
Aurajokilaakson viljelymaisema on yksi Suomen vanhimmista 
kulttuurimaisemista. Vanhimmat pellot ovat olleet viljelyksessä jo 
rautakaudella. Maiseman arvotekijöitä ovat rakennusperinnöltään 
merkittävät kirkkoympäristöt, vanhat kartanot ja maatilat, vanhat 
reittinsä säilyttäneet keskiaikaisperäiset tielinjat, edelleen jatkuvan 
aktiivisen maatalouden avoimina pitämät jokilaaksonäkymät sekä 
arvokkaat perinnebiotoopit.

Liedon Vanhalinnan muinaislinna kohoaa peltoaukealta 
hallitsevana ja jyrkkänä kalliomäkenä Aurajoen ja Hämeen 
Härkätien välissä. Se on toiminut jo varhain esihistoriallisella 
ajalla asutetun seudun hallinnollisena ja puolustuksellisena 
keskuksena. Vanhalinna on maamme harvoja muinaislinnoja, 
joita käytettiin keskiajallakin. Mäeltä avautuvat näkymät 
alueen rikkaaseen kulttuurimaisemaan todistavat 
arvopiirteiden säilyneen myös viimeisimmät vuosikymmenet.
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Aurajokilaakso on Suomen vanhimpiin 
kulttuurimaisemiin kuuluva jokilaakso, 
joka ulottuu Turusta Oripäähän.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Varsinais-Suomi.

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Noin 70 kilometriä pitkä Aurajoki saa alkunsa Oripäänkankaan
soraharjun lähteistä, joiden vesi valuu savilaaksoon pieniä uomia
pitkin. Jokiuoma levenee alajuoksua kohden muuttuen vajaan metrin
levyisestä purosta yli kymmenen metriä leveäksi joeksi. Aurajokea
jaksottavat useat sivujoet ja kosket. Moniin jokivarren koskista on
rakennettu mylly- tai patorakennelmia.

Alueen lajistossa näkyy pitkäaikainen kulttuurivaikutus. Alueella on
useita vanhoja pihapiirejä ja puutarhoja vanhoine kulttuurilajeineen.
Maisemaa leimaavat myös korkeat jalot lehtipuut ja puukujanteet.
Laaksoa reunustavilla kallioselänteillä kasvaa kuivaa mäntyvaltaista
kangasmetsää. Jokirannan kasvillisuus on luontaisesti lehtomaista,
mutta intensiivisen maankäytön takia lehtoja on jäljellä vain
jyrkimmillä töyräillä ja koskien ympäristöissä. Erityisen arvokas
koskikohde on Liedon Nautelankoski (Kukkarkoski). Sen ympärillä on
lukuisia lajistoltaan huomattavia ketoja. Aurajoen rantatöyräitä on
metsitetty monin paikoin kuusilla ja koivuilla, mutta siellä täällä on
jäljellä vanhoja laidunalueita.

Aurajokilaaksossa on ollut yhtäjaksoista asutusta rautakaudelta alkaen, mutta alueelta tunnetaan myös
kivikautisia muinaisjäännöksiä. Asutus on seurannut merenrantaa sen siirtyessä maankohoamisen
seurauksena, mutta hyvät asuinpaikat ovat olleet asuttuina vuosisadasta toiseen. Liedon Ristipellon
varhaiskristilliseksi hautausmaaksi tulkittu kalmisto kuuluu Liedon Sauvalan laajaan rautakautiseen
muinaisjäännösryhmään. Liedon Vanhalinnan linnavuori on puolestaan ollut esihistoriallisella ajalla
hallinnollinen keskus, jonka yhteydessä on muinaisia asuinpaikkoja. Turun Koroistenniemellä on sijainnut
varhainen kauppapaikka, jonne piispanistuin, -kirkko ja -kartano siirrettiin 1200-luvulla. Jokisuun siirryttyä
keskiajalla lähemmäs nykyistä merenrantaa kaupankäynnin, asutuksen ja kirkollisen toiminnan keskukset
muuttivat Koroistenniemeltä Turun nykyisen keskustan alueelle.

Asutus on sijoittunut nauhamaisesti jokivarren viljelysten reunavyöhykkeille ja mäille. Liedon ja Auran
välisellä selännejaksolla asutus noudattaa omaleimaista rypäsmäistä kylärakennetta. Perinteistä asutusta on
myös mutkittelevien vanhojen maanteiden varsilla. Kirkonkylät ja vanhat asutustihentymät sijaitsevat pää- ja
sivujokien yhtymäkohdissa sekä koskipaikoissa.

Rautakaudelta saakka asutettuja kylämäkiä ovat muun muassa Kurala ja Halinen. Laukanniitty Aurassa
ilmentää puolestaan 1700-luvun lopulla toteutetun isonjaon jälkeistä kylärakennetta. Alueen
maatalousmaiseman historiallista monimuotoisuutta korostavat useiden maatilojen vanha rakennuskanta
sekä hakamaiden, kallioketojen, niittyjen ja laidunmaiden arvokkaat perinnebiotoopit. Alueen
kartanokulttuuri on ollut rikasta. Liedon Vanhalinnan juurella on keskiajalla piispantilana toiminut kartano,
jonka nykyinen talouskeskus on pääosin peräisin 1900-luvulta. Rautakautisen asuinpaikan tuntumassa
sijaitsevan Nautelan kartanon historia ulottuu ainakin 1400-luvulle. Aurajokea myötäilee kaksi historiallista
tielinjaa.

Alueen viljelymaisema on yksi Suomen vanhimmista kulttuurimaisemista. Vanhimmat pellot ovat olleet
viljelyksessä jo rautakaudella, jolloin osa jokivarren kylämäistä asutettiin. Maiseman arvotekijöitä ovat
rakennusperinnöltään merkittävät kirkkoympäristöt, vanhat kartanot ja maatilat, vanhat reittinsä
säilyttäneet keskiaikaisperäiset tielinjat, edelleen jatkuvan aktiivisen maatalouden avoimina pitämät
jokilaaksonäkymät sekä vanhoille laidunmaille muodostuneet arvokkaat perinnebiotoopit. Viljelymaisema
muodostaa arvokkaan maisemallisen jatkumon Saaristomeren kansallispuiston, Airiston merimaisemien sekä
Turun kansallisen kaupunkipuiston kanssa. Aurajokilaakso on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta.


