
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi  

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Hiidenvuori 

1.3. Kunta Iitti 

1.4. Pinta-ala noin 20 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

Kymenlaakson liitto, 1993, maakunnallinen maisemanähtävyys  

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 09/2013-04/2014, maastokäynti 24.9.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Itäinen Järvi-Suomi, Lounais-Savon järviseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Salpausselän maisema-alue (Kymenlaakson liitto, 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. 

 Lounais-Savon järviseutu on ruhjelaaksojen muovaamaa moreenipeitteistä maata. 
Eteläosissa on lisäksi kumpuilevia kallioalueita ja Salpausselkien reunamuodostuma-alueet ja 
niihin liittyvine harjumuodostumineen. Salpausselkien väliin jää viljavat savikkoalueet. Alueen 
järviluonto on vaihtelevaa, laajoja selkävesiä ei ole vaan järvet ovat pienimuotoisempia kuin 
Suur-Saimaan seudulla. Metsäkasvillisuus on rehevää ja soita on melko vähän. Peltoala 
vaihtelee paljon alueen eri osissa. Kyläalueet sijoittuvat useimmiten vesireittien varsille. 
Maisemat vaihtelevat vesien, kumpareisten metsien ja asuttujen peltoalojen välillä. 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Maisema-alueen kallioperä muodostuu kahdesta kivilajista; sarvivälkerapakivijuonesta ja 
graniitista. Alueen maaperä on pääosin kalliomaata ja keskiosalla on kalliopaljastuma. 
Hiidenvuoren muodostaman niemen juuren pohjoisosa on karkearakeista maalajia, jonka 
päälajitetta ei ole selvitetty, ja eteläosa savea. 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Hiidenvuoren muodostama niemeke on Pyhäjärven ympäröimä. 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Kymi on haudannut alleen niemimäisen Hiidensaaren ympäristön. Hiidenvuori on säilynyt 
koskemattomana ja on toiminut aikoinaan linnavuorena. Laki on toiminut 
merkinantopaikkana, jonka merkit ovat näkyneet kymmenien kilometrien päähän. 

3.4. Kasvillisuustyypit Maisema-alue sijaitsee eteläboreaalisella havumetsävyöhykkeellä. Kallio- ja louhikko- sekä 
metsäkasvillisuus. 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Saaren itäosassa on valtakunnallisesti arvokas lehtojensuojelualue. Hiidenvuori kuuluu 
luonnonsuojelualueeseen ja Natura 2000-ohjelmaan sekä se on arvokas kalliokohde. 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Alueen kasvillisuus on monipuolista aina lehdoista kitukasvuiseen, karuun männikköön. 
saaren itäosassa on valtakunnallisesti arvokas lehtojensuojelualue, jossa muodostuu 
runsaasti uhanalaisella eliöstölle tärkeää lahopuuainesta. 

3.7. Ilmasto Termisen kasvukauden pituus on noin 175-185 päivää. Vuoden sademäärää on noin 650-700 
mm ja keskilämpötila vaihtelee 4-5 asteen paikkeilla. Pienilmastoon vaikuttaa nimekettä 
ympäröivän järven vahvistama tuulisuus.  

3.8. Maisemarakenne Maisema-alue on Hiidensaaressa sijaitsevalla kallioalueella, jonka korkein kohta kohoaa yli 60 
metrin korkeuteen ympäröivän vesistön pinnasta, eli noin 127 metriin 
merenpinnanyläpuolelle ja vuoren juuri jää noin 70 mmpy.. 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 



4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Hiidensaaressa on kolme kiinteää muinaisjäännöstä, joista yksi sijaitsee maisemarajauksen 
sisällä, Hiidenvuoren muinaislinna. 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Hiidenvuori on entinen linnanvuori, jonka arkeologiset löydöt vahvistavat vahaisen ihmisen 
saapuneen Hiidenvuorelle jo tuhansia vuosia sitten. Paikka on toiminut aikoinaan 
merkinantopaikkana. Linnaa tai osia siitä ei ole enää.  

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Ei vaikutusta maisemaan 

4.4. Rakennettu ympäristö Hiidenvuorella on ollut aikoinaan linnavuori. Hiidenvuorella ei nykyään ole rakennuksia, 
mutta vuoren juurella, Pyhäjärven, Kymin vesistön rannalla on asuinrakennuksia, jotka ovat 
enimmäkseen lomarakennuksia. 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Vapaa-ajanasutusta rannassa. 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Ei yhteyttä 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Ei maiseman kannalta merkittäviä rakennuksia  

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Ei rakenteita, joilla vaikutusta maisemaan 

4.5. Perinnemaisemat Ei arvokkaita perinnemaisemia. 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Lähes pystysuorat seinämät järvimaisemassa sekä pitkälle kantavat näkymät vuorenhuipulta 
yli järven ja metsien. Hiidenvuoren historia. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Helppokulkuinen reitti vuorenhuipuille, esteetön nuotiopaikka ja kuivakäymälä lisäävät 
alueen suosiota retkeily- ja matkakohteena. Vuoren juuren uimarannalta pääse vaivattomasti 
uimaan Kymijoen vesistöön. Vuoren laki toimii myös tapahtumapaikkana, kuten kesäisten 
yökonserttien. 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Hiidenvuorella on ollut aikoinaan linnavuori. Hiidenvuorella ei nykyään ole rakennuksia, 
mutta vuoren juurella, Pyhäjärven, Kymin vesistön rannalla on asuinrakennuksia, jotka ovat 
enimmäkseen lomarakennuksia. 

5. MAISEMAKUVA Jääkauden pyöristämät ja silottamat pinnat, jylhät jyrkänteet sekä luoteislaidan halkeama 
muodostavat Hiidenvuoresta näyttävän maisemakokonaisuuden. Hiidenvuori hallitsee 
näyttävästi maisemaa. 

6. RAJAUS Kts. liite 1. 

7. KUVAILUTEKSTI Hiidenvuori jylhine seinämineen tarjoaa erinomaisen näköalapaikan, josta avautuvat 
mieleenpainuvat kauaskantoiset näkymät yli järven ja metsien. Alue toimii erinomaisena 
retkeilykohteena  

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys 

8.2. Arviointiteksti Alue toimii nähtävyytenä ja matkailukohteena. Alueella vierailee vuosittain paljon ihmisiä. 
Matkailua tukevat alueen palvelut ja tunnettavuus. 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Liite 2. 
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