
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Utula-Yläkylän kulttuurimaisema 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Kyläniemen ja Utula-Yläkylän kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Ruokolahti, Taipalsaari 

1.4. Pinta-ala noin 1 700 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

1992, maakunnallisesti arvokas 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 28.1.2014, maastokäynti 4.8.2013 

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] 

Viljelysten kirjavoima saaristo 

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

Itäinen Järvi-Suomi on lähes yhtenäinen laakea alue, jonka maasto voi olla hyvinkin 
vaihtelevaa. Ruhjelaakson rikkoman kallioperän vuoksi on lukemattomia matalia ja 
sokkeloisia järviä ja vesireittejä . 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.  

 Suur-Saimaan seutua hallitsevat vedet. 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 granodioriittia, tonaliittia ja kvartisdioriittia, myös kiilleliuskeita ja kiillegneissiä, 
maaperä karkearakenteista moreenia, sekalajitteisia ja hienolajitteisia maalajeja ranta-alueilla 
sekä turvetta. 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Alue kuuluu Vuoksen päävesistöön. Kylät rajautuvat Suur-Saimaan Kauvonselän rantoihin. 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Kyläalueet ovat jääkauden muovaamalla II Salpausselän reunamuodostelmalla. 

3.4. Kasvillisuustyypit Pellot viljelykasveja, pihapiireissä on istutettua kulttuurikasvillisuutta. Ranta-alueilla 
rehevämpää puustoa ja kasvillisuutta; koivuja ja pajukkoa. Ylemmillä karuimmilla alueilla 
mäntymetsiä ja puolukka- ja kanervatyypin kankaita. 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Kyläniemi kuuluu osaksi valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Ilkonselkä Kyläniemen 
eteläpuolella käsittää harjusaaria, särkkiä ja matalikkoja. 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Linnusto on suurten selkävesien sekä kaakkoisen alueen lajistoa, tavallisimmat metsän 
nisäkkäät, hirvet, jänikset, ketut sekä myös karhut ja majavat. Utulan lämpimällä 
harjurinteellä esiintyy myös uhanalainen perhonen, harjusinisiipi.Kuivilla mäntyvaltaisilla 
Salpausselkien rinteillä viihtyvät kangasvuokko ja harjuneilikka. Suojaisien lahtien rannoilla 
kasvaa myös järviruokoa. 

3.7. Ilmasto Eteläboreaalinen vyöhyke. Suur-Saimaan läheisyys tasoittaa tasoittaa lämpötiloja esimerkiksi 
syksyt pidempää lämmintä. 

3.8. Maisemarakenne Kyläniemen ja Utula-Yläkylän maisemarakenne on selkeä. Se käsittää Toisen Salpausselän 
reunamuodostuman, joka muodostaa niemikannaksen,  tie on rakennettu rinteelle ja Utula-
Yläkylän asutus on sijoittunut ryppääseen suojaisaan Kauvonselän lahden etelärinteille. 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Useita kiinteitä muinaisjäännöksiä: historiallinen asuinpaikka Yläkylässä, Utulassa 
kivikautinen, varhaismetallikautinen, rautakautinen ja historiallisen ajan asuinpaikkoja. 



4.2. Maiseman kulttuurihistoria Arkeologiset löydöt kertovat alueella olleen asutusta jo kivikaudelta asti. Vanhan postin 
paikalla on ollut maatila jo 1600-luvulta lähtien. 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Kalastus, maatalous ja nykyisin vapaa-ajan asutus. 

4.4. Rakennettu ympäristö Alueella on runsaasti vanhaa, 1900-luvun alkupuolen maatilarakennuksia. Uudempaa 
rakennuskantaa on paljon rannoilla vapaa-ajan mökkeinä. 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Maatilakeskukset  kyläteiden varressa osittain ryppäinä on perinteiden asutustyyppi. 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Muinaismuistot sijoittuvat nykyisen asutuksen paikoille. 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2. 2008. Etelä-Karjalan liitto. 
Ruokolahden rakennusinventointi, Susanna Rantanen 1997. Etelä-Karjalan museo 
 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Venäläisten rakentama Kutveleen kanava on Taipalsaaren ja Ruokolahden kunnan rajalla. 
Kanavaa on uudistettu ja levennetty 1900-luvun aikana, eikä siinä ole Suvorovin aikaisia 
alkuperäisiä rakenteita jäljellä. 

4.5. Perinnemaisemat Ei vaikutusta maisemaan. 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Alueen vahvin identiteettitekijä on II Salpausselkä, jonka voi erottaa selkeästi maisemassa. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Alue on maisemallisesti hyvin edustava. Ranta-alueilla on paljon loma-asutusta. 
Virkistyskäytön kannalta alueella on monia hienoja hiekkarantoja. Utulan kylässä toimii 
kauppa sekä kahvila. 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Maisema-alue koostuu arvokkaasta geologisesta reunamuodostumasta sekä kauniista ja 
elinvoimaisesta maatalousmaisemasta. 
 

5. MAISEMAKUVA Keskeisin maisemaelementti on alueen hanki kulkeva II Salpausselkä sekä siitä rantaan 
viettävät viljelymaisemat. Tie kulkee Salpausselän harjumuodostuman myötäillen. Maatilat 
ovat sijoittuneet metsäkumpareille ja niiden reunamille. Rakennuskanta on harmonista. 
Salpausselän rinteiltä ja peltoaukeilta avautuvat pitkät näkymät osaksi järvelle. Kyläniemen 
suuntaan kuljettaessa kannas kapenee, Kutveleen kanava yhdistää vesialueet, lahtien rannat 
ovat hiekkarantoja ja metsät valoisia mäntymetsiä. 

6. RAJAUS Rajausta laajennetaan II Salpausselkää pitkin lounaaseen Kyläniemeen. 

  

7. KUVAILUTEKSTI Utula-Yläkylän kulttuurimaisema on tyypillinen esimerkki pienipiirteisestä vaihtelevasta 
järvikylän viljelymaisemasta. Kyläniemestä koilliseen alue on osa II Salpausselän 
reunamuodostelmaa, joka on maisemallisesti hyvin merkittävä. Alue käsittää geologisia 
reunamuodostumia, muinaisrantoja sekä arvokkaita maatalousmaisema-alueita. Kyläniemen 
kärjessä peltoja on metsitetty, mutta Utula-Yläkylän alueella maatalouden harjoittaminen on 
vireää ja elinvoimaista. Maatilamiljööt ovat harmonisia. Kyläniemessä ja muualla ranta-
alueilla on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

8.2. Arviointiteksti Kyläniemen ja Utula-Ylikylän alue muodostaa erittäin edustavan geomorfologisen kohteen; II 
Salpausselän reunamuodostuman harjuineen ja hiekkarantoineen. Utula-Yläkylän kyläalueet 
sijoittuvat maisemallisesti hienosti reunamuodostuman etelärinteille. Maiseman rakenne ja 
erityispiirteet ovat helposti hahmotettavissa. Maatalousmaisemat maatiloineen ovat 
edustavia, ja kylä hyvin elinvoimainen. Kylässä on myös pitkä kulttuurihistoria ja vanhaa 
rakennuskantaa on hyvin jäljellä. Alueen näkymät ovat erityisen hienoja. 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Etelä-Karjalan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Kyläniemen ja Utula - Yläkylän kulttuurimaisema, Ruokolahti / Taipalsaari, 1 700 ha, 1:60 000
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Liite 2. 

kuva: Utulan II Salpausselältä laskeva pelto 

kuva: Ylikylän viljelyaukea 

kuva: Kyläniemen rantaa 

Ilmakuva Utulasta, kuva Arto Hämäläinen 

Mäntymetsää Utulan kylässä 

kuva: Vanha maatila Utulassa. 


