
Halikonjokilaakson viljelymaisema on Lounaisen 
viljelyseudun edustavaa, historiallisesti monipiirteistä ja -
kerroksista kulttuurimaisemaa. Maisemaa luonnehtivat 
muinaisjäännökset, vauraat maatilat ja vanhat kartanot. 
Alueella on myös jokitörmiin syntyneitä perinnebiotooppeja 
ja puronvarsilehtoja. 

Halikon siltapaikka Halikon kirkon läheisyydessä on ollut osa 
Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennettua historiallista 
Suurta Rantatietä. Halikon kirkonseutu ja Suuri Rantatie ovat 
myös valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun 
kulttuuriympäristön RKY-kohteita. 

Kirkonmäen 1900-luvun alun suuri maisemallinen avoimuus 
on sulkeutunut, mutta moni arvotekijä on edelleen 
kasvillisuuden lomasta tunnistettavissa. 1860-luvulla 
rakennettu vanha yksiaukkoinen ponsiansassilta on yhä 
kevyen liikenteen käytössä ja museosiltana, tosin 
mittasuhteiltaan dominoivan uuden sillan varjossa. 
Kivirakenteinen lainamakasiini mäen päällä on museona. 
Sillan eteläpuolella sijaitsevat mm. Rikalan muinaislinna 
sekä rautakautiset asuinpaikat ja kalmistot. Rinnepellot on 
osin metsitetty, mutta osa jokivarresta on puoliavoimina 
niittyinä ja luonnonlaitumina. Ja sellaisena ne ovat myös 
säilymässä uudelleen aktivoituvan laidunnuksen myötä. 
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Halikonjokilaakso edustaa Lounaisen 
viljelyseudun vaurasta viljelymaisemaa, 
jolle ovat tyypillisiä suuret maatilat 
sekä vanhat kartanot. 

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

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Alueen maaperä on pääasiassa entiseen merenpohjaan
kerrostunutta savea. Laajoja savikkoja reunustavat paljaiksi
huuhtoutuneet kalliomaat sekä hiekka- ja moreenimuodostumat.
Savimaiden yhteydessä on lajistoltaan arvokkaita hietaisia
paahderinteitä. Jokilaakson pohjoisosien selänteillä kasvaa
mäntyvoittoisia havumetsiä, eteläosassa puolestaan sekametsiä ja
jaloja lehtipuita. Alueella on arvokkaita reheviä lehtokokonaisuuksia.

Halikonjoen varrella on useita koskia, joista osa on padottu. Rehevän
Halikonlahden pohjukassa ja reunoilla on laajoja suistomaita, joiden
niityillä ja ruovikkoalueilla viihtyvät muutto- ja pesimälinnut.

Halikonjokilaakso on historiallisesti arvokasta aluetta, josta
tunnetaan useita esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Alueen
vanhimmat muinaisjäännökset ovat kivikautisia asuinpaikkoja.
Pronssikauden merkittävimpiä jälkiä ovat Viitankruunun ja
Tampaltankruunun kookkaat hautaröykkiöt, jotka sijaitsevat
Halikonlahden itärannan korkeilla kalliomäillä.

Huomattavin rautakautinen muinaisjäännös on Halikonlahden entiseen pohjukkaan muodostuneen Rikalan
kauppapaikan vieressä kohoava Rikalan rautakautinen muinaislinna. Halikon keskiaikainen kirkko sijaitsee
Rikalanmäen ja Kihistenmäen lähellä, Halikonjoen ja keskiaikaisperäisen Suuren Rantatien (Kuninkaantien)
risteyskohdassa.

Maisema-alue edustaa kokonaisuudessaan perinteistä, hyvin säilynyttä lounaissuomalaista
maaseutumaisemaa, jonka asutus on sijoittunut pääasiassa metsäselänteiden ja -saarekkeiden reunoille.
Alueella on runsaasti edustavia kyläkokonaisuuksia, yksittäisiä hyvin hoidettuja pihapiirejä sekä 1800-luvun
lopun ja 1900-luvun alun rakennuskantaa. Halikonlahtea ympäröivää kulttuuriympäristöä hallitsee kolme
huomattavaa kartanoa. Maisema-aluetta halkoo Suuri Rantatie, joka on säilyttänyt viljelyalojen ja
kalliomaiden saumakohdassa mutkittelevan vanhan linjauksensa varsin hyvin. Halikonjokilaakso on vanha
liikenteellinen solmukohta, jota halkovat useat pitkäaikaiset väylät.

Alueen viljelymaisema on tunnusomaista Lounaisen viljelyseudun kulttuurimaisemaa, jota luonnehtivat
runsaat muinaisjäännökset, vauraat maatilat ja vanhat kartanot. Murroslaaksoihin syntynyt Halikonjoki sivu-
uomineen muodostaa monipiirteisen ja historiallisen jokilaakson viljelymaiseman, jonka viljelynäkymät ovat
historiallisesti monikerroksisia ja edustavia. Halikonlahden kartanokeskittymä on Suomessa
kulttuurihistorialtaan ja maisemiltaan ainutlaatuinen. Maisema-alueella on myös arvokkaita jokitörmiin
syntyneitä perinnebiotooppeja ja puronvarsilehtoja.


