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Joutsenon viljelymaisema on arvokas esimerkki eteläkarjalaisesta Ensimmäisen Salpausselän 
eteläpuolisesta laajasta maatalouskeskittymästä, jonka kulttuurihistoriallista arvoa kasvattaa 
alueen länsireunaa rajaava Saimaan kanava.

Suokumaan kylämaisemassa on edelleen tunnistettavissa samoja hoidetun viljelymaiseman 
elementtejä kuin muutama vuosikymmen aiemminkin. Traktori matkalla peltotöihin ja 
aktiiviviljelyksessä olevat pellot sekä aiemmin aidatut lehmälaitumet nyt hevoslaitumet 
viestivät maatalouden jatkumosta. Peltojen reunat ja pientareet kasvavat rehevää 
lehtipuustoa ja sulkevat aiemmin avoimia kylänäkymiä, mutta vain osittain ja kesäaikaan. 
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Joutsenon viljelymaisema on arvokas 
esimerkki eteläkarjalaisesta Ensimmäisen 
Salpausselän eteläpuolisesta laajasta 
maatalouskeskittymästä

Joutsenon viljelymaiseman pohjoisosa on kumpuilevaa, 
laajojen viljelysten ja metsäkaistaleiden luonnehtimaa 
maastoa, jossa asutus on sijoittunut teiden varsille sekä hiekka-
ja moreenipohjaisille kumpareille. Peltomaisemat ovat laajoja 
ja tasapainoisia, ja aluetta rajaavalta Ensimmäiseltä 
Salpausselältä aukeaa pitkiä näköaloja viljelymaisemien yli. 

Joutsenon alava viljelymaisema sijaitsee kahden laajan 
kivialueen rajavyöhykkeellä. Maisema-alue rajautuu 
pohjoisessa Salpausselkään, joka nousee viljelyalueiden 
yläpuolelle selväpiirteisenä reunamuodostumana. Maisema-
alueen eteläosia on hallinnut 1900-luvun alkuun saakka 
Konnunsuo, jota alettiin kuivattaa vankityövoimalla vuonna 
1917. Suosta kuivattiin 1900-luvun alkupuolella noin tuhat 
hehtaaria peltoalaa. Osaa entisestä suoalasta on käytetty 
turvetuotantoon, mutta turvevarantojen hiljalleen loppuessa 
alueelle on suunniteltu laajoja lintukosteikkoja. 

Vähävetisen maisema-alueen suurin järvi on Suokumaanjärvi, johon laskee alueen halki luode-
kaakkoissuuntaisesti virtaava Suokumaanjoki. Alueella on erittäin runsas linnusto. Joutsenon 
viljelymaiseman pohjoisosan metsät ovat harjumänniköitä, mutta itäosissa ja 
pohjamoreenialueella kasvaa myös kuusikoita. Kivisaaren lehtokorpi on jäänne vanhasta 
rehevästä suo- ja metsäalueesta. 

Joutsenon kirkonkylän kaakkoispuolen savikkoalueet ovat olleet lähes kauttaaltaan viljeltyjä 
viimeistään 1800- luvun alussa. Asutus on perinteisesti sijoittunut aluetta halkovalle harjulle, 
jonka päälle ja tuntumaan alueen vanhat kylät ovat muodostaneet tasaisen asutusnauhan. Myös 
Höytiönsuon eteläpuolella Marttilassa on vanhaa asutusta. Maisema-alueen harvat 
muinaisjäänteet periytyvät historialliselta ajalta. Alueen itäreunalla Harjulassa on vanhoista 
viljelyksistä kertovia kiviröykkiöitä. Joutsenon Anolassa on puolestaan sisällissodan aikaisia 
varustuksia. Joutsenon nykyinen viljelymaisema on syntynyt pitkälti 1900-luvun alussa 
perustetun Konnunsuon maatalousvankilan toiminnan tuloksena. Punatiilisten 
vankilarakennusten ja maatalouden tuotantolaitosten lisäksi vankilakeskuksen tuntumaan 
rakennettiin muun muassa konepaja, tiilitehdas ja saha. Vankilaympäristöön kuuluvat myös 
kirkko, koulurakennus, hallintorakennukset, sairaalatilat sekä laajoja kuivioalueita halkovat suorat 
koivukujat. Henkilökunnan asuinalue kouluineen on rakennettu Lappeenrantaan johtavan tien 
varrelle. 

Maisema-alueen kylien rakennuskanta on vaihtelevaa. Monilla tiloilla vanhat, perinteisiä tyylejä 
edustaneet päärakennukset on korvattu uusilla. Yksittäisistä kyläkohteista maisemallisesti 
arvokkain on tiiviisti kylätien varteen rakennettu Eiskola, mutta perinteisiä kylä- ja 
rakennuskokonaisuuksia on säilynyt muuallakin. Maisema-alueen pohjoisosien maisemaa 
hallitsee Ensimmäiselle Salpausselälle rakentunut Joutsenon keskustaajama, jota reunustavat 
peltoalat ovat säilyneet ehyinä. Konnunsuon alue rajautuu lounaassa 43 kilometriä pitkään 
Saimaan kanavaan. Vuonna 1856 valmistunut kanava oli aikanaan Suomen suurin 
rakennustyömaa. Saimaan kanavalla on ollut suuri merkitys ympäröivän alueen vientitalouteen ja 
teollistumiseen, ja se on edelleen aktiivisessa rahtikäytössä. Saimaan kanava on ollut alusta 
lähtien suosittu matkailunähtävyys.


