
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Lappeenranta 

1.4. Pinta-ala noin 12 000 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 2.5.2014, maastokäynti 3.-4.8.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Viljelymaisema 

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. 

 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 
verrattuna karua. Asutus on keskittynyt hajanaisten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt 
peltoja halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. 
Pika-asutukseen liittyviä pientiloja on runsaasti. 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Alue kuuluu Eteläisen rantamaan rapakivialueeseen. Maaperältään alueella on savi- ja 
silttikerrostumia, turvekerrostumia sekä myös vähän sora- ja hiekkamoreenia. Alueen 
pohjoispuolella kulkee luoteis-kaakkosuuntainen harjumuodostelma. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Alue kuuluu pääosin Vuoksen päävesistöalueeseen. Eteläosaltaan myös Juustilanjoen 
vesistöalueeseen. Alueella on vain muutama järvi tai lampi. Suurin järvi on Suokumaanjärvi, 
johon laskee alueen halki luode-kaakkoissuuntaisesti virtaava Suokumaanjoki. Joet ovat 
sameavetisiä pikkujokia. Alueen eteläosassa on suoalueita joissa on myös suorantaiset 
Eväksenjärvi sekä Hyötinlampi. 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Jääkauden muovaama I Salpausselän reunamuodostuma ja sen eteläpuolen hienosedimentit 
sekä laajat soiset turvealueet. 
 

3.4. Kasvillisuustyypit Pellot viljelykasveja, pihapiireissä on istutettua kulttuurikasvillisuutta.  
 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Eväksenjärven ja Suokumaanjärven lounaispään lahti ovat valtakunnallisten lintuvesien 
suojeluohjelman kohteita. Tikankonttilehto Kivisaaressa on luonnonsuojelualain nojalla 
rauhoitettu. 
 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Alueella on erittäin runsas linnusto, johon kuuluu useita uhanalaisia lajeja kuten ruisrääkkä, 
tuulihaukka, ampuhaukka ja harmaapäätikka. Alue on merkittävä levähdyspaikka 
muuttolinnuille, etenkin hanhille ja joutsenille. Pesimälinnustosta tavataan heinäkurppaa 
syksyisin. Pohjoisosan metsät ovat harjumänniköitä ja itäosissa sekä pohjamoreenialueella on 
myös kuusikoita. Arvokas ja harvinainen tikankontti -kasvi esiintyy Kivisaaren alueella. 
 



3.7. Ilmasto Etelä-Karjala kuuluu Eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen. Alavilal suoalueilla syntyy helposti 
kylmäjärviä ja laajoilla ja  suo- ja viljelyalueilla puhaltavat tuulet kylmentävät pienilmastoa. 
 

3.8. Maisemarakenne Maisemarakenne muodostuu alueen pohjoisosan I Salpausselästä sekä kumpuilevasta 
maastosta, alueen koillispuolen luode-kaakkois suuntaisesta moreeniharjusta ja sen 
suuntaisesta tiestä, alueen keskiosan laajoista suoalueista sekä eteläosan pienipiirteisestä 
maastosta, jossa on myös pieniä järviä ja lampia. Alueella on laajoja viljelyalueita, mutta myös 
pienempiä peltoaloja 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Joutsenon Anolassa vuoden 1918 sotaan liittyviä punaisten varustuksia. Alueen 
kaakkoisosassa Harjulan historiallisen ajan kiviröykkiöitä, jotka saattavat olla viljelysraunioita. 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Suoalueita on voimaperäisesti raivattu viljelyyn. Konnunsuon itäosaa on raivattu pelloksi 
1930- luvulta lähtien. Länsiosaa on raivattu turvetuotantoon. Joutsenon ympäristön 
kulttuuripiirteet ovat maanviljelyksen muovaamia. 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Maatalous 

4.4. Rakennettu ympäristö Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas vankila-alue (vankilakirkko, koulu, 

selli-, talous- ja hallintorakennukset) sekä kylän muut rakennukset ovat osa eteläkarjalaista 

kulttuurihistoriaa ja muodostavat merkittävän säilytettävän kylämiljöön. Päävankilan ohella 

länsiosassa lähellä kanavaa sijaitseva Kivisaaren vankila-alue (sellirakennus, 

maatalousrakennukset ja virkailija-asuntoalue), jonka viljelymaille palstoitettiin sotien jälkeen 

paljon asutustiloja.  Kivisaaren alue näkyy maisemassa ”pitkän tien” alusta lännestä kohti 

vankilaa kuljettaessa. Joutsenon yksittäisistä kylistä mainittakoon tiiviisti kylätien varteen 

rakennettu Eiskolan kylä. 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Asutus on sijoittunut pohjoisosassa hajalleen kumpareille, itä- ja eteläosissa kyläteiden 
varteen nauhamaisesti ja Konnunsuon vankila-alue muodostaa oman itsenäisen kylänsä. 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Alueella on verraten vähän muinaislöytöjä. Harjulan kiviröykkiö sijoittuu 
moreeniharjumuodostelmalle, jonka päällä on tie ja sen varrella asutus nauhamaisesti. 
 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Joutsenon rakennuskulttuurin inventointi, Eila Perkkiö, 1981, RKY 2009, Konnunsuon vankila, 
rakennushistoriaselvitys 4.6.2010. arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Ky, Etelä-Karjalan 
maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2. 2008. Etelä-Karjalan liitto 
 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Konnunsuon lintutorni, 7 km pitkä suora tie, joka on rakennettu vanhan ratalinjan paikalle. 

4.5. Perinnemaisemat Ei vaikutusta maisemaan 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Konnunsuon lakkautettu vankila laajan suoalueen ja suoran 7 km pitkän tien varrella antaa 
alueelle vahvan leimansa. 
 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Konnunsuovankila-alue on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Alue on 
lintuharrastajille/luontomatkailijoille suosittu kohde. 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Konnunsuon viljelykseen raivatut peltoalueet sekä entinen Konnunsuon vankila-alue tekevät 
maisema-alueesta erityislaatuisen. Alueen pohjoisosan vanhat viljelymaisemat 
loivapiirteisessä maisemassa ovat vaikuttavia. 
 

5. MAISEMAKUVA Pohjoisosa on kumpuilevaa, laajojen viljelysten ja metsäkaistaleiden luonnehtimaa maastoa, 
johon asutus on sijoittunut hajalleen kumpareilel. Näkymät ovat laajoja ja rauhallisia ja 
varsinkin aluetta pohjoisessa rajaavalta Salpasuselältä paikoin hienoja. Keskiosa o nrasaista 
soilta raivattua viljelylakeutta, jonka ankeutta korostaa metsän reunan sisäpuolelle sijoittunut 
asutus sekä pitkä viivasuoraan rakennettu tie. Konnunsuon viljelylakeudelle tuo 
vastakohtaisuutta vankilarakennukset. Alueen maamerkki on korkea lintutorni. Alueen itä- ja 
eteläosissa on pienialaisempia viljeyksiä ja asutus on nauhamaisesti teiden varsilla. 
 

6. RAJAUS Maisema-aluerajaus pysyy pääpiirteittäin entisellään, vain alueen länsiosassa, Saimaan 
kanavan lähisyydessä aluerajausta pienennetään kartalla esitetyllä tavalla. 



7. KUVAILUTEKSTI Laaja ja monipuolinen viljelyalue, jota luonnehtii kaakkoiselle viljelyseudulle ominainen 
pienipiirteisyys ja toisaalta laajat savikkoalueet. Useita pienempiä kyliä. Kauniita 
viljelynäkymiä, joita reunustavat metsäsaarekkeet ja metsän reunat. Oman erityisen lisänsä 
maisemaan antaa viljelykseen raivattu Konnunsuon osa, jonka keskellä vankilarakennukset 
sijaitsevat. Peltoaukea on tärkeä muuttolintujen levähdysalue.  

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

8.2. Arviointiteksti Konnunsuon tasaiset suolle raivatut peltoalueet ja Joutsenon kirkonkylän eteläpuoliset 
viljelyalueet muodostavat erittäin vaikuttavan ja alueelle harvinaisen laajan ja yhtenäisen 
maaseudun maiseman. 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Liite 2. 

kuva: Konnunsuon vankila-alue 

kuva: Eiskolan kylätie 

Ilmakuva Konnunsuolta, kuva Arto Hämäläinen 

ilmakuva: Arto Hämäläinen 


