
Elimäki
Elimäen viljelymaisema, Kymenlaakso

Elimäen viljelymaisema on avara ja vaikuttava maatalousmaisemakokonaisuus, jota 
luonnehtivat vanha kartanokulttuuri, pitkään jatkunut maanviljely, Elimäenjärven kuivio sekä 
piirteensä säilyttänyt toisen maailmansodan jälkeinen pika-asutus. Muita arvotekijöitä ovat 
ehyt asutusrakenne, kartanomiljööt ympäristöineen, Mustilan arboretumin puistometsä 
sekä avoimen peltoaukean yli avautuvat pitkät näkymät. 

Matti Poutvaara kiipesi 1960-luvulla Elimäen kirkon kellotapuliin, mistä avautui näkymä 
kyläraitin yli avarille viljelyksille. Martina Motzbäuchelille tarjoutui sama mahdollisuus tänä 
kesänä. Arvoitukseksi jää, millainen koivujen takana oleva maisema todellisuudessa on. 
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Elimäen viljelymaisema on avara ja 
vaikuttava maatalousmaisemakokonaisuus

Elimäen viljelymaisema on Kymenlaakson laajin yhtenäinen 
viljelyaukea. Sen laakeaa maisemakuvaa luonnehtivat laajat 
viljavat peltoalat ja niiden väliset metsäiset mäkialueet. 
Metsäiset ja runsaslohkareiset kalliomäet kohoavat avoimessa 
viljelymaisemassa huomattavina maamerkkeinä. Avarat peltoalat 
ovat muodostuneet Elimäenjärven järvikuivion ympärille 
Kymenlaakson laajoille savikkoalueille. Alueen viljelymaiseman 
huomattavin vesistö on alueen läpi mutkitellen virtaava 
humuspitoinen Hongistonjoki. Maisema-alueen vähäiset 
metsiköt ovat havupuuvaltaisia. Maisema-alueen länsiosassa, 
Kotikunnaanmäellä, sijaitsee Suomen suurin ja vanhin 
puulajipuisto, valtioneuvos Axel Fredrik Tigerstedtin perustama 
Mustilan arboretum. 

Elimäen kirkonseudun viljelyhistoria ulottuu 1400-luvulle, jolloin 
muun muassa Rahikkalan kylän alue asutettiin. Uuden ajan 
alussa Elimäki oli jo vakiintunutta peltoviljelyaluetta, jonka 
viljelykset keskittyivät Elimäenjärven ympärille. 

Alueen maisemaa edelleen leimaava kartanokeskittymä alkoi syntyä 1600-luvun alussa, jolloin 
Ruotsin kuningas Kaarle IX lahjoitti Elimäen pitäjän ratsumies Henrik Wreden leskelle, Gertrud von 
Ungernille. Neljänneskunnan laajuiselle läänitysalueelle perustettiin 1600-luvulla Mustilan, Moision 
ja Peippolan kartanot, joiden tuntumaan rakennettiin myös Elimäen ensimmäinen kappelikirkko. 
Alueen kartanot ovat edustavia rakennusperintö- ja maisemakohteita. Moisio sijaitsee Elimäen 
keskustaajaman itäpuolella. Kartanon 1800-luvun alkupuolella rakennettu kaksikerroksinen 
empiretyylinen päärakennus on tiettävästi ensimmäinen Carl Ludvig Engelin Suomeen 
suunnittelema maaseudun säätyläisrakennus. Peippolan kartano sijaitsee puolestaan vuosisatoja 
vanhalla puistoalueella aivan Elimäen keskustassa. Kartanon yksikerroksinen, hirsirunkoinen 
päärakennus on rakennettu vuonna 1847 Theodor Höijerin suunnitelmien mukaan. Valtatie 6:n 
pohjoispuolella sijaitsevan Mustilan vanha päärakennus on purettu 1950-luvulla 
sotasairaalakäytöstä aiheutuneiden laho-ongelmien takia, mutta kartanon alueella on jäljellä 
vanhoja talousrakennuksia. Mustilan tunnetuin rakennus on vanha maitokellari, joka toimii nykyään 
ravintolana ja viinitupana. Valtaosa alueen vanhoista kylistä on kuulunut Mustilan kartanon 
alaisuuteen. Esimerkiksi Elimäenjärven vanhaa rantaviivaa noudattelevan kuivatusuoman länsi- ja 
luoteispuolella olevat Hongiston, Huitilan ja Kesolan kylät ovat olleet osa Mustilan kartanoa vielä 
1800-luvun lopulla. 

Alueen nykyinen asutusrakenne perustuu suurilta osin toisen maailmansodan jälkeiseen 
asustustoimintaan, jonka yhteydessä muun muassa Mustilan mailta lohkottiin runsaasti 
asutustiloja. Peltoaukealla sijaitsevien asutustilojen rakennuskanta on yhtenäistä ja 
rakennusajalleen leimallista. Monia pihapiirejä reunustavat komeat kuusiaidat. Alueen nykyisen 
lakeusmaisen peltomaiseman rungon muodostaa Elimäenjärven kuivio. Matalan ja ruohottuneen 
järven kuivatus alkoi jo 1860-luvulla, mutta lopullisesti järvi kuivattiin pelloksi vuonna 1948, kun 
siirtoväelle tarvittiin uutta viljelysmaata. Avaraa ja asumatonta kuivioalaa reunustavat etelässä ja 
kaakossa Moision ja Peippolan kartanomiljööt sekä niiden tuntumaan noussut Elimäen kirkonkylä. 
Kirkonkylän kiintopiste on 1600-luvulla rakennettu puinen ristikirkko ympäristöineen. Kirkon 
tuntumasta on löydetty vuonna 1999 kivikautiset Tyynelän kalliomaalaukset. Kirkkoa ja Peippolan
kartanoa reunustaa etelässä tiivis taajama-asutus. 


