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1. JOHDANTO

Ympäristöministeriö on käynnistänyt val-
takunnallisten arvokkaiden maaseutu-mai-
semien päivitysinventoinnit vuonna 2010. 
Tarkoituksena on päivittää kaikkien Suomen 
maakuntien alueilla arvokkaiden maisema-
alueiden inventointi vuoteen 2015 mennessä. 
Suomen maisema-alueet ovat inventoitu 
viimeksi vuonna 1992; ja valtioneuvoston 
periaatepäätös maisema-alueista tehtiin 
vuonna 1995. Maisema-alueiden päivitysin-
ventoinnin tarkoituksena on tarkistaa alueva-
likoima, kohteiden arvoluokka, alueen nimet 
ja rajaukset vastaamaan nykytilannetta ja 
uudistuneita maisemahoidon toteuttamis- ja 
ohjausjärjestelmiä, joita ovat maankäyttö- ja 
rakennuslaki ja siihen sisältyvät valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet, maatalouden 
ympäristötuen järjestelmät, luonnonsuojelu-
laki sekä Eurooppalainen maisemayleissopi-
mus v. 2006. 

Etelä-Karjalan päivitysinventointi koskee en-
sisijaisesti valtakunnallisesti arvokkaita maa-
seudun maisema-alueita ja maisemanähtä-
vyyksiä, mutta työn yhteydessä inventoidaan 
myös maakunnallisesti arvokkaat maaseudun 
maisema-alueet. Kaupunkien ja taajamien ra-
kennettuja ympäristöjä varten Museovirasto 
on laatinut Valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt -listauksen 
(RKY 2009) mukaiset inventoinnit; myös 
luonnonsuojelu- ja Natura-alueet eivät koske 
maisema-alueinventointia; mutta arvokkaat 
maisema-aluekokonaisuudet voivat sisältää 
sekä RKY-kohteita että arvokkaita luonto-
alueita. Maaseudun maisema-alueiden arvot 
perustuvat yleensä viljeltyihin peltoihin ja 
laidunnettuihin laitumiin, joihin liittyy raken-
nettu ympäristö pihapiireineen ja tiestöineen. 

Arvokkaimmat maisema-alueet ovat kulttuu-
risesti, historiallisesti, alkuperäisiä maaseu-
dun elinkeinoja edelleen omaavia ja visuaa-
lisesti edustavia eheitä aluekokonaisuuksia, 
jotka ilmentävät myös hyvin maakuntansa ja 
seudun kulttuuri- ja luonnonhistorian omi-
naispiirteitä.

Arvokkaat maisema-alueet tulee maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan osoitettava 
maakuntakaavoissa, jotka ohjaavat kuntien 
yleis- ja asemakaavoitusta. Maisema-alueilla 
ei ole sinänsä oikeudellisia vaikutuksia, 
mutta niiden arvot tulee ottaa huomioon 
maankäytön suunnittelussa. Inventoinnissa 
esiin nostettujen maisema-alueiden ja niiden 
arvot toivotaan hyödynnettävän maaseudun 
markkinoinnissa ja matkailussa sekä kylien 
identiteetin vahvistumisessa. Inventointien 
tulosten avulla voidaan myös paremmin oh-
jata alueiden hoitotoimenpiteiden resursointia 
ja suunnittelua.

Kymenlaakson liitto käynnisti kesällä 2013 
Kaakkois-Suomen alueen: Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan maakuntien maisema-alueiden 
inventoinnin. Maisemainventointityön pro-
jektipäällikkönä toimi FM, KTM Susanna 
Harvio ja maisemainventointityöstä vasta-
sivat Sweco Ympäristö Oy:n (1.2.2014 asti 
Airix Ympäristö Oy) maisema-arkkitehti 
Heli Vauhkonen ja miljöösuunnitteluinsi-
nööri Justiina Nieminen. Maisema-alueiden 
päivitysinventointien ohella inventoidaan 
Kaakkois-Suomen perinnebiotoopit ja yhte-
näiset peltoalueet.  Valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 
tehdään maakuntaliittojen internet-sivuille 
multimediadokumentointi. Inventointitöitä 
ohjaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot 
ja työtä varten perustettu ohjausryhmä. 
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2. TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

MAISEMA-ALUEIDEN KRITEERIT JA 
ARVIOINTI
Maisema-alueiden päivitysinventoinnit 
koskevat maaseudun kulttuurimaisemia, 
erityisesti viljelymaisemia ja niihin liitty-
vää asutusta, tiestöä sekä kulttuuriperintöä. 
Inventoinnit koskevat myös muun maaseu-
dun perinteisten elinkeinojen synnyttämiä 
kulttuurimaisemia kuten kalastajakylät tai 
saha- ja myllymiljööt koskimaisemissa. 
Päivitysinventointiin ei sisällytetä erik-
seen luonnonsuojelualueita, metsätalous-
kohteita, kaupunki- tai tiemaisemia eikä 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 
Tapauskohtaisesti edellä mainitunkaltaiset 
kohteet voivat sisältyä osana maisema-aluet-
ta.

Valtakunnallisesti arvokas maaseudun 
maisema-alue on kulttuuri- ja luonnon-
tekijöiden muodostama erityisen kaunis, 
eheä ja koko Suomen maaseudun kulttuu-
rimaisemia edustava kokonaisuus.
•	edustaa parhaiten maisemamaakunnal-

leen tyypillistä kulttuurimaisemaa
•	omaa luonnon, kulttuurin ja maiseman 

vahvat elementit
•	maisema on eheä ja visuaalisesti hyvin 

hahmottuva kokonaisuus
•	kohteella on pitkät kulttuurivaikutukset 

(mahd. muinaismuistoja)
•	harjoitetaan edelleen vireää ja toimivaa 

maataloutta
•	vanhan ja uuden rakennuskannan harmo-

nia
•	maisema-alueet jaetaan kahteen ryh-

mään: maaseudun kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet

Maisemanähtävyys
•	valtakunnallisesti arvokkaat maise-

manähtävyydet ovat koko maassa hyvin 
tunnettuja, maisemiltaan ainutkertaisia ja 
kulttuurihistoriallisesti huomattavia koh-
teita

•	erityistä huomiota kiinnitetään maisema-
kuvaan ja luonnonpiirteisiin

•	maisemanähtävyydet ovat usein myös 
vetovoimaisia matkailukohteita

•	maisemanähtävyydet ovat kohteita jois-
ta näkyy hieno maisema, ja jotka näkyvät 
suurmaisemassa 

•	maisemanähtävyys ei voi kuulua arvok-
kaan maisema-alueen rajauksen sisälle 
erillisenä kohteena

Maakunnallisesti arvokas maaseudun mai-
sema-alue edustaa maakunnalle tai maa-
kunnan osalle tyypillistä tai erityistä kult-
tuurimaisemaa
•	ei välttämättä yhtä edustavia tai moni-

puolisia kuin valtakunnalliset kohteet
•	ei tarvitse täyttää niin monia kriteereitä 

tullakseen valituksi

INVENTOINTIKOHTEIDEN VALINTA
Inventoitavien kohteiden valinnan perusteena 
ovat olleet:
•	Luettelot valtakunnallisesti ja maakun-

nallisesti arvokkaista maisema-alueis-
ta (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 
66/1992 ja Valtioneuvoston periaatepää-
tös v.1995

•	RKY- 2009 listauksesta poistetut kohteet 
(RKY 1993)

•	Maakunnalliset maisemaselvitykset
•	Maakuntakaavat ja niiden selvitysmate-

riaalit
•	Paikkatieto, ympäristöhallinnon OIVA-

avoin paikkatietoaineistot
•	Paikallistuntemus, yhteydenotot, kunnilta 

saatu palaute, haastattelut

KÄYTETYT LÄHTÖAINEISTOT
•	Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuuriym-

päristöselvitys I v. 2006 ja II v. 2008
•	Maisema-aluetyöryhmän mietinnöt I ja II 

66/1992 YM
•	Paikkatieto, ympäristöhallinnon 
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OIVA-avoin paikkatietoaineistot ja 
Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna

•	 internet-lähteet, esimerkiksi kyläyhdis-
tysten ja kuntien internet-sivut

•	Maisema-aluetyöryhmän (MAPIO) in-
ventointiohje, YM 10/2010

•	muiden maakuntien laaditut maisema-
alueinventointien raportit

RAJAUKSET
Maisema-alueiden rajauksissa pyritään nou-
dattamaan maisemarakenteen näkyvissä 
olevia luontevia rajoja sekä hahmottamaan 
yhtenäisiä aluekokonaisuuksia. Joskus maise-
ma-alueen raja voi myös olla toiminnallinen, 
ihmisen rakentama kuten esimerkiksi tie, 
kanava, valli tai pato. Avoimia maisematiloja 
rajaavat metsän reunavyöhykkeet ovat tärkei-
tä ottaa rajauksiin mukaan tarvittavalla le-
veydellä, jotta avoimen maisematilan rajaava 
luonne säilyy. 

Tasaisella maalla metsäksi muuttuvan pelto-
aukean rajaus linjataan metsän sisälle siten, 
että mm. mahdolliset tulevat metsähakkuut 
eivät aiheuttaisi maisemaan maisemarikkoa. 
Metsäselänteeseen tai kalliokkoon rajau-
tuvassa maisema-alueessa rajaus linjautuu 
korkeimman kohdan tai metsäisen reunavyö-
hykkeen sisälle, siten että muutokset rajauk-
sen takana eivät aiheuta muutoksia maisema-
alueen maisemaan.

Uusien rajauksien määrittelemisessä ja 
piirtämisessä otetaan huomioon kunnilta ja 
osallisilta saatu palaute, jotta alueen nykyistä 
ja tulevaa maankäyttöä voidaan huomioida 
suhteessa maisema-alueisiin. 

NIMISTÖ
Maisema-alueiden nimeämisessä on havain-
nollistettu ja selkeytetty maiseman arvoja ja 
sen luonnetta siten, kuten maisemarakennet-
ta.

3. TYÖSKENTELYTAPA

Inventointityön lähtökohtana on ollut ympä-
ristöministeriön laatima maisema-alueiden 
päivitys- ja täydennysinventointiohje, jonka 
mukaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit 
tehdään yhtenevästi koko maassa. 

INVENTOINNIN TYÖVAIHEET
Inventointityö koostui neljästä työvaiheesta:
•	Valmisteluvaihe, jolloin valittiin inven-

toitavat kohteet ja tiedotettiin hankkeesta
•	 Inventointivaihe, maisemakohteiden tie-

tojen keräys
•	Maastokäynnit, inventointitietojen täy-

dennys ja täsmennys visuaalisten havain-
tojen pohjalta maastossa

•	Loppuarviointi ja raportointi, kohteiden 
arviointi perustuen edellisiin vaiheisiin, 
ehdotus ja perustelu arvoluokalle sekä 
aluekuvaus ja aluerajaus. Tulosten koko-
aminen raportiksi

MAASTOKÄYNNIT
Maastotyöt ovat olleet työn tärkeimpiä työ-
vaiheita, maastossa syntyneiden havaintojen 
perusteella on täydennytty inventointitietoja, 
hahmotettu maisemakuvaa ja arvioitu alueen 
nykytilaa ja elinvoimaisuutta. Maiseman ar-
vokkuus muodostuu alueen visuaalisesti ha-
vaittavasta ympäristöstä. Taustatiedot, kuten 
alueen historia, jotka eivät näy enää nyky-
maisemassa, eivät riitä arvokkaan maisema-
alueen muotoutumiseen. Maastokäynneillä 
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LUONNON TEKIJÄT
Etelä-karjalan maisema on suurimmak-
si osaksi viimeisen jääkauden ja sen jäl-
keisten Itämeren vaiheiden muovaamaa. 
Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä 
syntyivät runsaat 12 000 vuotta sitten. 
Etelä-Karjalan luonnonmaisema on mo-
nipuolinen ja vaihteleva. Ensimmäinen ja 
Toinen Salpausselkä jakavat alueen selkeästi 

4. MAAKUNNAN MAISEMAN ERITYISPIIRTEET

kolmeen osaan. I Salpausselän eteläpuolella 
on kapeiden jokilaaksojen ja niiden välissä 
olevien kallioisten mäkien, pikkujärvien 
sekä viljeltyjen peltojen ja soiden maisemaa. 
Salpausselkien väliin ja II Salpausselän poh-
joispuolelle lainehtivat Saimaan laajat selkä-
vedet. Toisen Salpausselän molemmin puolin 
on vaihtelevia moreenimäkiä ja kumpareita 
sekä pikkujärviä. Jääkauden reunamuodostu-
mina syntyneet Salpausselät ovat vaikuttavia 

muodostuneet havainnot, ovat olleet siis tär-
keitä arvioinnin perusteita.
•	maastotyöt aloitettiin kesällä 2013 ja ne 

valmistuivat kevään 2014 aikana, kussa-
kin kohteessa käytiin 1-3 kertaa

•	kohteissa kierrettiin henkilöautolla, kä-
velle ja/tai veneellä ja alueita tarkasteltiin 
yleispiirteisesti sekä ne valokuvattiin 
alueiden rajauksia tarkistettiin alustavasti 
maastossa kartta-aineiston avulla

•	maastokäynnit ovat tärkeitä inventointi-
työn etenemisen kannalta, sillä maiseman 
nykytila pystyttiin havaitsemaan nopeasti

Maastokäynnillä kiinnitettiin huomiota seu-
raaviin asioihin:
•	alueen luonto, luontoarvot ja luonnon 

monimuotoisuus, luonnonpiirteiden 
edustavuus, harvinaisuus ja alkuperäi-
syys

•	maiseman ja maankäytön historiallinen 
kehitys ja kehityksen jatkuvuus

•	kulttuuripiirteiden edustavuus, harvinai-
suus, säilyneisyys ja alkuperäisyys

•	symboli- ja identiteettiarvot (esim. his-
torialliset tapahtumapaikat, paikalliset 
merkittävät piirteet)

•	alueen elinvoimaisuus
•	maisemakuvan yhtenäisyys ja edustavuus
•	maisemamaakunnan erityspiirteet / edus-

tavuus
•	maisemahäiriöt ja luonnonvarojen alenta-

vat vauriot ja tekijät (esim. soranottopai-
kat tai muut kaivaukset, tielinjaukset)

•	maiseman saavutettavuus

VUOROVAIKUTUS
Etelä-Karjalassa järjestettiin maisema-työpa-
ja 6.2.2014. Työpajaan oli kutsuttu kuntien 
maankäytön suunnittelijoita, matkailusekto-
rilla toimivia henkilöitä sekä kyläyhdistysten 
jäseniä. Edustettuna oli myös mm. ympä-
ristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 
Työpajassa keskusteltiin kohteista ja niiden 
nykyisistä rajauksista karttamateriaalia ja 
valokuvia hyväksikäyttäen. Työpajassa esitet-
tiin multimediadokumentoinnin luonnosma-
teriaalia, josta sai antaa palautetta ja paran-
nusehdotuksia.

Kohdelistauksen ja alustavat arvioinnit laitet-
tiin työpajan jälkeen kommenttikierrokselle 
kunnille. kunnat kommentoivat arviointeja, 
joiden mukaan luonnos valmistui. Valmis 
inventointiluonnos oli kuntakommenteilla ke-
vään 2014 lopulla, jonka myötä työ viimeis-
teltiin. Hankkeelle perustettu ohjausryhmä oli 
mukana kommentoimassa inventointityötä 
koko hankkeen ajan.
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juuri Etelä-Karjalassa, jossa Salpausselät 
rajautuvat monin paikoin suoraan laajoi-
hin järvenselkiin: Kivijärveen, Kuolimoon, 
Simpelejärveen, Pyhäjärveen ja Saimaaseen.
Järvi-Suomessa on hyvin vaihteleva kallio-
perä. Kallioperä on kiillegneissiä ja se on 
hyvin rikkonainen, mikä vaikuttaa järvien 
runsauteen ja rantojen mutkittelevuuteen. 
Maakunnan eteläosa on rapakivialuetta, joka 
on suhteellisen tasaista, mutta myös täällä 
on voimakkaasti lohkoutuneita rapakivikal-
liomaisemia. Ensimmäisen Salpausselän 
eteläpuolella on Etelä-Suomenlahden ran-
nikkoalankoa, johon on jääkauden jälkeen 
keräytynyt hienosedimenttejä. Täällä on maa-
kunnan laajimmat ja viljavimmat viljelyalat. 
Tiiviille savimaille on kerääntyneet myös tur-
vekerrostumat. Moreenit esiintyvät tasaisesti 
koko maakunnan alueella. Vesistöt ulottuvat 
kolmen suurvesistön Vuoksen, Kymijoen ja 
Laatokan valuma-alueisiin. Ilmastoltaan alue 
kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, 
jossa kasvaa myös vaateliaampia lehtipuita 
kuten vaahtera ja lehmus. Metsätyypiltään I 
Salpausselän eteläpuolella on ravinteisia sa-
vimaita ja hienojakoisia moreenimaita, joissa 
kasvaa kuusikoita. Salpausselän pohjoispuo-
lella metsäselänteillä on karuja hiekka- ja 
sora-alueita, joiden pääpuulajina on mänty. 
Alueen ilmasto on suotuisa, mutta maaperän 
karuus vaikuttaa siihen, että alue on soveli-
aampi metsätalouden kuin maatalouden har-
joittamiseen.

KULTTUURIVAIKUTUKSET
Salpausselät ja harjut sekä järvialueet ovat 
palvelleet helppokulkuisina kulkureitteinä 
jo varhaisten esi-isien aikaan. Kylät ja myö-
hemmin kaupungit ovat syntyneet kulkureit-
tien risteyskohtiin, jotka ovat myös maise-
marakenteen solmukohtia. Lämpimät etelä-
puolen harjurinteet vesistöjen äärellä ovat 
olleet hyviä asuinpaikkoja. Etelä-Karjalaan 
syntyi vakinaista asutusta 700-luvulla, mitä 

todistavat eräät arkeologiset löydöt alueella. 
Useimmat Lappeenrannan kivikautiset asuin-
paikat sijaitsevat Saimaan nykyisten rantojen 
tuntumassa noin neljä metriä nykyistä rantaa 
korkeammalla, muinaisen Suursaimaan ran-
nassa. Varhaisimmat elinkeinot olivat kalas-
tus, kaskeaminen ja pyynti. Pyyntitalouden 
rinnalla alettiin harjoittaa pienimuotoista 
maataloutta ja karjanhoitoa noin 3000 vuot-
ta sitten. Pellot/kaskimaat ja kalavedet ovat 
luoneet muita alueita paremmat edellytykset 
asutukselle. Nykyinen asutus on muotoutunut 
1500-luvulla. Perinteinen maaseutuasutus 
painottui I Salpausselän eteläpuolelle savik-
ko- ja moreenialueille, missä asutus on ollut 
tiheintä. Tiiviisti rakennettuja kyliä ei syn-
tynyt, vaan asutus sijoittui alueelle yksittäis-
asumuksina, pienkylinä tai asumusryhminä. 
Lappeenranta, joka perustettiin vuonna 1649, 
on Etelä-Karjalan vanhin ja suurin kaupunki, 
jonka merkitys hallinnollisena keskuksena 
syntyi Viipurin menettämisen jälkeen.

Isojako toteutettiin Etelä-Karjalassa 1800-lu-
vun kuluessa. Maatilojen määrä ei noussut 
1800-luvulla, tilat olivat pieniä eikä seudulle 
syntynyt vauraita suurtiloja. 1800- luvun 
puolivälissä alkoi tuotantosuunnan muutta-
minen karjatalouteen. Voin vienti Pietariin 
oli vilkasta. Etelä-Karjalan pohjoisosissa 
esimerkiksi nykyisen Parikkalan kunnan 
alueella parannettiin elintasoa laskemalla 
Simpelejärveä kahteen kertaan 1700- lun 
loppupuolella sekä 1800- luvun alkupuolella. 
Järven laskulla vallattiin lisää viljelymaata 
ja vähennettiin hallanvaaraa. Muitakin järviä 
laskettiin ja monet pikkujärvet ja lammet kui-
vattiin kokonaan. Lisää viljelymaata saatiin 
lähes 6000 ha. Teollistuminen 1800-luvun 
lopulta alkaen houkutteli maaseudun ihmisiä 
kaupunkeihin; myös maatalouden koneel-
listuminen, paitsi helpotti raskaissa töissä, 
myös aiheutti maaseudun työntekijöiden 
työttömyyttä, jolloin maaseudulta muutettiin 
sankoin joukoin kaupunkeihin. Maanviljely 
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säilytti kuitenkin asemansa tärkeimpä-
nä elinkeinona aina 1940-luvulle saakka. 
Maatilalakia parannettiin 1970-luvulla mm. 
luopumisjärjestelmin, maaseutu on jatkanut 
autioitumista 1960-luvulta lähtien tähän päi-
vään saakka. Suomen liityttyä EU:hun, on 
EU:n maatalouspolitiikka suosinut entistä 
suurempia tilakokoja, joten loputkin pientilat 
ovat luopuneet maatalouden harjoittamisesta.

Alueen varhainen tärkeä elinkeino oli tervan 
poltto, joka yleistyi 1600-luvulta lähtien ja 
tyrehtyi jo 1700-luvulla. Sen jälkeen alueelle 
perustettiin vesisahoja harvojen koskien par-
taille sekä myöhemmin höyrysahoja. Sahojen 
ympärille kasvoi sahayhdyskuntia. Saimaan 
kanavan rakentaminen v. 1845 alkaen toi 
seudun ihmisille töitä ja synnytti kanavan 
suulle teollisuuslaitoksia. Puutavara ja sen 
jatkojalosteet nousivat alueen tärkeimmiksi 
kauppatavaroiksi.

Etelä-Karjala on sijaintinsa vuoksi saanut 
kautta historiansa kokea rajasotien kirot. 
Väestö on joutunut sopeutumaan kulloi-
seenkin isäntäänsä. Jo ristiretkien aikana 
Karjala jakautui roomalais- ja kreikkalais-
katoliseen piiriin. Aluetta koskevia rajoja 
on piirretty mm. v. 1323 Pähkinäsaaren, v. 
1595 Täyssinän, 1617 Stolbovan ja v. 1721 
Uudenkaupungin rauhan solmimisen seu-
rauksena. Rautjärven Haukkavuori on ollut 
useimpien rajojen rajavuorena. Suomen suu-
riruhtinaskunnan ja Venäjän keisarikunnan 
raja v.1812 ulottui kauas Karjalan kannaksel-
le ja Laatokan pohjoisrannoille ja Karjalan 
alue menetettiin Neuvostoliitolle Moskovan 
rauhassa v. 1940.

Toisen maailmansodan päättäneessä välirau-
hassa (1944) ja Pariisin rauhan rauhansopi-
muksessa (1947) vahvistettu valtakunnan 
raja teki useista Etelä-Karjalan kunnista 
rajapitäjiä, jotka menettivät maa-alueitaan. 
Viipuri, joka oli ollut kaakkoisen Suomen 

hallinnollinen ja kaupallinen ja henkinen kes-
kus, menetettiin Neuvostoliitolle. Talvisodan 
jälkeen siirtoväkeä asutettiin myös Etelä-
Karjalan kuntiin. Rintamamiehiä, evakoita ja 
leskiä asutettiin uusille pientiloille metsien ja 
peltojen keskelle alueille, joille ei aina ollut 
edes tieyhteyksiä. Toistensa kaltaisia tyyppi-
taloja kutsuttiin rintamamiestaloiksi. Imatran 
Viraskorpi on esimerkki sota-ajan jälkeisestä 
pika-asutuskylästä.

MAISEMAKUVA
Eteläkarjalaisessa maisemassa erottuvat 
vesistöt ja Salpausselät. Runsaat ja vaihtele-
vamuotoiset vesistöt antavat Etelä-Karjalalle 
oman vahvan leimansa. Suur-Saimaan laajat 
selkävedet ovat usein verrattavissa olosuh-
teiltaan meren selkiin. Saimaalla seilaavat 
suuret kuljetusalukset lisäävät alueen merel-
listä tuntua. Maakunnassa on lukuisia muita 
keskisuuria ja pieniä järviä. Usein välkehtiviä 
järvenselkiä ympäröivät harjut tai kalliosaa-
ret, mikä tekee eteläkarjalaisesta maisemasta 
erityisen kauniin ja kiehtovan. Taipalsaarella 
on erityisen viehättäviä järvi-, harju- ja näitä 
yhdistäviä kylämaisemia. Vuoksen leveä jo-
kiuoma, Saimaan kanava sekä Imatrankoski 
ovat vaikuttavia maisemamerkkejä ympäris-
tössään. Ne ovat myös suosittuja nähtävyyk-
siä, joista Imatrankoski vanhin ja suosituin. 
Kirkonkylät ovat syntyneet järvien rantojen 
tuntumaan. Kirkonmäet ja niiden vanhat 
puukirkot ovat alueen rakennushistoriallisia 
helmiä ja alueidensa maamerkkejä.

Salpausselät erottuvat maisemasta reuna-
muodostumina, joiden karkeampi ja karum-
pi maaperä antavat alueen kasvillisuudelle 
oman leimansa. Metsätyyppinä on puoluk-
ka- ja kanervakankaita ja puusto on pääosin 
mäntyä. Salpausselkien rinteille helppokul-
kuiseen maastoon on jo varhain rakennettu 
tiet. Muuta maastoa korkeammalla olevilta 
teiltä avautuu usein hienoja kaukojärvi- ja 
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peltonäkymiä männikköjen lomasta. Hieno 
maisematie on esimerkiksi Savitaipaleelta 
Taipalsaarelle johtava Salpausselän harjan-
netta mukaileva tie.
Etelä-Karjalan kaakkoisosassa on 
Viipurinlahteen laskevien jokivesistöjen 
maisemaa, jolle on tyypillisiä viljellyssä hie-
norakeisessa maakerroksessa eroosioituneet 
jokilaaksot ja metsäiset kankaremaastot. 
Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella on 
alueen laajimmat viljelymaisemat. Laajoja 
peltoaloja on savikko- ja soille raivatuilla 
turvealueilla, kylätiet kiemurtelevat tasai-
sessa tai loivasti kumpuilevassa maastossa, 
ja maatilat sijaitsevat maastosta kohoavilla 
kumpareilla nauhamaisesti teiden varsilla. 
Toinen laajempi viljelyalue on Etelä-Karjalan 
pohjoisosassa Salpausselän itäpuolella, jois-
sa on hienorakenteisempia kerrostumia vain 
laaksoissa ja vesistöjen rannoilla.

Etelä-Karjalan maisemakuvassa erottuvat 
myös sotien aikaiset rakennelmat linnoituk-
sina (venäläisten rakentamat 1700-luvulta) ja 
Salpalinjan puolustusasemina, johon kuului-
vat mm. puolustusasemat betonikorsuineen 
sekä maaston kiviesteet.

lähde: Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuuri-
alueselvitys I 2006, ja II 2008

MAISEMAMAAKUNNAT JA –SEUDUT
Suomi on jaettu eri maisemamaakun-
tiin, jotka jakautuvat edelleen seutuihin. 
Jako perustuu alueiden eri kulttuurimai-
semille ominaisille alueelliselle piirteille. 
Läheisten seutujen väliset erot eivät ole 
jyrkkiä, sillä maisemapiirteet vaihettuvat 
yleensä vähitellen. Maisemamaakuntajaon 
on laatinut ympäristöministeriön maisema-
aluetyöryhmä (Ympäristöministeriö 1993, 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö Osa I, 
Maisemanhoito. Ympäristöministeriön mie-
tintö 66/1992) 

Etelä-Karjala kuuluu maisemamaakuntajaos-
sa joko Eteläiseen rantamaahan tai Itäiseen 
Järvi-Suomeen.

1. Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan 
pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyy-
dessään hyvin vaihtelevaa. Alue on mui-
naista merenpohjaa. Maiseman perusele-
menttejä ovat pohjoista etelään suuntau-
tuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat 
tasangot sekä näiden välissä olevat kum-
puilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet 
kallioalueet. Alueella on myös katkeile-
via etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. 
Järvet ovat pieniä ja niitä on niukasti. 
Ensimmäisen Salpausselän reunamuo-
dostuma on maakunnan keski- ja itäosien 
pohjoisrajana, jossa sen merkitys mai-
semassa on huomattavin. Alue kuuluu 
pääasiassa eteläboreaaliseen kasvillisuus-
vyöhykkeeseen, jonka kasvillisuus on 
rehevää. Metsät ovat usein kuusivaltaisia 
havumetsiä. Soiden osuus on pienempi 
kuin muualla maassa. Maatalouden pitkä 
perinne näkyy maisemakuvassa. Asutus 
on vanhastaan keskittynyt kehittyneiden 
tärkeiden liikenneväylien varsille.

2. Itäinen Järvi-Suomi on lähes yhtenäi-
nen laakea alue, jonka maasto voi olla 
yksityiskohdissaan hyvinkin vaihtelevaa. 
Ruhjelaakson rikkoma kallioperä on 
mahdollistanut maakunnan lukematto-
mien matalien ja sokkeloisten järvien ja 
vesireitit synnyn. Korkokuvaltaan maa-
kunta jyrkkenee pohjoista kohti luoteen 
tasaisimpia alueita lukuun ottamatta. 
Lähes koko maakunnan maaperää peit-
tää moreenivaippa. Huomattavimmat 
moreenimuodostumat ovat keski- ja itä-
osien laajat kumpareiset drumliinikentät. 
Erityisesti maisemassakin selvästi havait-
tavat Salpausselkien reunamuodostumat 
sekä niihin liittyvät pohjoisesta etelään ja 
luoteesta kaakkoon kulkevat harjumuo-
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dostumajaksot. Vesistöt ovat maakunnan 
rikkaus.

Maisemaseutuja edustavat Kaakkoinen vil-
jelyseutu, Lounais-Savon järviseutu, Suur-
Saimaan seutu sekä Laatokan-Karjalan seutu. 
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 ver-
rattuna karua. Asutus on keskittynyt hajanais-
ten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt 
peltoja halkovien teiden varsille vaihteleviksi 
ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutuk-
seksi. Pika-asutukseen liittyviä pientiloja on 
runsaasti.

Lounais-Savon järviseutu on ruhjelaak-
sojen muovaamaa moreenipeitteistä maata. 
Eteläosissa on lisäksi kumpuilevia kallioalu-
eita ja Salpausselkien reunamuodostuma-alu-
eet ja niihin liittyvine harjumuodostumineen. 
Salpausselkien väliin jää viljavat savikko-
alueet. Alueen järviluonto on vaihtelevaa, 
laajoja selkävesiä ei ole vaan järvet ovat pie-
nimuotoisempia kuin Suur-Saimaan seudulla. 
Metsäkasvillisuus on rehevää ja soita on mel-
ko vähän. Peltoala vaihtelee paljon alueen 
eri osissa. Kyläalueet sijoittuvat useimmiten 
vesireittien varsille. Maisemat vaihtelevat 
vesien, kumpareisten metsien ja asuttujen 
peltoalojen välillä.

Suur-Saimaan seutua hallitsevat vedet. 
Saimaan laajoilta selkävesiltä järviluonto vai-
hettuu sokkeloisiin reittivesiin. Suur-Saimaan 
seutu sijaitsee karujen moreenimaiden ja 
kallioiden sekä Salpausselkien ja koko alueen 
halki kulkevien harjujaksojen muovaamalla 
maalla. Useimmat Saimaan järvialtaista ovat 
maisemiltaan selvästi omaleimaisia. Seutu on 
karua, viljavia savikoita ei juuri ole ja metsä-
kasvillisuus on ympäröiviä seutuja karumpaa. 
Kuivat puolukkatyypin mäntykankaat ovat 

tavallisimpia. Kaskiviljelyllä oli karujen 
maiden takia pitkään tärkeä asema. Kalastus 
ja metsät ovat olleet tärkeitä elannon han-
kinnassa. Maaseutuasutus on harvaa ja kylät 
muodostuvat väljistä talorykelmistä.
Laatokan-Karjalan seutu on kapea-alai-
nen I ja II Salpausselän väliin jäävä kaista. 
Maasto on vaihtelevasti kumpuilevaa ja muu-
ta Itäistä Järvi-Suomea viljavampaa ja ilmas-
toltaan hieman suotuisampaa. Keski-Karjalan 
lehtokeskus ulottuu lähes koko alueelle. 
Alue on perinteistä viljelyseutua. Vesistöt ja 
muut luonnonelementit ovat usein reheviä, 
linnustoltaan ja kasvistoltaan rikkaita. Asutus 
koostuu verraten tiheistä ja vanhoista kylistä, 
asutusrykelmistä sekä yksittäisasutuksesta.

MAISEMATYYPIT
Maakunnallisessa maisema- ja kulttuuriym-
päristöselvityksessä Etelä-Karjala jakautuu 
vaihtelevasti asumus- ja viljelymaisemiin, 
saaristoon, järvimaisemiin, selänteisiin sekä 
Saimaaseen, maisematyyppien eri variaatiot 
muodostavat 12 erilaista maisematyyppiä.

Maisematyypit
•	Viljelymaisema
•	Asumus –ja viljelymaisema
•	Saaristo
•	Viljely- ja asumusmaisema
•	Vaihteleva asumus - ja viljelymaisema
•	Vaihteleva ja monimuotoinen viljelysten, 

asutuksen ja vesistön muovaama maise-
ma

•	Viljelysten kirjavoima saaristo
•	Harvaan asuttu kallioinen metsäselänne
•	Mäkiasutuksen, viljelysten ja metsien 

järvimaisema
•	Pyhäjärven saaristo
•	Saimaan meri
•	Viljelysten, järvien ja metsien kirjavoima 

selänne
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VALTA- JA MAAKUNNALLISESTI AR-
VOKKAAT KOHTEET
Valtakunnallisesti arvokkaissa kohteissa käy-
tetään ympäristöministeriön maisema-alueille 
laatimaa inventointikorttia, jossa kohteen läh-
tötiedot kerätään yhdeksän eri otsikon alle: 
1. Perustiedot kohteesta, 
2. Maisemamaakunta ja –seutu, 
3. Luonnon ominaispiirteet, 
4. Kulttuuriset ominaispiirteet, 
5. Maisemakuva, 6. Rajaus, 7. Kuvailuteksti, 
8. Arviointi ja 9. valokuva - ja karttaliitteet.

Maakunnallisesti arvokkaista kohteista on 
laadittu inventointikortit, joihin kerätään 
tiedot samoin lähtötiedoin kuin valtakunnal-
lisiin kohteisiin, mutta tiedot esitetään yksin-
kertaisemmin ja suppeammin.

Alueen nimi sijaintikunta
vanha  
arvoluokka *)

nykyinen  
arvoluokka *)

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja nähtävyydet (vama) 
Valtakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi ehdotetaan Etelä-Karjalasta (5 kpl) ja Suomenkylä Etelä-Savosta

Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän kulttuuri-
maisema

Joutseno VAMA VAMA

Kyläniemen ja Utula-Yläkylän 
kulttuurimaisema

Ruokolahti MAMA VAMA, uusi

Tarnalan viljely- ja järvimaisema Parikkala VAMA VAMA

Imatrankoski Imatra VAMA Va nähtävyys

Haukkavuori Ruokolahti, Rautjärvi VAMA VA nähtävyys

Suomenkylä ja Suomenniemen kirkonkylän 
kulttuurimaisema

Suomenniemi, (Etelä-Savo) VAMA VAMA

*) VAMA=valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, VA nähtävyys=valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys,  
MAMA=maakunnallisesti arvokas maisema-alue

Alueen nimi sijaintikunta
vanha  
arvoluokka *)

nykyinen  
arvoluokka *)

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (mama) 
Maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotetaan Etelä-Karjalasta (25 kpl)

Solkei Taipalsaari/Savitaipale VAMA MAMA

Peltoi Taipalsaari MAMA MAMA

Haikkaanlahden kulttuurimaisema Taipalsaari MAMA MAMA

Merenlahden kylän kulttuurimaisema Taipalsaari MAMA MAMA

Taipalsaaren kirkko ja peltomaisema Taipalsaari RKY 2009 MAMA/RKY 2009

Revonranta-Kivijärvi kulttuurimaisema Rautjärvi MAMA MAMA

Änkilän kylän kulttuurimaisema Rautjärvi MAMA MAMA

Etelä-Karjalan maakunnassa inventoitiin 
yhteensä vuosien 2013-14 aikana noin 65 
mahdollista valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluekohdetta tai 
nähtävyyttä.

Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita vuoden 
1992 päivityksessä ovat kuusi (6) kappaletta:
•	Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä
•	Solkei, Taipalsaari/Savitaipale
•	 Imatrankoski 
•	Haukkavuori 
•	Tarnala
•	Suomenkylä (v. 2013 alusta Suomen-

niemen kunta liittyi Etelä-Savoon, mut-
ta Suomenkylä on päätetty inventoida 
Etelä-Karjalan kohteiden päivitysinven-
toinnin yhteydessä.)

5. INVENTOIDUT KOHTEET JA ARVOLUOKAT
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Purnujärven kulttuurimaisema Rautjärvi (RKY 2009 
Niskapietilän tie)

MAMA

Rasala-Lasolan kylämaisema Lappeenranta MAMA MAMA

Hanhijärven kylämaisema Lappeenranta MAMA MAMA

Kasukkalan kylän kulttuurimaisema Lappeenranta  - MAMA

Vihtolan kylän viljelymaisema Lappeenranta  - MAMA

Joutsenkosken myllymaisema Lappeenranta MAMA MAMA

Viraskorven viljelymaisema Imatra MAMA MAMA

Kaukolan kulttuurimaisema Parikkala MAMA MAMA

Savikummun kulttuurimaisema Parikkala MAMA MAMA

Kesusmaa-Kirjavalan kulttuurimaisema Parikkala  - MAMA

Rasvaniemen kylän viljelymaisema Parikkala MAMA MAMA

Pyhämäen ja Uukuniemen kirkon 
kulttuurimaisema

Parikkala MAMA MAMA

Koitsanlahden hovi ja kulttuurimaisema Parikkala RKY 2009, MAMA MAMA

Niemikylän kulttuurimaisema Lemi MAMA MAMA

Urolan Pöllösen kulttuurimaisemat Lemi  - MAMA

Husula-Nuppolan kulttuurimaisemat Luumäki MAMA MAMA

Luumäen kirkko ja viljely-ympäristö Luumäki RKY 2009 MAMA

Kaskei-Lavikanlahden kulttuurimaisema Savitaipale MAMA MAMA
*) VAMA=valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, VA nähtävyys=valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys,  

MAMA=maakunnallisesti arvokas maisema-alue

MUUT KOHTEET
Inventoiduista kohteista maakunnallisesti 
arvokkaan maisema-alueen kriteeristöä eivät 
täyttäneet seuraavat kohteet:

1. Kummun kulttuurimaisemat,    
 Parikkala

2. Vitsain kylä, Taipalsaari
3. Pien-Saimaan saariasutus, Taipalsaari  

 (Turasalo, Illukansaari, Salastinsaaret, 
 Valkeisaari, Orjainniemi)

4. Karstunrannan huvila-alue,    
 Lappeenranta

5. Tiurun ja Rauhan alueet,    
 Lappeenranta

6. Härskiän saari, Ruokolahti
7. Oravaniemen kylä, Parikkala
8. Niukkalan kylä, Parikkala
9. Vuoksen kulttuurimaisema, Imatra
10. Lemin kirkonmäki, Lemi
11. Rasilan kylä, Ruokolahti

12. Rautiohovi ja luonnonpuisto,    
 Ruokolahti

13. Ruokolahden kirkko ja ympäristö,   
 Ruokolahti

14. Savitaipaleen kirkko ja ympäristö,   
 Savitaipale

15. Nikinlahden kulttuurimaisema,   
 Taipalsaari

16. Lamposaari, Lappeenranta
17. Vehkataipale, Lappeenranta/   

 Taipalsaari
18. Sienimäki, Imatra
19. Ristimäki, Parikkala
20. Saaren kirkonkylä, Parikkala
21. Kannuskoski, Luumäki
22. Taavetin asemanseutu, Luumäki
23. Paimensaari, Savitaipale
24. Luumäen kirkonkylä, Luumäki
25. Haapajärvi, Lappeenranta
26. Kotkaniemen tila, Luumäki

15



27. Skinnarilan hovi, Lappeenranta
28. Saimaan kanava ympäristöineen,   

 Lappeenranta

Seuraavat kohteet yhdistettiin soveltuvilta 
osin yhdeksi maakunnallisesti arvokkaaksi 
maisemakokonaisuudeksi, Änkilän kylän 
kulttuurimaisema:

29. Silamusjärven eteläpää, Rautjärvi
30. Simpeleen taajama, Rautjärvi

31. Änkilän kylän kulttuurimaisema

Seuraavat kohteet yhdistettiin soveltuvilta 
osin yhdeksi maakunnallisesti arvokkaak-
si maisemakokonaisuudeksi, Pyhämäen ja 
Uukuniemen kulttuurimaisema

32. Uukuniemen Papinniemi
33. Pyhämäen kulttuurimaisema

Kuva. Karttaote poistettujen kohteiden sijoittumisesta maakunnan alueella.  
Numero viittaa Muut kohteet-luettelon numerointiin.
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6. YHTEENVETO

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot käyn-
nistivät keväällä 2013 Kaakkois-Suomen 
alueen: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
maakuntien maisema-alueiden inventoinnin. 
Inventoinnit suoritettiin vuoden 2013-2014 
aikana. Inventoinnit suoritettiin ympäristömi-
nisteriön valtakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitys- ja täydennysinven-
tointien ohjaus- ja arviointiryhmän (MAPIO-
työryhmän) laatimien inventointiohjeiden 
mukaisesti. inventoinnit muodostuivat neljäs-
tä työvaiheesta: valmistelu- ja arviointivaihe, 
maastokäynnit sekä loppuarvioinnista.

Työn alussa hankkeelle perustettiin työ-
tä ohjaava ohjausryhmä, joka oli mukana 
työssä koko hankkeen ajan. Työ suoritettiin 
vuorovaikutteisesti ja paikallinen tieto py-
rittiin huomioimaan ja hyödyntämään arvi-
ointien tekemisessä. Työn aikana järjestettiin 
maisema-työpaja, jossa kuultiin paikallisten 
suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden 

näkemyksiä maisema-aluevalikoimasta ja nii-
den alustavista luokituksista. Työ lähetettiin 
kommentointikierrokselle kuntiin hankkeen 
aikana kahdesti, jolloin kunnilla oli mahdolli-
suus kommentoida työtä.

Etelä-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita oli valtioneuvoston periaate-
päätöksessä vuonna 1995 kuusi (6) kappalet-
ta. Päivitysinventoinnin myötä valtakunnal-
lisia kohteita on Etelä-Karjalan alueella viisi 
(5) sekä inventoinneissa mukana ollut yksi 
Etelä-Savon kohde, joka ennen vuotta 2013 
kuului Etelä-Karjalaan. Viidestä valtakunnal-
lisesti arvokkaasta kohteesta kaksi on valta-
kunnallisesti arvokasta maisemanähtävyyttä. 
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alu-
eiden päivitysinventoinnin yhteydessä inven-
toitiin liiton toimesta myös maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet, joita on yhteensä 
25 kappaletta.
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7. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA 
NÄHTÄVYYDET, INVENTOINTIKORTIT


