
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

 1.1. Maisema-alueen nimi Vaalimaan jokilaakso 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Vaalimaan jokilaakson kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Virolahti ja Miehikkälä 

1.4. Pinta-ala 1 700 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

YM 1992 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen ja Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 4.4.2014, maastokäynti 26.8.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 2.1. Maisemamaakunta ja -seutu 
[Mietintö 66/1992] 

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Rannikon kulttuurimaisema-alue 

2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus 
maisemamaakunnan ja -seudun 
tyypillisistä piirteistä] 

Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin 
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoista 
etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat 
kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Alueella on myös katkeilevia 
etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Järvet ovat pieniä ja niitä on niukasti. Soiden osuus on 
pienempi kuin muualla maassa. Maatalouden pitkä perinne näkyy maisemakuvassa. Asutus 
on vanhastaan keskittynyt kehittyneiden tärkeiden liikenneväylien varsille. 
 

 Kaakkoinen viljelyseutu on alavaa, mutta vaihtelevaa mäkisten, karujen kallioalueiden ja 
vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden ja järvien ansiosta. Vaikka alue kuuluu 
eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Etelä-Suomeen 
verrattuna karua. Asutus on keskittynyt hajanaisten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt 
peltoja halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. 
Pika-asutukseen liittyviä pientiloja on runsaasti. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET 

 3.1. Maa- ja kallioperä Alue on laajaa Kaakkois-Suomen rapakivialuetta. Jokilaaksoa seurailee katkonainen harjualue; 

maaperä on osittain moreenia, lohkareita kallioaluetta, Vaalimaanjoen varrella on pienialaisia 

savikoita, laajemmat savikot ovat  Miehikkälän kirkon eteläpuolella ja Saivikkalassa. Myös 

turvetta esiintyy pienillä suokuvioilla. 

 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Pohjois-eteläsuuntaiset joet, varsin vähän järviä ja ne ovat pieniä, Itäisen Suomenlahden 

rannikkon lahden rantoja. Pieni ja mutkitteleva Vaalimaanjoki laskee Venäjän puolelta 

Suomenlahteen. 

 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Alueen vaihtelevat pinnanmuodot määräytyvät rapakiven ominaisuuksien mukaan.  

3.4. Kasvillisuustyypit Harjualueilla karuja puolukkatyypin kankaita, savikot peltoviljelyksessä ja jokivarret 

rehevämpää kasvillisuutta, lehtipuita, runsaasti kulttuurikasvillisuutta pihapiireissä. 

 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Ukkolan kedon perinnebiotooppi, Vaalimaanjoen aarnialue, Härkämäen kallionaluslehto 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Aarnialueeella vanhan metsän linnusto: kanalintuja, pöllöjä, tiaisia, punatulkkuja sekä tikkoja 

nisäkkäistä esiintyy esim. liito-orava, näätä, majava. Kasvillisuus kulttuurikasvillisuutta sekä 

joen varren läheisyydessä rehevämpää puustoa; kuusia, haapoja korkeammilla karuimmilla 

rinteillä mäntyä. 

3.7. Ilmasto Hemiboreaalinen vyöhyke, mantereinen ilmasto, kuumat ja kuivat kesät, pienilmasto: 

jokivarren etelärinteet ja harjut keräävät lämpöä. Vallitseva tuulensuunta on lounaasta 

koilliseen. 

3.8. Maisemarakenne Pienipiirteiset ja vaihtelevat pinnanmuodot, rapakivikallioita, peltoalueet sijoittuneet 

Vaalimaanjoen varteen rinteisiin, maatilat ja asutus ovat sijoittuneet teiden varsille peltojen 



yläpuolelle, katkeileva harjujakso seurailee jokilaaksovartta, tärkeimmät tiet ovat vt 7/E18 

sekä mutkitteleva kylätie, joka johtaa Vaalimaalta maisema-alueen halki Miehikkälään. 

 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Alueella runsaasti muinaisjäännöksiä ja merkkejä vanhasta asutuksesta. 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Sodat ovat koetelleet aluetta ankarasti satojen vuosien aikana. Valtakunnan rajan sijainti on 
muuttunut alueella useaan kertaan. Alueen peltoja on viljelty kauan ja alueen eteläpuolella 
Virolahden merenrannan kivilouhimot ovat olleet kuuluisia  1700-luvulta lähtien, jolloin niistä 
on louhittu kiveä mm. Pietariin. 
 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Maa- ja metsätalous, merenrannikon kivilouhimoalueet, nykyisin myös turismia ja kauppa, 
rahtiliikenne. 
 

4.4. Rakennettu ympäristö Miehikkälän v. 1881 valmistunut tiilikirkko, Salvikkalan v.1908 työväentalo, Virolahden 
Mattilan kylän Taarin rakennusryhmä 1800-luvulta, Metsäkuokan tilan kotiseutumuseo. 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Maatilat ja asutus on sijoittunut nauhamaisesti Vaalimaa-Miehikkälä tien varteen 
Vaalimaanjoen itäpuolelle. 
 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Nykyinen asutus noudattaa muinaisjäännösten sijaintia 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Knapas, Marja Terttu: Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson 
seutukaavaliiton julkaisuja A:20. Kymenlaakson maakuntaliitto & Kymenlaakson 
Maakuntamuseo & Kymenlaakson seutukaavaliitto. Kotka1984 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisuja A:26. Kotka 1992 
Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008 
 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Alueen pohjoisosassa Miehikkälässä hyvin säilyneitä osia Salpalinjasta. 
Venäläisiä turisteja varten rakennetut hallimaiset kaupparakennukset vt 7 varrrelle. 

4.5. Perinnemaisemat Miehikkälän Ukkolan keto, arvoluokka M  
(H. Lies-Niittymäki. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. 2014). 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Vanhaa, perinteistä vaurasta jokilaakson viljelymaisemaa rajavyöhykkeen tuntumassa. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Virolahden taajama kehittyy venäläisturismin ansiosta voimakkaasti. Venäläisturistit 
vuokraavat ja ostavat vapaa-ajan mökkejä alueelta. 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Sodat ovat koetelleet aluetta ankarasti satojen vuosien aikana. Valtakunnan rajan sijainti on 
muuttunut alueella useaan kertaan. Alueen peltoja on viljelty kauan ja maisema-alueen 
eteläpuolella Vironlahden merenrannan kivilouhimot ovat olleet kuuluisia 1700-luvulta 
lähtien jolloin niistä on louhittu kiveä mm. Pietariin. 
 

5. MAISEMAKUVA Vaalimaanjoen laakson maisemalle on ominaista pinnanmuotojen vaihtelevuus ja 
maisemakuvan pienipiirteisyys. Alueella on metsien rajaamia viljeltyjä laakson rinteitä ja 
rapakivikallioisia vedenjakaja-alueita. Miehikkälä-Vaalimaan maantieltä avautuu kauniita ja 
tasapainoisia viljelynäkymiä.  Alueen pohjoisosassa on jäljellä Salpalinjan rakenteita. Valatie 
7/E18-tien varteen on rakennettu useita varastohallimaisia kaupparakennuksia 
venäläisturismia varten. Ne erottuvat peltomaisemasta selvästi. 
 

6. RAJAUS Maisema-alueen rajaus säilyy pohjoisosaltaan v. 1992 inventoinnin mukaisesti Miehikkälän 
kuntakeskuksen eteläpuolelta etelään, mutta päivitysinventoinnissa rajaus ulottuu vain Vt7-
tien pohjoispuolelle, jossa maaseudun viljelymaisema on parhaiten säilynyt ja eheä 
kokonaisuus. Vt7-tien eteläpuoli on pienipiirteisempää ja pirstoutuneempaa, laajoja 
kokonaisuuksia ei alueelle synny. VT7-tien varteen muodostuneet palvelut hajottavat 
yhtenäisen maiseman epäsuotuisalla tavalla, jonka myötä yhtenäinen rajaus muodostuu 
luontevasti tien pohjoispuolelle. Rajauksella muodostaa laaja ja edustava maisema-alue 
Vaalimaanjoen molemmin puolin. 
 

7. KUVAILUTEKSTI Vaalimaan jokilaakso edustaa Kaakkoiselle viljelyseudulle tyypillistä jokilaakson pienipiirteistä 
kulttuurimaisemaa. Vaalimaanjoen laakson maisemalle ovat ominaisia pinnanmuotojen 



vaihtelevuus ja maisemakuvan pienipiirteisyys. Alueella vuorottelevat viljelysten 
luonnehtimat laakson rinteet ja karujen rapakivikallioiden muodostamat vedenjakaja-alueet. 
Loivia rinneviljelyksiä reunustavat metsät luovat selkeät kehykset vaihtelevan levyiselle 
jokilaaksomaisemalle. Miehikkälä - Vaalimaa maantieltä, joka polveilee perinteisesti 
jokilaakson laitamia, avautuu useita kauniita ja tasapainoisia näkymiä. Laajimmat yhtenäiset 
peltoalueet ovat Miehikkälän puolella Saivikkalan kylässä. Pinnanmuodot määräytyvät 
suureksi osaksi rapakiven ominaisuuksien mukaan. Maastonmuodot ovat vaihtelevia. 
Vaalimaanjoki on viehättävästi mutkitteleva pienehkö joki, joka lopulta laskee 
valtakunnanrajan itäpuolelle. Toimivia maatiloja on alueella edelleen runsaasti. 
 

8. ARVIOINTI 

 8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
8.2. Arviointiteksti Vaalimaan jokilaakso on onnistunut säilyttämään pohjoisosiltaan maaseudun elävän ja 

yhtenäisen maalaismaiseman. Maisemakuva on alueelle tyypillisesti vaihtelevaa ja 
pienipiirteistä, ja mutkittelevilta maantieltä ja kukkuloilta avautuu monia hienoja 
peltonäkymiä.  Nyt rajattu maisema-alueen kokonaisuus on tasapainoinen ja eheä. Maisema-
alue säilyttää valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alue –statuksen rajausta pienentämällä. 

9. LIITTEET 

 9.1. Karttaliitteet Liite 1. 
9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Vaalimaanjokilaakson kulttuurimaisema,
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maisema-alueen raja

Maastokartta 1:100 000 © Maanmittauslaitos 6/2013

LIITE 1.



 

 

Liite 2. 


