avautuu näkymä Kuusistonlahdelle ja edelleen Lyhty-
holman laidunmetsiköiden takana häämöttävälle Kir-
jalansalmelle ja Kaitvedelle aina Paraisiin asti.  Kuu-
siston linnanraunioilla on maisemallisesti hieno sijainti 
Kuusiston pitkänomaisen saaren itäkärjessä. Tuorlan 
kartano ja maatalousoppilaitos peltoineen ja vanhoine 
teineen muodostavat laajan kokonaisuuden vastaran-
nalla. Suuri Rantatie kulkee Tuorlan kartanon ja Raa-
delman läpi. Tielinjaus on osuudella hyvin säilynyt, 
esimerkiksi Tuorlan kohdalla tien varteen muurimai-
sesti sijoittuvat 1800-luvun alun talousrakennukset 
ovat maisemallisesti hienolla paikalla. Pientaloraken-
taminen on muuttanut maisemakuvaa, muun muassa 
Raadelmassa ja Rojolassa.

arviointiteksti:

Kuusiston saaren itäkärki ja Kuusistonlahti muodos-
tavat sekä maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti että 
luonnonarvoiltaan hienon ja ainutlaatuisen kokonai-
suuden. Maisema on kehittynyt usean kartanon se-
kä keskiaikaisen linnan vaikutuksen alla. Alueella on 
arvokkaita laidunnettuja merenrantaniittyjä. Taajaman 
läheisyys aiheuttaa muutospaineita ja alueelle on syn-
tynyt uusia taajamamaisia asuinalueita viime vuosina.
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Rajaus:

Maisema-alueen rajausta on tarkennettu Raadelman 
kohdalla rajaten pois uudet asuinalueet. Maisema-
aluetta laajennettiin käsittämään myös laajat pelto-
aukeat Tuorlan maatalousoppilaitoksen yhteydessä, 
peltoja rajaavalle ja luonnoltaan arvokkaalle Karpin-
mäelle saakka. Piikkiönlahden pohjukassa maisema-
aluerajausta laajennettiin ottamalla mukaan alueen 
pisimpiä ja hienompia näkymiä tarjoavat rantaniityt ja 
pellot Luodontien länsipuolella.

Verkkorannan rantaniityt. Kuva: Marie Nyman
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lempilänjokilaakson ja 
halikonlahden maisema

maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Uskelan- ja Halikonjoen laakson laajennusalueet; 
maakunnallisesti arvokas

kunta: Salo, Sauvo

arvoluokka: Maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Alue on osin Lempilänjokilaakson viljelysmaisemaa 
ja osin Salon rannikkomaisemaa.  Lempilänjoki virtaa 
Halikon läpi pohjois-etelä -suunnassa ja laskee Ha-
likonlahteen Rauvolanselän läheisyydessä Vartsalas-
sa. Halikonlahti on pitkä vuonomainen merenlahti.

Kallio- ja moreenipeitteisillä selänteillä kasvaa kui-
vaa kangasmetsää. Ranta-alueilla kasvaa merenran-
talehtoa ja rantaluhtaa, jossa vallitsevana puulajina on 
tervaleppä. Alueella esiintyy myös pähkinäpensasleh-
toja ja kallioketoja.

kulttuuripiirteet:

Lempilänjoki on aikoinaan ollut syvä ja leveä purjeh-
duskelpoinen joki, jota pitkin on purjehdittu sisämaa-
han. Joen suussa oli pitkä vuonomainen merenlahti, 
minkä vuoksi Lempilänjokilaaksossa on Halikonjoki-
laakson ohella sijainnut Halikon vanhin asutus. Hali-
konlahden maisemassa pronssikautiset hautaröykkiöt 
ovat maisemallisesti näyttävillä paikoilla. Meisalassa 
jyrkällä ja korkealla Haukkamäellä sijaitsee kaksi suur-
ta pronssikautista röykkiötä. Mäeltä on laajat näkymät 
Lempilänjokilaaksoon. Kirjakkalassa Tattaroistenmäen 
röykkiöiltä on hieno näköala Kirjakkalanselälle.

Halikonlahden ympäristössä sijaitsee muun muas-
sa Angelniemi, Kirjakkala, Kokkila, Vartsala ja Ruona. 
Angelniemen kirkko on pieni ja suhteellisen vaatima-
ton kappelikirkko, jota ympäröi vanha hautausmaa. 
Halikon emäseurakuntaan 1659 perustetun Angel-
niemen kappelin kirkko rakennettiin edeltäneen kir-
kon pohjoispuolelle Matti Åkerblomin johdolla 1772 
- 1774. Angelniemen kirkon siirtämistä mantereelle 
Halikon Kokkilan kylään suunniteltiin useaan ottee-
seen 1800-luvulla, mutta suunnitelmista luovuttiin. 
Kokkila on ennen 1300-lukua syntyneen Kontolan ty-

Lempilänjokilaakso. Kuva: Marie Nyman
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tärkylä. Kylässä on ollut kaksi taloa. Kokkilan kyläs-
tä on lossiyhteys Angelniemeen. Kirjakkalan kylä on 
syntynyt ennen 1300-lukua, ja 1600-luvulla kylässä oli 
neljä taloa. Vartsalan kylä on syntynyt vuoden 1300 
jälkeen, myöhemmällä keskiajalla. Ruonan kylän mai-
semaa hallitsee edelleen Ruonan kartanoalue raken-
nuksineen ja puistomaisine pihoineen ja ympäröivine 
peltoineen. Maisema-alueen pellot ovat pienpiirteisiä, 
mutta ovat jo isojakokartoissa suunnilleen nykyisessä 
laajuudessaan.

maisemakuva:

Maisema on pienpiirteistä ja voimakasmuotoista. 
Maasto kohoaa välillä jyrkästi kohti kalliomäkiä ja 
Lempilässä jokilaakso kumpuilee voimakkaasti. Lem-

pilänjokilaaksossa tilakeskukset istuvat kauniisti pien-
piirteisesti kumpuilevaan maastoon. Rantaa kohti 
viettäviltä peltoaukeilta ja rantaa seuraavan tien kor-
keimmilta kohdilta avautuu kauniita näkymiä Halikon-
lahteen. Halikonlahden rantojen pienissä kylissä, esi-
merkiksi Vartsalassa, maisemaa hallitsee meri. Pellot 
ovat pienialaisia, mutta ovat olleet viljelyksessä aina-
kin isojaon ajoilta saakka.

arviointiteksti:

Maisema on pienpiirteistä ja vaihtelevaa. Vanha vilje-
lyala ja rakennuskanta on hyvin säilyneitä, mutta alue-
rajaukseen sisältyy myös metsäisiä alueita ja tiheästi 
rakennettuja rantavyöhykkeitä. Lempilänjokilaakso on 
melko eheänä säilynyt vauraan ja pitkän kulttuurihis-
torian omaava jokilaakso, valtakunnallisesti arvokkai-
den Halikonjokilaakson ja Uskelanjokilaakson rinnal-
la. Halikonlahdessa jyrkästi merestä kohoavat paljaat 
kallioseinämät luovat jylhiä maisemia.

Rajaus:

Rajaus seuraa suurin piirtein Salon seudun maise-
maselvityksessä (2004) rajattua aluetta, joka silloi-
sessa selvityksessä oli valtakunnallisesti arvokkaan 
Uskelan- ja Halikonjokilaaksojen maisema-alueen 
laajennusaluetta. Maisema-alueelle annettiin päivi-
tysinventoinneissa uusi nimi, Lempilänjokilaakson-
Halikonlahden maisema. Maisema-alue liittyy pohjoi-
sessa ja idässä Halikonjokilaakson valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen. Aikaisempaa ra-
jausta on hieman tarkennettu, ottaen mukaan mai-
semallisesti tärkeät peltoalueet. Lisäksi alueen raja-
usta laajennettiin yli kuntarajan Sauvoon, jotta alue 
noudattaisi maisematilaa luontevasti. Rajaus seuraa 
Lempilänjokilaaksoa Halikonlahdelle ja jatkuu Hali-
konlahdessa Angelniemen kärkeen saakka ja hieman 
Sauvon puolelle.

Ruonan kartanomaisemaa. Kuva: Marie Nyman
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naantalin aukon maisema
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Naantalin aukko; maakunnallisesti arvokas

kunta: Naantali, Masku

arvoluokka: maakunnallinen maisemanähtävyys

luonnonpiirteet:

Aluetta hallitsevat kallioiset mäet ja niiden välissä ole-
vat pienalaiset saviset maat, jotka on tarkasti käytet-
ty hyväksi viljelymaana. Kallioselänteiden rinteet ovat 
paikoitellen hyvinkin jyrkkiä. Naantalin Kuparivuori ra-
jaa maisemaa kaakossa ja Maskun Härmälässä koho-
aa mahtava Pakattulanvuori. Pakattulanvuorta halkai-
see mielenkiintoinen geologinen nähtävyys Härmälän 
rotkot. 

Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia, mutta alueella 
on myös tuoreen kankaan kuusivaltaisempia metsiä 
sekä reheviä lehtolaikkuja. Maskussa Vaarjoen suis-
toalue on kosteaa rantaniittyä.

kulttuuripiirteet:

Naantaliin ja Naantalin aukon maisemiin on 1700-lu-
vulta saakka saavuttu nauttimaan Naantalin terveys-
lähteestä ja myöhemmin 1800-luvulla perustetusta 
Naantalin kylpylälaitoksesta. Ennen tätä, birgittalais-
luostarin aikoihin, Naantali oli pyhiinvaelluskohde.  

Seudun asutus on pääasiassa peräisin ristiretkien 
ajalta 1100 - 1200-luvuilta. Naantalin kirkko perustet-
tiin keskiaikaiselle birgittalaisluostarille Ailosten tilalle 
Naantaliin ja luostarin kupeeseen syntyi vuonna 1443 
kaupunginoikeudet saanut Naantali. Alueella sijaitse-
vien talonpoikaistalojen historia ulottuu luostariajalle 
saakka. Luonnonmaa on kuulunut Naantalin maalais-
kuntaan ja muun muassa Keitilän ja Saksilan pienet 
kylät olivat asutettuja 1200-luvulla. Naantalin maa-
laiskunnan vaakunana toiminut Naantalin aurinko on 
muodostunut käsitteeksi. Alkuperäinen, puinen Naan-
talin aurinko koristi 1750-luvun lopulla rakennettua 
Naantalin kaupungin ja Naantalin maalaiskunnan vä-
lisen tullihuoneen porttia.  1800-luvun lopulta lähtien 
ranta-alueille muodostui huvila-asutusta, samalla kuin 
Naantalin kylpylä eli kukoistuskauttaan. Naantalin kyl-
pyläkauteen liittyviä 1800-luvun huvilarakennuksia 
löytyy kirkon eteläpuolelta sekä Luonnonmaalta Kul-

Näkymä Naantalin aukolle. Kuva: Marie Nyman
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tarannan ja myöhemmin rakennetun Ukko-Pekan sil-
lan väliseltä alueelta, niin kuin myös Maskun rannoil-
ta Härmälästä ja Maanpäältä. Myös Kultaranta, joka 
taustaltaan on maatila, on saanut nykyisen hahmonsa 
pääosin yksityisenä kesähuvilana ennen siirtymistään 
valtiolle ja Tasavallan presidentin kesäasunnoksi. Kul-
taranta on nykyasultaan 1910-ihanteiden mukainen 
kokonaisuus, johon kuuluu meren rannassa maise-
maa hallitseva graniittilinna, sen edustan muotopuu-
tarha ja mereen rajautuva puisto. Kultarannan pää-
rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck ja 
siihen liittyvän puiston ja puutarhan ovat suunnitelleet 
Svante ja Paul Olsson. Ukko-Pekan sillan valmistumi-
sen myötä vuonna 1934 rakentaminen lisääntyi Luon-
nonmaalla ja taajamamaista asutusta löytyy nykyään 
sillan läheisyydessä.

Isojaon aikaisissa kartoissa ranta-alueilla on pie-
nialaisia rantaniittyjä. Niityt ovat suurilta osin säilyneet 
avoimina, poikkeuksena Naantalin puoleiset rantanii-
tyt sekä Kultarannan laajat pellot ja niityt, joista on jäl-
jellä enää rippeet. Keitilän ja Saksilan tilojen kohdilla 
on edelleen viljelyksessä olevia isojaon aikaisia pelto-
ja. Maisema säilyi melko samanlaisena aina 1960-lu-

vulle asti, minkä jälkeen nopea kaupungistuminen on 
voimakkaasti vaikuttanut maisemaan. Nykyään Naan-
talin aukon ympäristössä on erityyppisiä rakennettuja 
alueita; pienpiirteisiä loma-asutus ja huvila-alueita, tii-
viisti rakennettuja taajamatyyppisiä alueita sekä pe-
rinteisiä maaseutumaisia ympäristöjä. Omaleimaisen 
kokonaisuuden muodostaa Naantalin vanhankaupun-
gin tiivis puutaloalue, joka on säilyttänyt keskiaikais-
peräisen rakenteensa.

Naantalin aukon ympäristössä on monta valtakun-
nallisesti tunnettua matkailukohdetta, muun muas-
sa Kultaranta, Naantalin vanha kaupunki, Naantalin 
kylpylä ja Muumimaailma Kailon saarella. Naantalin 
aukolla on ulkoilu- ja retkeilysaaria, kuten esimerkik-
si Kailon saari, jonne johtaa kävelysilta Naantalin Ai-
lostenniemeltä, sekä Hiipan saari Kailosta koilliseen. 
Väiskin saarella Naantalin aukolla sijaitsee myös Väis-
kin seikkailumaailma, jonne pääsee laivalla Ailosten-
niemeltä. Maisema-alueella kulkee osa matkailutienä 
toimivaa Saariston Rengastietä. Härmälän rotkot ovat 
geologinen nähtävyys Maskun kunnan puolella. 

Kultarannan puutarhaa. Kuva: Marie Nyman
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maisemakuva:

Naantalin aukon selkeästi rajattu maisematila mah-
dollistaa voimakkaan maisemaelämyksen ja rantojen 
kalliojyrkänteet ovat rantamaiseman kohokohtia. Mai-
semakuvaltaan kiinnostavia ovat myös tasaisten pel-
tolaaksojen ja karujen, metsäisten kallioselänteiden 
väliset jyrkät rajautumiskohdat. Maisemassa merkit-
täviä kokonaisuuksia ovat Kultaranta puistoineen ja 
Naantalin kirkko tiivisti rakennettuine kylämäkineen. 
Naantalin kirkontorni ja Kultarannan torni näkyvät 
kauas maisema-alueella. Alueella on useita näkö-
alapaikkoja, muun muassa Naantalin kylämäki, Kul-
tarannan ranta sekä Pakattulanvuori Maskussa. Mai-
semassa erityinen asema on vanhoilla tilakeskuksilla 
ympäröivine viljelyaukeineen. Luonnonmaan puolella, 
Saksilan ja Keitilän tilakeskuksien ympäristössä on 
melko laajoja rantaan asti avoimina jatkuvia peltoja. 
Maskun ja Luonnonmaan maisemallisesti merkittävi-
en tilakeskusten joukosta löytyy myös useita huono-
kuntoisiksi rapistuneita vanhoja rakennuksia.

arviointiteksti:

Naantalin aukon maisema-arvot perustuvat alueen 
poikkeukselliseen ja monipuoliseen kulttuurihisto-
riaan. Alueen arvokkaat huvilat ja Naantalin van-
hankaupungin rakennuskanta ovat hyvin säilyneitä. 
Rantamaisemien paljaat kalliojyrkänteet luovat vai-
kuttavan ja selkeästi rajatun maisematilan. Maisema-
alue on taajaman läheisyydestä johtuen muutospai-
neiden alla, perinteisen maatalouselinkeinon samalla 
vähentyessä. Osa vanhoista maatiloista on rappeu-
tumassa ja rannoille avoimina jatkuvia peltoja uhkaa 
umpeen kasvaminen.

Rajaus:

Maisema-aluerajaus käsittää Naantalin aukon sel- 
keästi rajatun maisematilan ranta-alueineen. Kaakos-
sa maisema-alue rajautuu kapeaan ja jyrkkäpiirteiseen 
Naantalinsalmeen, Kuparivuoreen sekä Ukko-Pekan 
siltaan. Luoteessa maisema-alue rajautuu edustan 
saariin, muun muassa Katavaluotoon ja Kinttaanluo-
toon. Päivitysinventoinneissa maisema-aluerajausta 
laajennettiin kuntarajan yli Maskuun, maiseman luon-
nollisten rajojen mukaan. Rajausta laajennettiin myös 
hieman Luonnonmaan puolella, käsittämään myös 
Saksilan talon ja Keitilän Ylistalon ja Alistalon miljöö-
kokonaisuudet, joiden kohdilla peltoja pitkin avautuu 
näkymiä merelle. Päivitysinventointityön yhteydessä 

Naantalin aukon maisema-aluetta ehdotettiin laajen-
nettavan myös Merimaskun rannoille ja Kaidan saa-
relle, mutta maastokäynnillä todettiin maisema-alueen 
arvotekijöitä olevan selkeästi rajattu maisematila, joka 
luontaisesti rajautuu edustan saariin.
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putsaari
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Putsaari; maakunnallisesti arvokas

kunta: Uusikaupunki

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Alueen useat matalat salmet ja lahdenpoukamat ovat 
kasvaneet umpeen maankohoamisen seurauksena. 
Putsaaressa ja Pohjaisissa on maankohoamisen seu-
rauksena syntyneitä soistumia ja kluuvijärviä. Kallio-
perä on pääosin graniittia ja liuskeisempaa gneissiä. 
Topografia	saarilla	on	pienipiirteistä	ja	vaihtelevaa.

Saarten luonto on monipuolista. Alue kuuluu tam-
mivyöhykkeeseen ja saarilla on runsaasti jalopui-
ta. Putsaaressa on useita harvinaisempia kasvilaje-
ja. Putsaaren itäpuoli on rehevää lehtimetsää, jossa 
kasvaa esimerkiksi vaahteraa ja saarnea. Osa leh-
tokasvillisuudesta on aikoinaan tuhoutunut peltojen 
raivauksessa, mutta kasvillisuus on palautumassa 
maanviljelyksen loputtua. Ruonanjärven luoteispuo-

lella on vaahteralehto. Putsaaren etelä- ja länsiosa 
ovat Natura-aluetta. Putsaari kuuluu Selkämeren kan-
sallispuistoon.

kulttuuripiirteet:

Putsaaren saariryhmän historia ulottuu keskiajan lo-
pulle, jolloin hansakauppa toimi vilkkaana. Putsaa-
resta tuli 1300-luvulla tärkeä suojainen välisatama 
ulkosaaristossa. Alkuperäinen asutus on sijoittunut 
saarten suojaisille sisärannoille. Rakennuskanta on 
pääosin 1800 - 1900-luvun vaihteesta. Rakennuskan-
ta on hyväkuntoista ja pihapiirit ovat pääosin hoidettu-
ja. Teitä saarilla ei ole, vaan polut johtavat pihapiiristä 
toiseen. Putsaaren länsipuolella sijaitsee merenkävi-
jöiden piilokirkko. Ensimmäinen kappeli rakennettiin 
jo 1300-luvulla merenkävijöiden rukouspaikaksi. Ny-
kyinen piilokirkko on todennäköisesti vuodelta 1684. 
Putsaaren piilokirkko rakennettiin aikoinaan satama-
lahteen. Nykyisin maankohoaminen on kuivannut lah-
den sisäosaa, mutta vielä joitakin vuosisatoja sitten 
se on ollut täydellinen suojasatama avomeren ja ulko-
väylän tuntumassa. Alueelta on löytynyt kivikompassi 
ja kummeleita sekä yksi iso kivipaasi, joka oli nostettu 
pystyyn osoittamaan lahden aukolle johtavaa reittiä. 

Putsaaren rantaa. Kuva: Anni Järvitalo
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Nämä löydöt vahvistavat käsitystä siitä, että paikalla 
on todellakin ollut vanha satama. Lähellä sijaitsevaa 
korkeaa kalliota, Kappelivuorta, on käytetty tähystys-
paikkana. 

Kalastus on aikoinaan ollut pääelinkeino. Rannoilla 
on jäljellä venevajoja ja kalastukseen liittyviä ranta-ait-
toja. Isojaon aikaisien karttojen mukaan Putsaarella 
on ollut pieniä peltotilkkuja. Nykypäivänä saarella ei 
ole maanviljelyä tai karjaa, jonka seurauksena niityt ja 
pellot ovat kasvamassa umpeen. Saarella louhostoi-
minta alkoi vuonna 1901 ja jatkui noin puoli vuosisa-
taa. Saaren itäpuolelta on louhittu kiveä kaupunkien 
tarpeisiin, pääosin katukiveksi. 

Vakituinen asutus päättyi saarilla noin 1970-luvun 
paikkeilla kuten yleisesti muuallakin Uudenkaupungin 
saaristossa. Kesämökkejä on saarten rannoilla, mutta 
ne sopeutuvat melko hyvin miljööseen. Osana Selkä-

meren kansallispuistoa Putsaari houkuttelee matkai-
lijoita ja veneilijät voivat rantautua saaren länsiosan 
luonnonsatamiin.

maisemakuva:

Saariryhmä sijaitsee Uudestakaupungista luotee-
seen, Putsaarenkurkun länsipuolelle, ulapan reunal-
la. Meri on hallitseva elementti saariryhmän ympärillä. 
Saaret muodostavat suojaisan alueen niiden keskelle. 
Näkymät saarten sisällä ovat lyhyitä ja osin umpeen 
kasvaneita, mutta rannoilta avautuu vaihtelevia ja pit-
kiä näkymiä sekä ulapalle että sisäsaaristoa kohti. 
Putsaaressa ja Pohjaisissa on selvästi havaittavissa 
perinteisten elinkeinojen merkkejä, mutta osa pellois-
ta on reunoistaan pensoittunut ja puusto on kaventa-
nut avoimien alueiden alaa. Putsaaressa perinteisten 

Putsaaren piilokirkko. Kuva: Anni Järvitalo
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elinkeinojen jäljet ovat näkyvimmät. Metsiä on käytet-
ty laitumina ja kivimuurit erottavat pihapiirit niityistä ja 
laitumista. Putsaaren maisemaa ja luontoa on eniten 
muokannut louhostoiminta. Louhostoiminta on syn-
nyttänyt pieniä lampia ja jättänyt jälkeensä runsaasti 
kiviröykkiöitä. Osa louhostoiminnan jäljistä on aikojen 
kuluessa peittynyt kasvillisuuden alle.

arviointiteksti:

Putsaarella on monipuolinen luonto sekä kulttuurihis-
toria. Alueen rakennuskanta on vanhaa ja hyvin säily-
nyttä, mielenkiintoinen lisä on Putsaaren piilokirkko. 
Perinteiset elinkeinot näkyvät maisemassa ja rehevät 
lehtomaiset metsät ovat luonnoltaan arvokkaita. Eri-
tyispiirteenä Uudenkaupungin saaristossa on kiven 
louhinta.

Rajaus:

Putsaari ja sen lähisaaret muodostavat selkeän oman 
saariryhmän Uudenkaupungin saaristossa. Saariryh-
mä sijoittuu Uudenkaupungin saariston ulkolaidalle, 
Putsaarenkurkun länsipuolelle. Saariryhmään kuuluu 
Putsaaren lisäksi, muun muassa Pohjainen, Vihtmaa, 
Aspholmi, Saarniskeri, Iso-Periskeri, Laattiskeri ja 
Krookholmi. Putsaaren maisema-alue on rajattu Var-
sinais-Suomen kulttuurimaisemaselvityksessä vuon-
na 2008 ja päivitysinventointien perusteella alueraja-
us säilyy sellaisenaan.
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sauvon kulttuurimaisema
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Sauvon kulttuurimaisema; maakunnallisesti arvokas

kunta: Sauvo, Paimio

arvoluokka: maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Maisema-alue koostuu kahdesta laajemmasta selke-
ästä koillis-lounaissuuntaisesta laaksosta sekä niiden 
välissä olevista metsäsaarekkeista. Itäinen laakso-
alue on kallioperän murrosvyöhyke.  Alueen kallioperä 
on mikrokliinigraniittia, eteläisiltä osin granodioriittia, 
tonaliittia ja kvartsidioriittia. Maaperä koostuu kallio-
alueista ja savesta sekä hiesusta. Viljelyksessä olevat 
savilaaksot vuorottelevat jyrkkien kallioselänteiden 
kanssa.  Alueella on arvokkaita kalliomäkiä, kuten esi-
merkiksi Heskelinmäen jyrkänteinen ja murroslinjojen 
rajaama lakialue Leiskunsyvän järven rannalla, joka 
kohoaa jopa 60 metriä ympäristöä korkeammalla. 
Kasvillisuustyypit vaihtelevat rehevistä lehdoista kui-
vahkoihin kankaisiin ja kalliolakiin. Liirin kylässä kas-

vavat Sauvon ainoat suojellut puuvanhukset: Vanhan 
Karunantien vartta reunustavat kolme tammea.

Suuri osa alueesta on entistä merenpohjaa. Vielä 
1800-luvulla maisema-alueen länsiosissa Sauvonjoen 
suistossa oli Sauvonlahti. Lahti on kuivunut ja myös 
tarkoituksella kuivatettu maanviljelykäyttöön ja sen 
pengerpadot ovat muuttuneet koivikoiksi. Umpeen 
kasvamisen myötä lahdesta on muodostunut kapea 
ja mutkitteleva lahti nimeltä Kärkniemenlahti, joka jat-
kuu Eistilänlahtena. Sauvonlahden umpeen kasvava 
pohjukka, nykyinen Leiskunsyvän järvi, on vielä yhte-
ydessä Eistilänlahteen kapean salmen kautta. Lahtien 
ympäristössä on laajoja kosteita rantaniittyjä, joista 
suurin osa on laidunnettuna, sekä pienalaisia ketoja. 
Umpeen kasvavat lahdet ovat luonnoltaan ja linnustol-
taan monipuolisia, ja kuuluvat muun muassa Natura-
alueeseen sekä lintuvesiensuojeluohjelmaan.

kulttuuripiirteet:

Sauvon kulttuurimaisema on säilyttänyt pitkälti van-
han ilmeensä. Korkeat kalliot mahdollistivat sen, et-
tä Sauvossa on asuttu jo sangen varhain. Maisema- 
alueella on pronssi- ja rautakauteen ajoittuvia mui-
naisjäännöslöytöjä. Lautkankareen linnavuori sijait-

Karunantie istuu kauniisti maisemaan. Kuva: Marie Nyman
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see Salmen kylässä ja erottuu selkeästi maisemassa. 
Se ajoittuu pronssikaudelle ja varhaiselle rautakaudel-
le. Ristniemen lähiympäristössä sijaitsee merkittävä 
pronssikautisten hautaröykkiöiden keskittymä. 

Ensimmäinen kirjallinen merkintä Sauvosta on vuo-
delta 1335. Todennäköisesti suuri osa Sauvon kylistä 
on perustettu 1200 - 1300-luvuilla. Maiseman tilalli-
suus on pysynyt ennallaan vuosisatoja. Asutus on 
keskittynyt perinteisesti selänteiden reunoille tai pel-
tojen keskellä oleville mäenkumpareille. Parhaimmat 
rakennuspaikat on valittu jo varhain ja ne ovat mää-
ränneet myös myöhempää asutuksen sijoittumista. 
Sauvossa on säilynyt vanhalla kylätontilla sijaitsevia 
usean talon muodostamia kyliä, joista mainittakoon 
Kavalo ja Ruskola. Rakennuskanta alueella on van-
haa ja hyvin säilynyttä.  Tiestö noudattelee vanhoja 
linjauksia. Vesireiteillä on ollut myös merkitystä asu-
tuksen sijoittumiselle. Varhain raivatut pellot ovat 
edelleen käytössä. Viljelymaa on suurelta osalta en-
tistä merenpohjaa, joka soveltuu erinomaisesti eri-
koiskasvien viljelyyn. 

maisemakuva:

Alkutuotannon merkittävä osuus näkyy edelleen mai-
semassa, sillä suuri osa pelloista on yhä viljelyksessä 
tai laidunmaana. Alueen hierarkkisina kohtina toimi-
vat kartanot ja tilojen päärakennukset. Talonpoikainen 
rakennuskanta alueella on vanhaa ja hyvin säilynyt-
tä. Asutus- ja rakennusryhmille on leimallista niiden 
pienmuotoisuus. Puutarhakulttuuri on alueella rikas-
ta ja se on edelleen monimuotoista ja runsasta. Tiet 
noudattelevat maastonmuotoja peltojen ja seläntei-
den reunavyöhykkeillä. Vanhan Karunantien linjaus 
ja sen varteen tukeutuva rakentaminen noudattelevat 
hienovaraisesti kallioselänteen reunavyöhykettä luo-
den kulkijalle miellyttäviä ja mielenkiintoisia näkymiä 
ympäröivään maisemaan. Alava savilaakso on puo-
lestaan rakentamaton ja sitä ylittäviä tieyhteyksiä on 
harvakseltaan. Kaiken kaikkiaan seudulla pitkään jat-
kunut maanviljely ja muutoin hallitut ja perinteisillä si-
joillaan säilyneet maankäyttömuodot ovat vakiinnutta-
neet maisemakuvan ja se on monin paikoin säilyttänyt 
merkittävimmät ominaispiirteensä läpi vuosikymmen-
ten, jopa vuosisatojen.

Sauvolaista maisemaa luonnehtivat suuret kor-
keuserot, joko sokkeloisesta peltomaisemasta tai ran-
tavyöhykkeestä kohoavat kalliot. Metsäiset selänteet 
rajaavat selkeästi avoimia, melko tasaisia laaksotiloja 
ja maisematila on jäsenneltyä ja miellyttävää. Vilje-
lyksessä olevien savilaaksojen kanssa vuorottelevat 

Kolme tammivanhusta Vanhan Karunantien varrella.  
Kuva: Marie Nyman

kallioiset metsäsaarekkeet kohoavat jyrkkinä peltojen 
keskellä. Maisemakuva on vaihteleva ja monimuotoi-
nen. Näkymät ovat pitkiä ja mielenkiintoisia.  

arviointiteksti:

Sauvon maisema-alue on laaja ja yhtenäinen kulttuuri-
maisema.	Topografia	on	varsin	vaihtelevaa	ja	seudun	
maisemakuvaa rikastuttavat vanha rakennuskanta, 
tiestö, hoidetut pihapiirit ja puutarhat. Maisema-alue 
edustaa hyvin sauvolaista ja lounaisrannikon vaihte-
levaa kulttuurimaisemaa. Pitkä maankäytön historia 
on havaittavissa Sauvon maisemassa. Viljelykset ja 
asuinpaikat ovat olleet vakiintuneita jo pitkään. Perin-
teiset elinkeinot ovat voimissaan.
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Rajaus:

Alue sijaitsee Sauvon länsiosassa kirkonkylän etelä-, 
lounais- ja luoteispuolella. Alueen länsireuna mukai-
lee Vanhan Karunantien linjausta ja itäreuna kulkee 
suunnilleen Sauvon-Kemiöntien linjausta, kuitenkin 
niin, että alueen sisäpuolelle kuuluvat itäiseen laakso-
tilaan maisemallisesti kuuluvat peltoalueet. Pohjoises-
sa alueen itäraja kulkee Sauvon-Kemiöntien linjausta 

ja lännessä alue rajautuu metsäselänteisiin. Alueen 
etelä- ja lounaisosassa raja sijaitsee Sauvonlahden 
ja Kärkniemenlahden eteläpuolella. Päivitysinventoin-
tien perusteella alueeseen liitetään pieni laajennus-
alue Eistilänlahden rannalla, Karinkorvassa. Alueelta 
avautuu kaunis näkymä maisema-alueelle ja kulttuu-
rimaisema on alueella edustavaa. Muutoin maisema-
aluerajaus noudattaa Varsinais-Suomen kulttuurimai-
semaselvityksessä vuonna 2008 todettuja rajauksia.

Ruskolan rakennusryhmä on näkyvällä paikalla maisemassa. Kuva: Marie Nyman
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tunnhamn
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: 
Saaristomeren kulttuurimaisemat; valtakunnallisesti 
arvokas

kunta: Kemiönsaari

arvoluokka: Maakunnallinen

luonnonpiirteet:

Tunnhamnin ja Äspskärin saaret muodostavat löy-
hän saariryhmän Saaristomerellä Gullkronan selän 
eteläosassa. Maankohoaminen, aallokko ja veden 
korkeuden vaihtelu on muokannut maisemaa. Vielä 
1700-luvulla Tunnhamnin pääsaari koostui kahdes-
ta saaresta, Hemlandetista ja Västeröjenin saarista, 
jotka ovat sittemmin maankohoamisen seurauksena 
yhdistyneet. Äspskärin kedot ovat valtakunnallisesti 
arvokkaita perinnemaisemia.

Saarien kallioperä on osaksi granaattipitoista mik-
rokliinigraniittia ja juovina esiintyy myös gabroa tai 
dioriittia, kvartsi- ja maasälpägneissiä sekä granodio-
riittia ja gneissigraniittia.  Saarilla esiintyy matalakas-

vuisia leppiä, koivuja ja katajia. Äspskärissä on suo-
jeltua lehtometsää.

kulttuuripiirteet:

Tunnhamnin suojaisa satamapaikka on ollut tunnet-
tu vuosisatoja, sillä saari sijaitsee aikoinaan yleisesti 
käytetyn merireitin varrella. Saaren nimi periytyy to-
dennäköisesti keskiaikaisesta tavasta merkitä hyviä 
ankkuripaikkoja ja satamia tynnyrein. Saaren pysy-
vä asutus periytyy 1500-luvulta. 1600-luvulla saarel-
la sijaitsi yksi talo, jonka alaisuudessa oli torppareita. 
Kantatila sijaitsee edelleen historiallisella kylätontilla. 
Rakennuskanta on 1800- ja 1900-luvuilta. Rannassa 
sijaitseva ranta-aitta on viimeistään 1700-luvulta ja si-
ten ulkosaariston vanhimpia säilyneitä rakennuksia. 
Tunnhamnissa on edelleen vakituista asutusta. Saa-
relle on 1900-luvun loppupuolella rakennettu muuta-
mia loma-asuntoja.

maisemakuva:

Kemiönsaaren läntisessä ulkosaaristossa sijaitse-
van Tunnhamnin saariryhmän saaret ovat kallioisia 
ja kivikkoisia.  Suojaisa satama vanhoine rantahuo-

Näkymä Äspskäriltä. Kuva: Leena Lehtomaa
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neineen muodostaa perinteisen satamaympäristön.  
Korkealta kalliolta avautuu kaunis näköala sekä ky-
lään että ympäröivälle merelle. Karjatalous ja kalastus 
ovat olleet maisema-alueen merkittävimpiä elinkeino-
ja. Tunnhamn on tunnettu kukkivista laidunniityistään, 
joita lampaat edelleen laiduntavat. 

arviointiteksti:

Saariryhmällä on pitkä kulttuurihistoria ja laidunniityt 
ovat säilyneet avoimina. Saarilla on perinteistä ra-
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Tunnhamn

kennuskantaa ja Tunnhamnilla on edelleen vakitusta 
asutusta. Saariryhmä muodostaa pienialaisen koko-
naisuuden erillään muista saarista.

Rajaus:

Maisema-alue käsittää Tunnhamnin ja Äspskärin lisäk-
si niiden läheisyydessä olevat saaret ja luodot. Maise-
ma-aluerajaus seuraa Varsinais-Suomen kulttuurimai-
semaselvityksessä vuonna 2008 todettuja rajauksia.
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tunnhamn
landskapsområdets tidigare namn och värde-
klass: Skärgårdshavets kulturlandskap; nationellt 
värdefullt

kommun: Kimitoön

värdeklass: Landskapsområde av landskapsintresse

naturens särdrag:

Öarna Tunnhamn och Äspskär bildar en lös ögrupp 
i södra delen av Gullkrona fjärden i Skärgårdshavet. 
Landhöjningen,	 vågorna	 samt	 havsnivåns	 växlingar	
har satt sitt spår i landskapet. Ännu på 1700-talet be-
stod Tunnhamns huvudö av två öar, Hemlandet och 
Västeröjen, som sedan mera på grund av landhöj-
ningen förenats.

Öarnas berggrund består delvis av granathaltig 
mikroklingranit och i ådror förekommer även gabro 
och diorit, kvarts- och fältspatsgnejs samt granodio-
rit	och	gnejsgranit.	På	öarna	växer	låga	alar,	björkar	
och	enar.	På	Äspskär	finns	skyddade	lundskogar.	Äs-
pskärs ängar är nationellt värdefulla vårdbiotoper.

kulturella särdrag:

Tunnhamns skyddade hamnplats har varit känd i år-
hundraden, eftersom ön ligger in vid en sjöled som 
en gång i tiderna utnyttjades allmänt. Öns namn här-
stammar troligtvis från det medeltida sättet att mar-
kera goda förankringsplatser och hamnar med tunnor. 
Öns fasta bosättning härstammar från 1500-talet. På 
1600-talet fanns det ett hus och ett antal underlydan-
de torpare på ön. Hemmanet ligger än på den histo-
riska bytomten. Byggnadsbeståndet är huvudsakligen 
från 1800- och 1900-talen. Strandboden är senast 
från 1700-talet och är således en av ytterskärgårdens 
äldsta	bevarade	byggnader.	Det	finns	fortfarande	fast	
befolkning på Tunnhamn. Under 1900-talets senare 
hälft har det byggts ett par fritidsbostäder på ön. 

landskapsbild:

Öarna i Tunnhamns ögrupp i Kimitoöns västra skär-
gård är bergiga och steniga. Den skyddade hamnen 
med de gamla strandbodarna bildar en traditionell 
hamnomgivning. Det höga berget bjuder på en vacker 
utsikt mot både byn och det omgivande havet. Bo-
skapskötseln	och	fisket	har	varit	landskapsområdets	

Vy från Äspskär. Bild: Leena Lehtomaa
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mest betydande näringar. Tunnhamn är känd för öns 
blommande betesängar, som fortfarande betas av får. 

Bedömningstext:

Ögruppen har en lång kulturhistoria och betesängarna 
har	bevarats	öppna.	Det	finns	traditionellt	byggnads-
bestånd på öarna och Tunnhamn har ännu fast bo-
sättning. Ögruppen bildar en småskalig helhet skild 
från de andra öarna.

Enar	och	lågvuxna	lövträd	på	Äspskär.	Bild:	Leena	Lehtomaa

avgränsning:

Landskapsområdet innefattar, förutom Tunnhman och 
Äspskär, även öarna och skären i närheten av dem. 
Landskapsområdesavgränsningen motsvarar de av-
gränsningar som fastställts i Egentliga Finlands kul-
turlandskapsutredning år 2008.
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pyhärannan kylämaisemat
maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: -

kunta: Pyhäranta

arvoluokka: Maakunnallisesti arvokas

luonnonpiirteet:

Selkämeren rannikkoalueella sijaitsevien kylien ja ta-
sankomaiden halki virtaa Otajärvesta alkava Ihoden-
joki, joka laskee Mannerveden pohjukkaan. Alueen 
eteläreunalla, Ihodenjoen jyrkässä mutkassa, vesi 
pysähtyy hetkeksi muodostaen pienen järven, Valka-
manlahden. Alue rajautuu luoteisosastaan meren ran-
taan Kauhianpään kylässä. 

Alueen länsipuolen kallioperä on kiilleliusketta ja 
kiillegneissiä, itäpuoli graniittia. Maaperä on pääosin 
moreenia ja alueella on laajahko kallio-alue. Alueelle 
esiintyy havu- ja sekakangasmetsiä, kun taas kallio-
alueilla kasvillisuus on mäntyvaltaista kuivahkoa kan-
gasmetsää. Alueella on rannikolle tyypillisesti katajia.

kulttuuripiirteet:

Seurakunnallisesti Pyhämaan seutu kuului keskiajalla 
Laitilan eli Untamalan emäseurakuntaan. Pyhärannan 
kylät ovat syntyneet vanhan Laitilasta merelle johta-
van kauppareitin varrelle. Laitilan Seppälään johtanut 
tie toimi myös pyhämaalaisten kirkkotienä 1630-luvul-
le saakka. Vanha tie kulkee kylien kautta ja haarautuu 
Ylikylässä, josta pohjoiseen kulkeva raitti johtaa Kau-
hianpään kylän kautta Pyhärannan kirkolle. Alueen ja 
lähistön arkeologiset löydökset sijaitsevat kauempana 
rannikosta kuin nykyiset kylät.

Peltojen keskellä, lähellä toisiaan, Isojaon aikaisil-
la paikoillaan sijaitsevat ryhmäkylät, ovat hyvin säily-
neitä. Isojaon yhteydessä osa kantataloista siirrettiin 
kylätonteilta. Valkaman kylän vieressä on kylän van-
ha mäkitupa-alue oman sivuraittinsa varressa. Talon-
poikainen rakennuskanta on alueelle tyypillistä ja ker-
roksellista. Erityisesti Ylikylässä on säilynyt runsaasti 
vanhaa rakennuskantaa. Ylikylä on jo keskiajalla syn-
tynyt kylä. Vanhalla kylätontilla on 1600-luvulta periy-
tyvä Ylikylän entinen pappila, jonka päärakennus on 
1880-luvun alusta. Pappilaa vastapäätä sijaitsee Im-
pilän kantatalon komea päärakennus.

Kaukan Punnan tilan harakkamylly ja rakennuskantaa. Kuva: Kirsti Virkki
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Alueen rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja 
1900-luvun alkupuolelta. Joen varressa Valkamassa 
ja Ylikylässä oli useita myllyjä, joista on jäljellä yksi. 
Valkaman kylän yhteismaalle vuonna 1904 rakenne-
tun myllyn alkuperäisyysaste on suuri. Lähes kaik-
ki alueen isojaon aikaisista pelloista ja niityistä ovat 
edelleen viljelyssä. Uusia peltoja on raivattu isojaon 
aikaiseen tilanteeseen verrattuna hyvin vähän. 

maisemakuva:

Lähekkäin sijaitsevia kyliä yhdistävä tekijä on van-
ha tiestö, jonka varrelta avautuu vaihtelevia näky-
miä välillä kumpuilevaan pienipiirteiseen maisemaan.   
Alueen pellot ovat pienialaisia ja vuorottelevat met-
säisten alueiden kanssa. Maasto on kumpuilevaa 
etenkin ydinalueella Valkamassa ja Ylikylässä, joissa 
Ihodenjoki on maiseman osana. 

Valkama ja Ylikylä ovat kyläteiden varsille sijoittu-
via kyliä. Valkaman kylän maisema on puustoinen ja 
kallioinen. Pienehköt peltoaukeat sijaitsevat kallioi-
den välisissä laaksoissa. Kauhianpään kylämaisema 
koostuu loivalle mäelle tiiviisti rakennetusta kyläkes-
kuksesta, jota ympäröi suhteellisen pieni peltoalue. 

Lähekkäisissä pihapiireissä asuinrakennukset ja lu-
kuisat talousrakennukset muodostavat hienon ko-
konaisuuden. Kaukan kylä sijaitsee Mannerveden 
pohjukassa. Hajanainen kylä sijaitsee peltoaukealla, 
näkyvällä paikalla. Vanha kylämäki näkyy maisemas-
sa edelleen, mutta kylämäellä ei ole enää vanhoja 
rakennuksia jäljellä. Maisemavauriona voidaan pitää 
Kaukan ja Kauhiapään itäpuolella kulkevaa ja pelto-
aukean halkaisevaa Uudenkaupungintietä.

Maisemakuvan kannalta leimaa-antavia ovat  
alueen helposti rapautuvasta kallioperästä irronneis-
ta kivilohkareista rakennetut kiviaidat. Yksi näyttävim-
mistä kivirakenteista kulkee Kauhianpään vanhan ky-
lämäen laelta toiselle.

arviointiteksti:

Pyhärannan eteläosan kylät vanhoine rakennuksi-
neen vanhan tiestön varrella muodostavat edusta-
van ja perinteisen kokonaisuuden. Talonpoikainen 
rakennuskanta on alueelle tyypillistä ja kerroksellista,  
alueella on paljon inventoitua ja arvotettua vanhaa ra-
kennuskantaa. Löyhähköt ryhmäkylät edustavat yhtä 
Ala-Satakunnan tyypillistä asutusrakennetta, joiden 

Kivimuurit ovat keskeinen osa Pyhärannan kylämaisemaa. Kuva: Kirsti Virkki
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Ala-Satakunnan viljelyseutu

yhteyteen on raivattu karuja rapakivigraniittipohjaisia, 
pienipiirteisiä ja kauan viljelyksessä olleita peltoaluei-
ta. Kaukan kylässä maisemavauriona on peltoaukean 
halkaiseva Uudenkaupungintie. Uhkana on vanhojen 
rakennusten jääminen tyhjilleen ja kunnon huonone-
minen. Alue on Laitilan lakeuden ohella, ainoa Ala-
Satakunnan viljelyseutua edustava maisema-alue 
Varsinais-Suomen aluevalikoimassa.

Rajaus:

Maisema-aluerajaus käsittää Ylikylän, Valkaman, 
Kauhianpään ja Kaukan kylien kulttuurimaiseman ja 
niitä yhdistävän tiestön.
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© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
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© Maakuntien liitot
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Varsinais-Suomen maakuntakaava)
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275

Julkaisusarjan nimi ja numero 

Raportteja 75/2014

Vastuualue

Ympäristö ja luonnonvarat

Tekijät 

Jenny Alatalo, Marie Nyman
Julkaisuaika

Joulukuu 2014

Kustantaja /Julkaisija

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen rahoittaja / toimeksiantaja

Julkaisun nimi 

maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet
Ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014
(landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter
Ett förslag för värdefulla landskapsområden i Satakunda och Egentliga Finland)

Tiivistelmä 

Asiasanat (YSA:n mukaan)

maisema, kulttuurimaisemat, maisema-alueet, maisemanähtävyys, maisemanhoito, Varsinais-Suomi, Satakunta

ISBN (Painettu) ISBN (PDF)

978-952-314-104-9
ISSN-L

2242-2846
ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

2242-2854

www

www.ely-keskus.fi/julkaisut	|	www.doria.fi
URN

URN:ISBN:978-952-314-104-9
Kieli

suomi (ruotsi)
Sivumäärä 

276

Julkaisun tilaukset 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 523, 20801 Turku, puh. 0295 022 500 (vaihde)

Kustannuspaikka ja -aika

Turku 2014
Painotalo

K U V A I L U L E H T I

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu mo-
nimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Suomessa 
on 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti 
arvokkaita. Näistä alueista kahdeksan sijaitsee Varsinais-Suomessa ja viisi Satakunnassa. Maisema-alueilla turvataan 
edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. 

Vuosien 2012 - 2014 aikana koko Suomessa oli meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja 
täydennysinventointi, jota tehtiin maakunnittain ympäristöministeriön MAPIO-työryhmän laatimien ohjeiden mukaisesti. 
Valtakunnallisella tasolla päivitys- ja täydennysinventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnalli-
sesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston 
päätös. 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivittäminen edellyttää kannanottoa maakunnallisesti arvokkaisiin mai-
sema-alueisiin.  Satakunnassa maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu nyt ensimmäistä kertaa ”Katson 
maalaismaisemaa”-hankkeessa. Varsinais-Suomen osalta on yhtenäistetty eri aikoina tehtyjä aikaisempia maakunnallisia 
inventointeja, jotka on jo otettu huomioon voimassa olevissa maakuntakaavoissa.  
Tässä raportissa esitellään päivitys- ja täydennysinventointien kulkua ja tuloksia Satakunnan ja Varsinais-Suomen osalta.
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valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, 

joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan 

ja perinteiseen rakennuskantaan. suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston 

vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. näistä alueista 

kahdeksan sijaitsee varsinais-suomessa ja viisi satakunnassa. maisema-alueilla turvataan 

edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. 

vuosien 2012 - 2014 aikana koko suomessa oli meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-

alueiden päivitys- ja täydennysinventointi, jota tehtiin maakunnittain ympäristöministeriön 

mapio-työryhmän laatimien ohjeiden mukaisesti. valtakunnallisella tasolla päivitys- ja 

täydennysinventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti 

arvokkaiksi maisema-alueiksi. ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi 

valtioneuvoston päätös. 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivittäminen edellyttää kannanottoa 

maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.  satakunnassa maakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet on inventoitu nyt ensimmäistä kertaa ”katson maalaismaisemaa”-hankkeessa. 

varsinais-suomen osalta on yhtenäistetty eri aikoina tehtyjä aikaisempia maakunnallisia 

inventointeja, jotka on jo otettu huomioon voimassa olevissa maakuntakaavoissa.  

tässä raportissa esitellään päivitys- ja täydennysinventointien kulkua ja tuloksia satakunnan ja 

varsinais-suomen osalta.
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