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Kuralan Kylämäestä vuoden perinnemaisema 
 

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on valinnut vuoden 2012 perinnemaisemaksi Turussa 

sijaitsevan Kuralan Kylämäen. 

 

Valinnan perusteena ovat Kylämäen kulttuurihistorialliset, maisema- ja luontoarvot sekä 

talonpoikaisen elämäntyylin ja perinteiden säilyttäminen. Aurajokilaakson maisema-alueella, vain 

kolme kilomeriä Turun keskustasta sijaitseva alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin 

rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kylän maat omistaa Turun kaupunki ja museotoiminnasta 

vastaa Turun museokeskus. 

 

Neljän maatilan muodostama tiivis ryhmäkylä talonpoikaisine rakennuksineen ja perinteisine 

pihapiireineen ei ole vain menneistä ajoista kertova museo, vaan 'Elävän historian kylä', joka 

säilyttää ja välittää historiaa nykyisille ja tuleville sukupolville. 

 

Keskeistä sen elävässä perinteessä on toimiva, 1950-luvulle 'pysäytetty' maatila, jolla kasvatetaan 

maatiaisrotuisia lehmiä, lampaita ja kanoja. Puutarhoissa viljellään perinnekasveja, ja sekä 

karjanhoidossa että puutarhaviljelyssä noudatetaan vanhoja työtapoja. Toimintaan kuuluu myös 

mm. käsityö- ja kotitalousperinteiden opettaminen, perinnetapahtumat ja -näyttelyt sekä 

arkeologinen kokeiluverstas. 

 

Kylämäen alueella on asuttu jo rautakaudella, ainakin 600-luvulta asti. Mäkeä ympäröivät, 

vuosisatoja viljelyksessä olleet osin avo-ojitetut pellot ovat nykymaataloudessa harvinaisuus. 

Esteettisten arvojen lisäksi ne kasvattavat merkittävästi alueen luonnon monimuotoisuutta.  

 

Kylämäen rinteillä ja lähiympäristössä sijaitsevat arvokkaat perinnebiotoopit  - niityt, kedot ja 

hakamaat - kertovat nekin ihmisen ja luonnon pitkästä rinnakkainelosta. Niiden kasvillisuus on 

kartoitettu viimeksi 2000-luvun lopulla, ja lajisto on osoittautunut erittäin rikkaaksi. 

Perinnemaisemia hoidetaan ja suojellaan laiduntamalla ja niittämällä. 

 

Valitsemalla vuosittain 'Vuoden perinnemaiseman' Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota 

arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin ja tukea niiden säilymistä. Kuralan Kylämäki valittiin 

tammikuun lopussa yksimielisesti vuoden 2012 perinnemaisemaksi. 

 

Valinnallaan yhdistys haluaa myös osoittaa Kuralan Kylämäelle tukensa liittyen uuteen 

asemakaavaehdotukseen, joka mahdollistaisi pientalojen rakentamisen Kylämäen toimintapiiriin 

kuuluvalle muinaispellolle. Lukuisat vastustajat pelkäävät uudisasutuksen heikentävän mm. alueen 

maisema-arvoja, luonnon monimuotoisuutta ja maatilan toimintaedellytyksiä. 

 

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään 

vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. 

Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.  

 

Lisätietoja:  

 

Leena Saario 

Maatiainen ry:n perinnemaisemavastaava 

puh. 041 5457387 



 

Terhi Arell 

Maatiainen ry:n Varsinais-Suomen paikallisryhmä 

puh. 040 5194949 

 

Maatiainen ry:n nettisivut: www.maatiainen.fi 

 

Lisätietoja Kuralan Kylämäestä:  

Annmaj Rönning 

puh. 044 9072156 

 

Kuralan Kylämäen nettisivut: www.turunmuseot.fi/ Kuralan Kylämäki ja 

www.elamystenmaa.fi/kurala 

 

 

Valokuvia Kuralan Kylämäestä osoitteessa:  

http://www.maatiainen.fi/press/kylamaki.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


