
Köyliönjärven kulttuurimaisema on edustava 
alasatakuntalainen maisemakokonaisuus. Maiseman 
arvotekijöitä ovat esihistorialliselta ajalta asti periytyvä 
kyläasutus, pitkään jatkunut maanviljely, merkittävä 
kartanokulttuuri sekä Lallin legendaan liittyvä 
kulttuuriperintö. Köyliönjärven saaret ovat luonto- ja 
kulttuuriarvoineen arvokkaita ja omaleimaisia 
maisemakohteita. Köyliönjärvi ympäröivine 
viljelysalueineen on myös yksi Suomen 27 
kansallismaisemasta. 

Kuninkaanlähde Köyliönjärven kaakkoisrannalla on 
patoamalla synnytetty suuri lähdelampi. Nimensä se on 
saanut Ruotsin kuninkaan, Kustaa III:n vierailtua paikalla 
vuonna 1775. 

Maankäyttö muuttuu ja asutus tiivistyy kasvillisuuden 
takana. Se mikä ennen oli rantaniittyä, on rakentamisen 
myötä muuttunut maisemaltaan entistä yksityisemmäksi. 
Kuninkaanlähteen maisemallinen merkitys ympäristössään 
säilyy. 
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Köyliönjärven kulttuurimaisema on 
edustava alasatakuntalainen 
maisemakokonaisuus, jossa luontoarvot 
yhdistyvät pitkäikäisen kartano- ja 
viljelykulttuurin kerrostumiin.

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

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Alueen kulttuurimaisema on muodostunut Köyliönjärven ympärille ja
Köyliönjoen yläjuoksulle kasaantuneille hieta- ja savikkotasangoille.
Maisema-alueen kallioperä jakautuu etelä-pohjoissuunnassa kahteen
osakokonaisuuteen. Alueen halki kulkee etelä-pohjoissuunnassa
harjumuodostuma, joka kytkeytyy maisema-alueen kaakkoiskulmassa
Säkylänharjun harjujaksoon. Muodostuman ympärillä on etenkin
Köyliönjärven pohjois- ja länsipuolella laajoja hietamaita.
Köyliönjärven kulttuurimaisemia reunustavat idässä ja lännessä
tuoreen kankaan peittämät, paikoin soiset moreenialueet.
Köyliönjärven kaakkoisrannalla Kankaanpään kylässä on suuri
patoamalla synnytetty lähdelampi, Kuninkaanlähde. Lampi on saanut
nimensä Ruotsin kuninkaan, Kustaa III:n vierailtua paikalla vuonna
1775.

Alueen kulttuurimaiseman vanhimmat esihistorialliset muinaisjäännökset, kampakeraamiselle ajalle ajoittuvat
kivikautiset asuinpaikat, sijaitsevat Köyliönjoen varressa. Rautakauteen ajoittuvia ruumis- ja polttokalmistoja
tunnetaan puolestaan Köyliönsaaresta ja Köyliönjärven rannoilta. Köyliönsaari tunnetaan Köyliön
paikallisidentiteettiä ja suomalaista keskiajan myytistöä olennaisesti rakentaneesta Lallin legendasta.
Kansanperinteen mukaan Köyliönsaaren Vanhakartanon talonpoikainen isäntä Lalli surmasi Piispa Henrikin
vuonna 1156 Köyliönjärven jäällä. Tämän jälkeen saari kartanoineen päätyi Turun piispanistuimen
omistukseen. Kuningas Kustaa Vaasan aikana kartano siirtyi kruunun omistukseen ja siitä muodostettiin
kuninkaankartano. Vanhakartanon nykyinen päärakennus on ilmeisesti vuodelta 1817, samoin kuin tilan
toinenkin asuinrakennus. Asuinrakennusten välissä on 1500-luvun tienoilta peräisin oleva holvattu, Lallin
kellariksi kutsuttu kivinen kellari. Kaksikerroksinen, punamullattu ”Alapytinki” lienee rakennettu 1700-luvun
lopulla palvelusväen asuinrakennukseksi. Kartanon hedelmäpuutarha juontaa juurensa 1600-luvulta, ja
kartanon lehtevä jalopuupuisto on saanut nykyisen muotonsa 1800-luvulla.

Köyliönsaaren Vanhakartanon tuntumassa on Köyliön vuonna 1752 rakennettu kirkko. Kirkkoluodon lähellä
sijaitseva Kaukosaari on vanha laidunsaari. Saaren laidunnus on päättynyt, mutta sen merkit ovat vielä
toistaiseksi havaittavissa. Kaukosaaren pohjoispuolella sijaitsee pieni Kirkkoluoto, joka liittyy kiinteästi Pyhän
Henrikin kulttiin. Saarella on jäännöksiä mahdollisesti jo 1300-luvulla rakennetusta muistokappelista sekä
vuonna 1956 pystytetty, kristinuskon Suomeen tulosta kertova muistomerkki. Kirkkokari on yksi harvoista
katolisen kirkon pohjoismaisista pyhiinvaelluspaikoista.

Köyliönjärveä ympäröivä asutus on ryhmittynyt lounaissuomalaiselle maaseudulle tunnusomaiseen tapaan
ryhmäkylämäisiksi keskittymiksi ja haja-asutusnauhoiksi peltoalojen tuntumaan. Alueen maisemassa näkyy
vanhojen maatilojen ohella sodanjälkeisiä asutustiloja. Avoimilla pelloilla sijaitsevat siirtolaistilat ovat usein
tuuhean pensas- tai kuusiaidan ympäröimiä. Köyliönjärven itärannalla sijaitseva Kepolan kartano ja
lounaisrannalla sijaitseva Puolimatkan kartano ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kartanokokonaisuuksia.
Maisema-alueella on 14 kylää, joiden historian voi jäljittää ainakin 1560-luvulle. Monessa kylässä on säilynyt
arvokasta rakennusperintöä.

Köyliönjärven kulttuurimaisema on edustava alasatakuntalainen maisemakokonaisuus. Maiseman arvotekijöitä
ovat esihistorialliselta ajalta asti periytyvä kyläasutus, pitkään jatkunut maanviljely, merkittävä
kartanokulttuuri sekä Lallin legendaan liittyvä kulttuurikerrostuma. Köyliönjärven saaret ovat arvokkaita ja
omaleimaisia maisemakohteita, joilla on huomattavia luonto- ja kulttuuriarvoja. Köyliönjärvi ympäröivine
viljelysalueineen on nimetty yhdeksi Suomen 27 kansallismaisemasta.

Katso video KÖYLIÖN KUNINKAANLÄHDE - Maisemakuvia ennen ja nyt - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8rGmkK-NpCM

