
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Suomenkylä 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Suomenkylä ja Suomenniemen kirkonkylän kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Etelä-Savo 1.1.2013 alkaen, Suomenniemi 

1.4. Pinta-ala noin 200 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, RKY 2009 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 2.5.2014, maastokäynti 13.9.2013 ja 7.3.2014 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Itäinen Järvi-Suomi, Suur-Saimaan seutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Kallioselänne 

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 maisemassa on havaittavissa 
selvästi Salpausselkien reunamuodostumat sekä niihin liittyvät pohjoisesta etelään ja 
luoteesta kaakkoon kulkevat harjumuodostumajaksot. Vesistöt ovat maakunnan rikkaus. 
 

 Suur-Saimaan seutua hallitsevat vedet. Saimaan laajoilta selkävesiltä järviluonto vaihettuu 
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 metsäkasvillisuus on ympäröiviä seutuja karumpaa. Kuivat 
puolukkatyypin mäntykankaat ovat tavallisimpia. Kaskiviljelyllä oli karujen maiden takia 
pitkään tärkeä asema. Kalastus ja metsät ovat olleet tärkeitä elannon hankinnassa. 
Maaseutuasutus on harvaa ja kylät muodostuvat väljistä talorykelmistä. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Kallioperä on rapakiveä, maaperä on moreenia. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Kuolimojärvi ja sen itäranta, Kuolimojärvi on yksi maakunnan kirkasvetisimmistä järvistä. 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Aluetta hallitsee luode-kaakkosuuntainen moreeniharjanne ja Kuolimonjärven rantaan 
laskevat rinteet.  
 

3.4. Kasvillisuustyypit Metsä-, ranta- sekä kulttuurikasvillisuutta. 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Ei tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Puolukka- ja mustikkatyypin havu- ja sekametsää, rannassa on myös lehtipuita. Pihapiireissä 
on runsaasti vanhaa kulttuurikasvillisuutta, pellot viljeltyjä. 
 

3.7. Ilmasto Eteläboreaalinen ilmastovyöhyke 
 

3.8. Maisemarakenne Suomenniemi on pinnanmuodoiltaan vaihteleva alue, moreenikumpujen ja selänteiden 
muodostamaa mäkimaata. Suomenkylä sijaitsee laakealla ja avoimella luode-
kaakkosuuntaisella moreeniharjanteella. Kylän halki keskellä peltoaukeata kulkee päätie, 
josta erkanevat maatiloille johtavat pikkutiet. Pellot laskevat lännessä Kuolimojärven rantaan, 
joka on drumliinimäenharjaa alempana. 
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

ei tutkittuja muinaisjäännöksiä alueella 



4.2. Maiseman kulttuurihistoria Suomenniemi on ollut harvaan asuttu maalaispitäjä. Suomenniemen kappeli perustettiin 
vuonna 1689. Kylät elivät ilmeisesti kaskitaloudesta. Seudulle on ollut eräasutusta, joka on 
sijoittunut Mikkelin ja Lappeen väliin. 
 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Maatalous 

4.4. Rakennettu ympäristö Kylän maatiloja on 24, rakennukset ovat pääosin 1900-luvun alusta. Kylämiljöö on hyvin 
hoidettu. Kirkonkylässä sijaitseva uusgoottilainen kirkko on rakennettu 1866 ja 8-kulmainen 
kellotapuli v. 1777. Tuuhantalon empiretyylinen päärakennus on rakennettu 1800- luvun 
alkupuoliskolla. 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Väljästi ja harvaan sijoittunut mäkiasutus, muutaman talon ryhmät mäkien rinnemailla. 
 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

ei tutkittuja muinaisjäännöksiä alueella 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

RKY 2009 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Ei ole 

4.5. Perinnemaisemat Ei merkittäviä perinnemaisemia. 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Vahva maalais- ja viljelyidentiteetti. 
 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Rannoilla jonkun verran loma-asutusta 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Kylä käsittää 24 vanhaa talonpoikaistilaa. Rakennukset ovat 1900 -luvun alusta ja ne ovat 
hyvin säilyneet, monet on kunnostettu perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kylän halki kulkee 
harjanteen suuntainen kyläraitti, josta erkanevat tiloille johtavat pikkutiet. 

5. MAISEMAKUVA Kylä sijaitsee avarassa ja loivasti rantoihin laskevassa moreeni- ja vesistömaisemassa 
yhtenäisten viljelysten keskellä. Rakennuskanta on hyvin säilynyttä ja yleisilme on 
harmoninen. Maiseman "kuperuus" luo alueelle hienon avaran tunnelman kun Kuolimonjärvi 
on 50 metriä peltojen alapuolella. Järvinäkymät ovat suurimmaksi osaksi puuston vuoksi 
peittyneet. 
 

6. RAJAUS Rajausta laajennetaan ja maisema-alueeseen liitetään Suomenniemen kirkko ympäröivine 
peltoineen. 
 

7. KUVAILUTEKSTI Suomenkylä on Kuolimojärven rannalla moreeni- ja vesistömaisemassa sijaitseva Suur-
Saimaan seudun maatalouskylä, jonka kulttuuripiirteet ja rakennuskanta ovat hyvin 
säilynyttä. 
 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
 

8.2. Arviointiteksti Kylä sijaitsee drumliinilla, joka on tyypillinen Suur-Saimaan seudulle. Suomenkylän 
perinteinen maalaismaisema on hienosti säilynyt. Alue muodostaa harvinaisen kauniin ja 
harmonisen kokonaisuuden, jossa on hyvin säilytyttä ja kauniisti entisöityä rakennuskantaa ja 
pihamiljöitä sekä yhtenäinen peltoalue.. Kirkonkylän kirkko ja sen peltoympäristö täydentää 
läheistä Suomenkylän maisema-aluetta, sillä kirkon peltoalueet ja sen jälkeen suljetumpi 
metsäinen maisematila korostaa Suomenkylän avaraa viljelysmaisemaa. 
 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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