
HISTORIAA 

Karsturanta on Joutsenon alueen vanhimpia kyliä. Asutuksen 

iästä ei ole varmuutta, mutta ensimmäisissä kirjallisissa 

verolähteissä olevista nimitiedoista voidaan päätellä alueella 

olleen useita taloja jo ennen 1500-luvun puoliväliä. 

Arposenniemen länsirannalla sijaitseva uhrikivi eli kuppikivi 

puolestaan voi olla useita satoja vuosia vanhempikin. 

 

Metallinetsijöitä Arposenniemen uhrikivellä keväällä 2020. 

Luonnonolosuhteet ovat määritelleet asutuksen sijoittumisen jo 

ensimmäisistä maanviljelystä harjoittaneista asukkaista lähtien.  

Asutus lienee syntynyt ensimmäisenä Saimaan rannalle, 

Arposenniemen länsirannoille, Saimaan ja Ritasuon väliselle 

kaistaleelle ja Muukonsaareen.  Kalavedet olivat vieressä ja 

maaperä sopivaa maanviljelykseen.  

 

 

 

 

Kylän viljelyalueet 60-luvun peruskartalla 



Karsturannan asukkaiden nautinta-alueisiin ovat kuuluneet 

satoja vuosia myös alueet pitkien korpitaipaleiden takana. Kun 

lähiympäristössä ei ollut eläimille riittävästi luonnonniittyjä, niitä 

jouduttiin etsimään kauempaa mm. Roison alueelta, 

Ukonkorvesta ja Hyvättilän luonnonniityiltä. Kaskettavia metsiä 

oli myös etsittävä kauempaa kun asutus levisi. Karsturannan 

kylän alue on nykyisinkin hyvin laaja. 

Karsturannassa on sijainnut Joutsenon kirkkoherran pappila 

seurakunnan perustamisen (v. 1639) alkuvuosista lähtien. Toinen 

Karsturannan erityispiirteistä on jo 1800-luvulla syntynyt huvila-

asutus, joka on sijoittunut Arposenniemen länsirannoille. Kolmas 

tavanomaisesta kyläympäristöstä poikkeava kohde on entinen 

Tapiolan emäntäkoulu, joka perustettiin kunnallisneuvos Emil 

Hanénin lahjoittamalle alueelle, entisen Nappulan tilan maille, v. 

1921. Nykyisin Tapiola on Oy Embria Village Ab:n omistuksessa. 

Huvilat lomittuivat Saimaan ranta-alueiden tuntumaan, lähinnä 

Arposenniemen länsipuolelle. Myös Sappulan niemessä oli jo 60-

luvulla runsaasti kesämökkejä. 

Maanviljelys keskittyi vanhojen kantatilojen maille. Evan tila oli 

olemassa jo 1500-luvulla nykyisellä paikallaan Ritasuon ja 

Kolarinlahden välissä. Samaan aikaan oli olemassa myös Arposen 

tila, jonka pääpaikka näyttäisi olleen Evan naapurissa 

Kolarinlahden tuntumassa. Asiakirjojen ja metallinetsintä 

löytöjen perusteella 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa Arposen 

kantatila näyttäisi olleen nykyisen Arposenniementien 

tuntumassa, jonkin matkaa Papinkiventien risteyksestä Rantatien 

suuntaan. Nykykartoissa alueella on Suuripelto-niminen 

peltoalue. 

Jo 1600-luvulla näiden talojen yhteyteen muotoutui Kolarin ja 

Nappulan tilat sekä Hauskanlahden rannalle Hauskan tila. 

Arposen tilan levittäytyi sittemmin lähes koko Arposenniemeen, 

vaikkakin viljelykset olivat lähellä niemen länsirantaa.  

Ritasuon länsipuolella oli niin ikään jo 1500-luvulla Ruhanaisen 

tila ja sen pellot. Muukonsaaressa oli myös viljelystä ja asutusta  

1500-luvulla Muukkosen suvun toimesta. Ritasuon 

pohjoispuolella suon ja Saimaan välissä oli Torvelan tila kaiketi jo 

1500- ja 1600-luvun vaihteessa. Suota kutsuttiinkin 1700-luvun 

kartan mukaan Torvensuoksi.  

Pappilan tila muodostettiin seurakunnan perustamisen 

yhteydessä 1639 jälkeen osaksi Torvelan tilasta ja osaksi muista 

Karsturannan ja Joutsenonkylän rajamailla olleista pienemmistä 

tiloista. Pappila sai hyviä vilelysmaita tuolloin. 

Karsturannassa edelleen olevat viljelysalueet ovat nykyään kaikki 

vuokraviljelijöiden käytössä. Osa pelloista on metsitetty. 

 

Metallinetsintä 

Jo ennen kyläyhdistyksen perustamista ryhdyttiin 

suunnittelemaan metallinetsintää kylän alueille. Sopiva 

etsijäryhmä oli jo olemassa ja heti huhtikuussa, kun pintamaat 

olivat sulaneet, aloitettiin etsinnät Arposenniemessä.  Alkuun ei 



löytynyt mitään erityisen vanhaa ja vanhojen kolikoiden 

puuttuminen ihmetytti etsijöitä. Etsintöjä suoritettiin 

vanhimmiksi oletetuilta asuinpaikoilta Arposenniemen 

länsiosissa. Kun etsinnät ulottuivat Ritasuon, Papinkiventien ja 

Arposenniementien rajaamalle alueelle, alkoi löytyä 

mielenkiintoisia esineitä ja vanhoja kolikoita, joiden avulla 

pystyttiin määrittelemään esineiden ikää ja asutusta. 

Vanhimmat kolikot olivat Ruotsin vallan ajoilta, 1500-luvun 

loppupuolelta ja 1600-luvun alusta. Yksi pieni metalliosa oli 

veitsen kahvan koristepää, joka ajoittuu 1500-luvun jälkipuolelle. 

Kyseisenlaisia veitsiä tuotiin Itämeren etelärannikon 

kaupungeista myös Viipuriin, josta ainakin yksi oli päätynyt 

Karsturantaan. Pöytäveitset eivät olleet tavallisten talonpoikien 

normaalia omaisuutta. Toinen mielenkiintoinen löytö oli lyijystä 

tehty arpakuutio, jollaisia ei ole kovin monia löydetty Suomesta.  

Suppealta alueelta tehdyt kolikko- ja muut löydöt viittasivat 

asuinpaikkaan ja niinpä paikalla tehtiin Etelä-Karjalan museon 

arkeologi Esa Hertellin toimesta koekuoppakaivauksia. Yhden 

kuopan pohjalta löytyi pieniä määriä hiiltä, mikä on merkkinä 

mahdollisesta ihmistoiminnasta alueella.  Alue merkittiin myös 

muinaismuistorekisteriin, joka estää metallinetsinnän paikalla 

sen lähiympäristössä. Ohessa muutamia kuvia kevään 2020 

löydöistä. Metallinetsintä löydöistä koottiin näyttelyvitriini, joka 

on kevääseen 2021 asti esillä Joutsenon kirjaston lehtilukusalissa. 

 

 

 

 



Viereisessä Karsturannan ydinalueen kartassa on esitetty eri 

väreillä ja numeroin isojaon aikaisten 12 kantatilan maa-alueet. 

Eri talojen maita on myös oheisen kartan ulkopuolella, kuten 

Kylä-sivun koko Karsturantaa kuvaavasta kartasta käy ilmi. 

Talojen nimet ja numerot ovat: 

1. Eva 
2. Hauska, myöhemmän jaon myötä Roiso 
3. Niemi-Arponen, sisältää Kolari 
4. Suuri-Ruhanainen 
5. Pieni-Ruhanainen 
6. Länsi-Muukkonen 
7. Itä-Muukkonen 
8. Pien-Hauska 
9. Suur-Hauska 
10. Pappila 
11. Torvela 
12. Nappula 

 

 


