
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Tarnala 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tarnalan viljely- ja järvimaisema 

1.3. Kunta Etelä-Karjala, Parikkala 

1.4. Pinta-ala noin 1 600 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

1992, YM, Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 2.5.2014, maastokäynti 4.7.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Itäinen Järvi-Suomi, Laatokan-Karjalan seutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Vaihteleva ja monimuotoinen viljelysten, asutuksen ja vesistön muovaama maisema 

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

"Itäinen Järvi-Suomi on lähes yhtenäinen laakea alue, jonka maasto voi olla 
yksityiskohdissaan hyvinkin vaihtelevaa. Ruhjelaakson rikkoma kallioperä on mahdollistanut 
maakunnan lukemattomien matalien ja sokkeloisten järvien ja vesireitit synnyn. 
Korkokuvaltaan maakunta jyrkkenee pohjoista kohti luoteen tasaisimpia alueita lukuun 
ottamatta. Lähes koko maakunnan maaperää peittää moreenivaippa. Huomattavimmat 
moreenimuodostumat ovat keski- ja itäosien laajat kumpareiset drumliinikentät. Erityisesti 
maisemassakin selvästi havaittavat Salpausselkien reunamuodostumat sekä niihin liittyvät 
pohjoisesta etelään ja luoteesta kaakkoon kulkevat harjumuodostumajaksot. Vesistöt ovat 
maakunnan rikkaus. 
 

 Laatokan-Karjalan seutu on kapea-alainen I ja II Salpausselän väliin jäävä kaista. Maasto on 
vaihtelevasti kumpuilevaa ja muuta Itäistä Järvi-Suomea viljavampaa ja ilmastoltaan 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. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Alue kuuluu Etelä-karjalan kiilleliuske ja kiilegneissialueeseen. Ranta-alueella on savea ja 
hienojakoisia maalajeja, ylempänä sekalajitteisia maalajeja. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet  Matala ja runsasravinteinen Pieni Rautjärvi ja sen rannat 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

45 m mp:sta kohoava drumliini, vesistön luontainen ravinteikkuus 
 

3.4. Kasvillisuustyypit Metsä-, ranta- ja kulttuurikasvillisuutta 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Pienen Rautjärven pohjoisosa kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 
 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Rikas linnusto, mäntyvaltaiset metsät, peltojen ja rantojen tuntumassa haavikoita ja 
tervalepikkoja 
 
 

3.7. Ilmasto Eteläboreaalinen vyöhyke 

3.8. Maisemarakenne Maiseman keskeiset luonnonelementit ovat vesistö ja korkea drumliinimäki. Tiet ja asutus 
sijoittuvat korkealle rinteille ja kumpareiden päälle. 
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Alueella on ollut kivikautisia ja rautakautisia asuinpaikkoja sekä rautakautinen uhrikivi. 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Kylä on vankkaa maanviljelyaluetta.  Asutus on sijoittunut drumliiniharjanteen lakiosiin ja 
ylärinteille; viljelykset ovat rinteillä ja laella asutuksen lomassa. Tilat ovat sijoittuneet 
vaihteleviin tiiviisiin ryhmiin. Järvenpintaa on laskettu kaksi kertaa. 



 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Maatalous, viljan viljely ja karjatalous 
 

4.4. Rakennettu ympäristö Kylän rakennuskanta on pääosin vanhaa ja hyväkuntoista, mutta joukkoon mahtuu myös 
eheyttä rikkovia uudisrakennuksia. Lamilan, Ala-Kiisken ja Hytinmäen tilojen muodostama 
aukea ja vanhoine riihineen on harmoninen. Mäkelän, Jaakkolan ja Ranta-ahon tilojen 
kokonaisuus käsittää monia vanhoja rakennuksia. Kylän halki kulkeva tie sulautuu hyvin 
maisemaan. 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Tarnalan kylä edustaa Järvi-Suomen perinteisintä asutustyyppiä, mäkiasutusta. 
 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Nykyinen asutus on ylempänä rinteellä kuin alueen tunnetut muinaisjäännökset 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Etelä Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2. 2008. Etelä-Karjalan liitto. 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Lahden pohjukassa on kookas lintutorni ja huoltotiloja. 

4.5. Perinnemaisemat Ei merkittäviä perinnemaisemia 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Tarnalan kylän upea maisemakohde on asukkaiden ylpeyden aihe. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Lintuharrastajille merkittävä kohde.  Lintutorni järven itäosassa. Kyläyhdistyksen järjestämä 
näköalapaikka ja grillikota drumliinin päällä. 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Tarnalan kylä edustaa Järvi-Suomen perinteisintä asutustyyppiä, mäkiasutusta. 
 

5. MAISEMAKUVA Tarnalan maisemakuvaa hallitsee pitkä drumliini ja rinnepellot, jotka laskevat Pien-
Rautjärveen saakka. Näkymät ovat vaikuttavat drumliinin laelta, jossa on näköalapaikka. Pien-
Rautjärven muoto mukaelee drumliinin muotoa; rannat ovat ruovikkoiset ja rehevät, vesi on 
sameaa. Maatilat, jotka sijaitsevat mäkien rinteillä ja päällä, muodostavat melko harmonisia 
kokonaisuuksia. Maisema-alue on kokonaisuudessaan erittäin näyttävä ja vaikuttava. 
 

6. RAJAUS Rajausta laajennetaan hieman itäänpäin Paakkisenniemen suuntaan. 
 

7. KUVAILUTEKSTI Tarnalan rantakylä vaikuttavine luonnonelementteineen edustaa hyvin Laatokan-Karjalan 
monivivahteista luontoa ja perinteisiä kulttuuripiirteitä. 
 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
 

8.2. Arviointiteksti Tarnalan rantakylä ympäristöineen edustaa hyvin Laatokan-Karjalan monivivahteista luontoa 
ja perinteisiä kulttuuripiirteitä. Pienen Rautjärven rannalla näkyy kauniisti pellon ja vesistön 
yli drumliinimäelle, jolla kylä viljelyksineen sijaitsee. Mäeltä taas avautuu monipuolinen 
karjalainen maisema vesitöineen, metsineen ja peltolaikkuineen. Kylämaiseman yhtenäisyyttä 
rikkovat jonkin verran uudisrakennukset ja niiden epäonnistunut sijoittelu. 
 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Liite 2. 

Ilmakuva Tarnalasta, kuva Arto Hämäläinen 


