
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Haukkavuori 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Haukkavuori 

1.3. Kunta Rautjärvi, Ruokolahti 

1.4. Pinta-ala noin 300 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

Ympäristöministeriö, 1992, valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys  

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 07/2013-04/2014, maastokäynti 4.7.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Itäinen Järvi-Suomi, Laatokan-Karjalan seutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Vaihteleva ja monimuotoinen viljelysten, asutuksen ja vesistön muovaama maisema (Etelä-
Karjala, 2008) 

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

Itäinen Järvi-Suomi on lähes yhtenäinen laakea alue, jonka maasto voi olla yksityiskohdissaan 
hyvinkin vaihtelevaa. Ruhjelaakson rikkoma kallioperä on mahdollistanut maakunnan 
lukemattomien matalien ja sokkeloisten järvien ja vesireitit synnyn. 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 maisemassakin selvästi 
havaittavat Salpausselkien reunamuodostumat sekä niihin liittyvät pohjoisesta etelään ja 
luoteesta kaakkoon kulkevat harjumuodostumajaksot. Vesistöt ovat maakunnan rikkaus. 
 

 Laatokan-Karjalan seutu on kapea-alainen I ja II Salpausselän väliin jäävä kaista. Maasto on 
vaihtelevasti kumpuilevaa ja muuta Itäistä Järvi-Suomea viljavampaa ja ilmastoltaan hieman 
suotuisampaa. Keski-Karjalan lehtokeskus ulottuu lähes koko alueelle. Alue on perinteistä 
viljelyseutua. Vesistöt ja muut luonnonelementit ovat usein reheviä, linnustoltaan ja 
kasvistoltaan rikkaita. Asutus koostuu verraten tiheistä ja vanhoista kylistä, asutusrykelmistä 
sekä yksittäisasutuksesta. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Maisema-alueen kallioperä on kiillegneissiä, jossa on graniittipistoja. Pääosin maisema-alue 
on vettä ja kalliomaata, jossa on kalliopaljastumia. Rautsaari on karkealajitteista maalajia, 
jonka päälajitetta ei ole selvitetty. Saaren kohdalla, maisema-alueen eteläpuolella on 
sekalajitteisen maalajin alue.  
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Haukkavuoren maisema-alue muotoutuu Sarajärven vesistön ympärille. Maisema-alue viistää 
Ukonlammen sekä Miikkulinlammen läpi. Alueella on myös joitakin ojia. 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Jyrkkärinteinen noin 80 metriä korkea Haukkavuori sijaitsee pitkänomaisen Sarajärven 
pohjukassa. Vuorelta avautuu mäkinen metsä- ja vesistömaisema. 
 

3.4. Kasvillisuustyypit Maisema-alue sijaitsee eteläboreaalisella havumetsävyöhykkeellä. Pääosin mustikkatyypin 
metsää. 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Maisema-alue kuuluu osittain Haukkavuoren Natura 2000- alueeseen 
 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Vuoren laella kasvaa vanhaa kalliomännikköä. Vuoren lehtomaisella etelärinteellä kasvaa 
runsaasti kieloa, kevätlinnunhernettä ja lehtokuusamaa. Vuorella on aikaisemmin pesinyt 
muuttohaukka. Alueella on tavattu pesivänä mm. valkoselkätikka. Kielekkeillä on aika ajoin 
pesineet sekä huuhkaja että korppi. 
 

3.7. Ilmasto Sarajärven pohjukka vahvistaa tuulen voimakkuutta veden pinnan läheisyydessä toimien 
tuulitunnelina. Haukkavuoren etelään päin suuntautuneet jyrkänteet toimivat pienilmastoa 
lämmittävinä etelärinteinä.  
Alueen termisen kasvukauden pituus on noin 175-185 päivää. Vuoden sademäärää on noin 
650-700 mm ja keskilämpötila vaihtelee 4-5 asteen paikkeilla. 



3.8. Maisemarakenne Maisema-alueen korkein kohta kohoaa yli 80 metrin korkeuteen Sarajärven pinnasta. Vuoren 
huippu on 171,5 metrin korkeudessa merenpinnanyläpuolella. Jyrkänteen juurella on 
Sarajärven pohjukka ja sen eteläpuolella alkaa metsävyöhyke. Maisemassa näkyvä Rautsaari 
halkoo Sarajärven pohjukka. Rautsaaren läpi kulkeva tie yhdistää saaren mantereeseen 
muodostaen saaresta kangasmaisen kaitaleen Sarajärveen. 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Alueella on yksi kiinteä muinaisjäännös, jossa on kallioon hakatut rajamerkit (tähti, kruunu, 
1722). Muinaisjäännös liittyy Uudenkaupungin rauhaan. Haukkavuori on myös historiallisesti 
merkittävä itärajan maamerkki (RKY-kohde). 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Kallioon on hakattu uudenkaupungin rauhan rajamerkki: vuosiluku 1722, risti ja kruunu 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Matkailu, loma-asutus 

4.4. Rakennettu ympäristö Ei rakennettua ympäristöä 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Vapaa-ajanasutusta alueen länsiosassa. 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Ei vaikutusta 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Ei maiseman kannalta merkittäviä rakennuksia, ei rakennetun ympäristön inventointeja. 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Ei maiseman kannalta merkittäviä rakennuksia 

4.5. Perinnemaisemat Ei ole merkittäviä perinnemaisemia 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Lähes pystysuorat seinämät järvimaisemassa sekä pitkälle kantavat näkymät vuorenhuipulta 
yli järven ja metsien. Ohikulkevalle maantielle näkyvä jylhä vuorimaisema. Historiallisesti 
arvokas Pähkinäsaaren, Täyssinän ja uudenkaupungin rauhojen rajavuori. Tunnettavuus 
maisemanähtävyytenä. 
 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Päivämatkakohde, lähimaasto on retkeilyyn sopiva ja patikkapolku vie ylös vuoren päälle. 
Jyrkkärinteinen vuori on erinomainen vuorikiipeilypaikka. Matkailua tukevat alueen laavu ja 
nuotiopaikka, luontopolku sekä hyvät marjastus- ja sienestysmetsät 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Lähes pystysuorat seinämät järvimaisemassa sekä pitkälle kantavat näkymät vuorenhuipulta 
yli järven ja metsien. Ohikulkevalle maantielle näkyvä jylhä vuorimaisema. Historiallisesti 
arvokas Pähkinäsaaren, Täyssinän ja uudenkaupungin rauhojen rajavuori. Tunnettavuus 
maisemanähtävyytenä. 
 

5. MAISEMAKUVA Jyrkkärinteinen ja jylhä Haukkavuori sijaitsee Sarajärven pitkän lahden pohjukassa. Vuoren 
huippu kohtaa noin 80 metrin korkeuteen järven pinnasta. Vuoren laella, näköalapaikalla, 
avautuu monivivahteinen mäkinen metsä- ja vesistömaisema, johon vaikuttavat elementtinsä 
luovat lähimaiseman äkkijyrkästi veteen putoavat kalliojyrkänteet.  
 

6. RAJAUS Kts. liite 1. 

7. KUVAILUTEKSTI Haukkavuorelta avautuvat järvi- ja metsänäkymät tulee nähdä itse. Pystysuorien seinämien 
ansiosta korkeusero järven ja vuoren laen välillä on kosketeltavissa. Kohteen sopivuus 
matkailu- ja virkistyskäytössä on erinomainen. Alueen merkittävä historia antaa kohteen 
merkittävyydelle syvyyttä ja identiteettiä, kohde on ainutlaatuinen. 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys 
 

8.2. Arviointiteksti Alue on erinomainen matkailukohde maisema-nähtävyytenä, joka on historiallisesti 
merkittävä paikka valtakunnan rajavuorena. Alueella on matkailua tukevia toimintoja. 
Kohteen saavutettavuuden parantamiseksi kohteen opastusta tulisi parantaa. 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Liite 2. 

latitude 69;29;13.8699 

longitude 29;12;53.1600 

latitude 61;29;14.2900 

longitude 29;12;50.1199 

Etelä-Karjalan museo, kuvaaja Seppo Pelkonen 


