
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Kattilainen - Klamila 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Klamilan kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Virolahti 

1.4. Pinta-ala noin 1 800 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä,vuosi,arvo] 

Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kulttuurimaisemainventointi, 199? (MAMA) 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 08/2013 - 04/2014, maastokäynti 21.8.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Rannikon kulttuurimaisema-alue (läntinen osa; laajat suot) ja Rannikon kulttuurimaisema-
alue (Kymenlaakson liitto, 2008) 

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. Ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma on maakunnan keski- ja itäosien pohjoisrajana, jossa sen 
merkitys maisemassa on huomattavin. Alue kuuluu pääasiassa eteläboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen, 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. 
 

 Suomenlahden rannikkoseudun ja saariston maisema on yleisilmeeltään avoin, kallioinen ja 
karu. Rannikon ja saariston peitteisyys on vaihtelevaa. (Kymenlaakson liitto, 1993). Paljaiden 
ja metsäisten kalliomaiden määrä on huomattava. Seudulle tärkeimmiksi erityispiirteiksi on 
muodostunut erilaiset saaristoalueet. Seudun maisemat ovat monivivahteisia, joka johtuu 
maa- ja kallioperän sekä merenlahtien rikkonaisuudesta sekä perinteisten elinkeinojen 
monipuolisuudesta. Idässä päin luonto ja maisema on karumpaa ja saaret ovat 
kulmikkaampia, louheisia kivikoita ja suuria siirtolohkareita, alueen rapakiven myötä. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Kattilaisen - Klamilan kulttuurimaisema-alueen kallioperä on kokonaisuudessaan rapakivestä, 
Viipurin rapakivigraniitti. Kymenlaaksossa esiintyvä rapakivi esiintyy erilaisina väri ja rakenne 
muunnoksina. Yleisin rapakivityyppi on viborgiitti, jonka väri on rusehtava ja rakenteelta se 
on pallomainen. Maisema-alueella sijaitseva rapakivimuunnos on viborgiittia. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Kattilaisen - Kalmilan maisema-alue rajautuu etelästä Itäisen Suomenlahden Klamilanlahteen. 
Maisema-alueelle suurin virtaava joki on Pyölinjoki. Kokonaisuudessaan maisema-alue kuuluu 
Suomenlahden rannikkoalueeseen 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Ei vaikutusta maisemaan 

3.4. Kasvillisuustyypit Kasvillisuus on keskimäärin rehevää ja metsät ovat pääasiasiassa kuusivaltaisia havumetsiä 
joitakin jaloja lehtipuita lukuun ottamatta. Metsä- ja kulttuurikasvillisuutta. 
 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Alueella on kaksi valtakunnallisessa suojeluohjelmassa mukana olevaa luonnonsuojelulailla 
rauhoitettua aluetta (M. Godenhjelm. Luonnonsuojelu Kymenlaaksossa. Kotka 1994). 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Ei vaikutusta maisemaan 

3.7. Ilmasto Kattilaisen - Klamilan kulttuurimaisema-alue sijaitsee hemiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen 
(Ilmatieteenlaitos. Suomen ilmastovyöhykkeet). Meri vaikuttaa vahvasti maisema-alueen 
ilmastollisiin olosuhteisiin, mm. alueen lämpötiloihin. Vuoden sademäärä vaihtelee 650-750 
mm/v ja keskilämpötila on noin 4-5 astetta. (Ilmatieteenlaitos) 
 



3.8. Maisemarakenne Kulttuurimaisemakokonaisuus on syntynyt valtatie 7:n ja merenrannikon väliselle, Pyölinjoen 
savikkoalangolle. Viljelyalankoa reunustavat matalien ja karujen kalliokumpareiden 
luonnehtimat vedenjakaja-alueet. Kulttuurimaisemakokonaisuus jakautuu kahteen osaan 
siten, että Kattilaisten ja Häppilän kylät sijaitsevat yhtenäisen, teiden ja rakennusten 
pirstomiselta säästyneen viljelyaukean reunalla. Vt 7:n ja Vanhan Viipurintien yhdistävä 
kylätie noudattelee viljelyaukean länsireunaa. Asutus on sijoittunut nauhamaisesti tämän 
kylätien varteen. Klamila ja Länsikylä sijaitsevat Pyölinjoen suupuolella, kapean 
metsäkannaksen erottaessa ne Kattilaisten - Häppilän viljelyaukeasta. Klamilan kyläasutus on 
sijoittunut Klamilanlahden pohjukkaa sivuavan Vanhan Viipurintien eli Suuren Rantatien 
varteen. Sydänkylä muodostaa vielä oman, pienehkön kulttuurimaisema-alueen Vanhan 
Viipurintien eteläpuolelle. Merellistä kulttuurimaiseman osaa edustaa Klamilasta etelään 
sijaitseva Kelviikin kalasatama. Siellä on säilynyt tiivis kala-aittojen ja venevajojen rykelmä 
pienen poukaman ympärillä. 
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Erilaisia kiinteitä asuinpaikkamuinaisjäännöksiä esiintyy melko hajanaisesti peltoalueiden 
reunamilla koko maisema-alueella. 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Alueen kehitykseen on vaikuttanut sijainti Suuren Rantatien eli Vanhan Viipurintien varrella. 
Klamilan tiivis kyläkokonaisuus on ryhmittynyt Vanhan Viipurintien varteen. Nykyisen kylän 
vanhimmat säilyneet rakennukset on rakennettu 1865 tapahtuneen suuren tulipalon jälkeen. 
Rakennukset liittyvät paljolti Klamin suvun vaiheisiin. Osin kirjavasta uudisrakentamisesta 
huolimatta Klamila on säilyttänyt sopusuhtaisen maaseutukylän luonteen.  
Sydänkylän kulttuurimaisema alueeseen sisältyy Malmila ja Kipparila. Niiden rakennuskannan 
vanhimmat osat ovat 1800-luvun puolivälistä. Vanhat rakennukset pihaympäristöineen 
muodostavat 1800-luvulle ominaista kylämaisemaa. Vanhimmissa rakennuksissa on 
havaittavissa empiren piirteitä. 
Kattilaisten - Häppilän alueella on Häppilän Ollinmäellä edustava vanhojen rakennusten 
muodostama tiivis taloryhmittymä. Mäen kaikki asuinrakennukset ovat peräisin 1800-lvuulta. 
Kansakoulu on 1900-luvun alusta ja seuratalo 1920-luvulta. 
Vanhaan Viipurintiehen liittyy Klamilan alueella mm. vanha kiviholvisilta sekä entinen 
kestikievarina käytetty rakennus. 
 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Pitkään jatkunut maatalous. 

4.4. Rakennettu ympäristö Klamilan rakentaminen on ryhmittynyt Vanhan Viipurintien varteen. 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Klamilan rakentaminen on ryhmittynyt Vanhan Viipurintien varteen. 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Uudisrakentaminen on selkeää, mutta sopeutuu hyvin maisemaan ja tukeutuu olevaan 
kylärakenteeseen ja muinaisjäännösten sijaintia mukaillen. 

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 

Klamilan, Malmilan ja Kipparilan vanhimmat säilyneet rakennukset sekä Ollinmäen vanhojen 
rakennusten muodostama taloryhmittymä. 

4.5. Perinnemaisemat Ei arvokkaita perinnemaisemia. 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Pitkään jatkunut maatalous, vireä kyläkeskus. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Ei vaikutusta maisemaan 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Klamila: aktiivinen kylä, mm. Sale, kylätupa, vpk, palvelutaloasumista, uusi koulu ja päiväkoti 
rakenteilla sekä maisema-alueen eteläpuolella sijaitsee kehittyvä iso satama. 
Maaseutumaisema on ylläpidetty ja peltoaukeat ovat viljelyksessä. Maatilat toiminnassa. 
Rakennuskanta on vanhaa ja latoja. Maasto on pienipiirteistä ja kumpuilevaa, kaunista. 
Kattilainen: metsäselänteiden ja peltoaukioiden vuorottelua maisemassa, luo 
mielenkiintoisen ja vaihtelevan maiseman. Peltoaukeiden ja Pyölinjoen yli muodostuu pitkiä 
näkymiä 



5. MAISEMAKUVA Pyölinjoen savikkotasangon maaseutumaisema, jonka pellot ovat hoidettuja, viljelyksessä, 
sekä kylä on vireä. Viljelyalankoja reunustavat matalat ja karut kalliokumpareet. Maisema-
alueen sisällä muodostuu pitkiä, avaria näkymiä. 

6. RAJAUS Kts. kartta / liite 1. 

7. KUVAILUTEKSTI  

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

8.2. Arviointiteksti Kattilaisen - Klamilan kulttuurimaisema luo yhtenäisen ja edustavan 
maaseutumaisemakokonaisuuden. Alueen maisema on vaihtelevaa; metsä-, harjuselänteitä 
sekä isot ja laajat peltoaukeat kumpuilevassa maastossa. Maisemassa on näkyvissä hienoja 
kalliokkoja ja avokallioalueita. Maisema-alue on helposti saavutettavissa ja sen sisällä 
muodostuu pitkälle kantavia näkymiä. Alueen rakennuskanta on vanhaa ja maatiloilla on 
säilyneitä latoja. Paikan identiteettiä luovat kiviset pellot ovat viljeltyjä ja hoidettuja. Klamilan 
kylä on aktiivinen ja kasvava, kylällä on palveluita ja alueelle rakennetaan uutta asutusta. 
Maisema-alueen eteläosan läpi kulkee Suuri Rantatie, joka noudattelee 1700-luvun karttojen 
mukaista linjausta. Alue täyttää valtakunnallisille maisema-alueille annetut kriteerit. 
 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Klamilan kulttuurimaisema, Virolahti, 1 800 ha, 1:40 000

maisema-alueen raja

Maastokartta 1:100 000 © Maanmittauslaitos 6/2013

LIITE 1.



 

 

Liite 2. 

N 60;30;23.1300 

E 27;28;50.3760 

N 60;33;10.7460 

E 27;23;33.3359 


