
Paimionjokilaakson elinvoimainen maatalous ja tilat ylläpitävät 
laajoja ja vauraita viljelysmaisemia. Maiseman suuret 
muutokset tulevat esille uusina rakennuksina ja uusina 
tielinjoina samalla, kun maiseman pienempiä elementtejä, 
rakennuksia ja rakennelmia häviää käyttötarkoituksen 
loputtua. 

Pääpiirteissään vakiintunut toiminta on pitänyt maiseman 
näissä maisemakuvissa, viimeisimmät vuosikymmenet hyvin 
samanmuotoisena. 
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Suomen vanhimpiin kulttuurimaisemiin 
kuuluva Paimionjokilaakson 
viljelymaisema on edustava esimerkki 
Lounaisen viljelyseudun 
jokilaaksomaisemasta kartanoineen ja 
ryhmäkylineen.

Paimionjokilaakson viljelymaisema on historiallisesti monikerroksista
kulttuurimaisemaa, jossa yhdistyvät esihistorialliset muinaisjäännökset,
rautakautisten linnavuorten maisemat, pitkäaikaisen kartanokulttuurin
leimaamat viljelyaukeat, keskiaikaisperäiset liikenneväylät sekä vanha
lounaissuomalainen kyläasutus.

Paimionjokilaakson viljelymaisema muodostuu entiseen merenpohjaan
kerrostuneille savikoille raivatuista viljelyalueista. Noin 110 kilometriä pitkä
Paimionjoki saa alkunsa Someron Somerniemeltä. Sameavetiseen jokeen
yhtyy useita sivu-uomia, joista suurin on pohjoisesta virtaava Tarvasjoki.

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

Paimionjokilaaksoa reunustavat selänteet ja savikon laidoilla kohoavat kalliosaarekkeet ovat
huuhtoutuneet lakialueiltaan karuiksi ja niillä kasvaa kuivaa männikköä. Rinteiden alaosat ovat usein
tuoreen kuusikon peittämiä. Paikoitellen metsäkasvillisuus ulottuu joen rantarinteisiin saakka rehevinä
lehtoina.

Alue asutettiin pysyvästi 1300-luvulla, jolloin alueen asukkaita elättivät maatalouden ohella merenkulku
ja laivanrakennus. Nykyisen kulttuurimaiseman pääpiirteet ovat syntyneet jo ennen isoajakoa, mutta
peltoala on kasvanut runsaasti 1700- ja 1800-lukujen vaihteen jälkeen. Jokilaakson perinteinen asutus
sijaitsee pääasiassa metsän ja pellon reunavyöhykkeessä. Alueen vanhat kantatilat on perustettu
jokivarsien helposti raivattaville alueille. Myöhäisempi asutus on sijoittunut näiden tilojen takamaille
kauemmas joesta. Alueelta tunnetaan useita esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä, joista suurin osa on
pronssi- ja rautakautisia hautaröykkiöitä sekä myös kivikautisia asuinpaikkoja. Maisema-alueella on useita
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita, kuten kirkkoympäristöjä ja kyläkokonaisuuksia sekä myös
arvokkaita niittyjä, ketoja ja laitumia. Laajojen rantaniittyjen reunustama Paimionlahti on kasvi- ja
lintulajistoltaan arvokas.

Maisema-alueen pohjoisosaa leimaavat lounaiselle viljelyseudulle tyypilliset ryhmäkylät. Maatalous on
Paimionjokilaakson tärkein elinkeino, mutta perinteinen karjatalous on vähentynyt alueella tuntuvasti.
Maisema-alueen vanhat haka- ja niittymaat on otettu viljelykäyttöön lukuun ottamatta joki- ja
purovarsien jyrkkiä töyräitä. Alueella on kuitenkin jäljellä arvokkaita niittyalueita, jotka sijaitsevat etenkin
Askalan voimalaitosta ympäröivillä jokitöyräillä ja Alhaisissa Paimionjoen suistossa.

Alue edustaa vaurasta lounaissuomalaista kulttuurimaisemaa, joka on sijoittunut entiseen merenpohjaan
kasautuneille savikoille. Jokilaakson yleisilme vaihtelee alajuoksun avarista peltolakeuksista pohjoisosien
pienipiirteiseen maisemaan. Paimionjokilaakson elinvoimainen maatalous ja tilat ylläpitävät laajoja ja
vauraita viljelysmaisemia. Maiseman suuret muutokset tulevat esille uusina rakennuksina ja uusina
tielinjoina samalla, kun maiseman pienempiä elementtejä, rakennuksia ja rakennelmia on kadonnut
käyttötarkoituksen loputtua. Pääpiirteissään alueen maisemarakenne on säilynyt viimeisimmät
vuosikymmenet hyvin samanmuotoisena.
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