
Jo Sibelius, Leino, Gallen-Kallela ja Wikström inspiroituivat 
Rapolanharjusta ja Sääksmäen ja Tarttilan sydänhämäläisistä 
maisemista. Alueen maiseman arvot perustuvat erityisesti 
historiallisesti monikerroksiseen maisemakuvaan, 
arvokkaisiin perinnebiotooppeihin, nykyisen asutuksen 
yhteydessä sijaitseviin lukuisiin muinaisjäännöksiin, 
kartanokulttuuriin, perinteisen rakenteensa säilyttäneisiin 
kyliin sekä avoimiin viljelymaisemiin.

Reunavyöhykkeiden kasvillisuus niittyjen, peltojen, 
asutusten ja vesistöjen varrella on vuosikymmenissä 
runsastunut niin, että toisintokuvauksessa avuksi tarvitaan 
lennokkia, mutta maiseman rakenne ja sisältö ei ole 
juurikaan muuttunut. Uudisrakentaminen täydentää 
taitavasti olemassa olevaa kylärakennetta ja seudun 
maiseman arvokohteet ovat säilyttäneet vetovoimansa. 
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Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat 
ovat esihistorialliselta ajalta jatkuneen 
asutuksen ja vuosisataisen 
maanviljelyksen synnyttämiä monipuolisia 
elinkeinomaisemia Vanajaveden ja 
Äimäjärven ympäristössä. 

Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat ovat syntyneet vuosisataisen
maanviljelyn tuloksena Vanajaveden Vanajaselän ja Rauttunselän ja
Äimäjärven ympärille sekä järviä erottavalle kannakselle.
Maastonmuodoiltaan alue on vaihtelevaa. Vanajaveden pohjoisrannalla
kulkee Hämeenlinnan–Sääksmäen– Lempäälän harjujaksoon kuuluva noin
65 metriä korkea Rapolanharju, jonka rinteillä on rantatörmiä ja -
terasseja sekä suppakuoppia. Alueen vesistömaisemaa hallitsee avara
Vanajavesi kivikkoisine saarineen, luotoineen ja harjuniemineen.
Vanajavesi on vanha Ancylusjärven lahti, joka kuroutui omaksi altaakseen
noin 8 500 vuotta sitten.

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

Sääksmäki on Sydän-Hämeen tärkeimpiä muinaispitäjiä, ja Sääksmäen Rapolan muinaislinna on hallinnut
aikanaan Hämeen vilkkaimpia vesistöreittejä. Rapolan seutu on ainutlaatuinen muinaisjäännösalue, joka
kertoo paitsi varhaisesta kiinteästä asutuksesta myös rautakauden ja historiallisen ajan alun yhteiskunnasta
ja elämästä. Noin parin neliökilometrin alueella sijaitsee Suomen suurin muinaislinna, viisi rautakautista
asuinpaikkaa, kolme uhrikiveä ja kolme kalmistoa. Lisäksi alueella on rautakautiseksi ajoitettu muinaispelto.
Rapolan muinaislinnan tuntumassa sijaitsevat pitkästä asutus- ja kulttuurijatkumosta kertovat 1400- ja 1500-
lukujen vaihteessa rakennettu Sääksmäen kirkko, Rapolan ja Voipaalan kartanot, historiallisilla kylätonteilla
sijaitsevat kylät sekä vanhojen kantatilojen talouskeskukset. Sääksmäen varhaisin asutus on vakiintunut
harjujen pienilmastoltaan edullisille rinteille hedelmällisen maaperän ja hyvien vesistöyhteyksien ääreen.
Alueen vanhimpiin asuinpaikkoihin lukeutuva Huittulan kylä on mainittu ensimmäistä kertaa 1400-luvulla.
1600-luvulla se on muodostanut suuren kyläkeskuksen yhdessä Anjalan ja Liattulan kanssa.

Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemia luonnehtivat pinnanmuotojen voimakas vaihtelu sekä Vanajaveden
laaja selkä ja kivikkoiset rannat. Alueen korkokuvaa hallitsevat jääkauden muovaamat harjut ja laaksot,
joiden tuntumassa erottuu kalliosydämisiä moreenimäkiä. Monipuolisimmillaan maisema-alueen
luonnonmaisema on Vanajaveden pohjoisrannalla Rapolanharjun kupeessa, jossa sijaitsevat Rapolan
muinaislinna, Sääksmäen keskiaikainen kirkko sekä keskiaikaiset kylät ja kartanot. Rapolanharjun itäpuolitse
kulkeva vanha Valkeakosken maantie on maisemallisesti arvokas. Maisema-alueen maanviljely on edelleen
monipuolista ja vaurasta. Alueen tilakeskusten rakennuskanta on lähes kauttaaltaan hyvin hoidettua.
Maisema-alueella on edelleen runsaasti karjataloutta ja arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi määriteltyjä
laidunalueita.

Alueen kulttuurimaisema edustaa monipuolisesti historiallista sydänhämäläistä maisemaa, joka on rikasta
niin luontotyypeiltään kuin kulttuuripiirteiltäänkin. Maisema-alueen arvot perustuvat erityisesti
historiallisesti monikerroksiseen maisemakuvaan, arvokkaisiin perinnebiotooppeihin, nykyisen asutuksen
yhteydessä sijaitseviin lukuisiin muinaisjäännöksiin, huomattavaan kartanokulttuuriin, perinteisen
rakenteensa säilyttäneisiin kyliin sekä avoimiin viljelymaisemiin. Alueen arvokkaat luontokohteet, kuten
lintuvedet, harju- ja kallioalueet sekä luonnonsuojelukohteet nostavat maisemakokonaisuuden arvoa.
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