
Inventointikortti:Junkkari, Kouvola 

 

1. Perustiedot 

 

2. Maisemamaakunta- ja seutu 

1.4. Maisemamaakunta ja -seutu [Mietintö 

66/1992]  

Eteläinen rantamaa 

Eteläinen viljelyseutu 

1.5. Maisematyyppi [Maakunnallinen 

maisemaselvitys] 

Viljelylakeus 

 

3. Aluekuvaus 

Junkkarinvuoren ja Junkkarinjärven maisema-alue liittyy läheisesti Kymijoen maisemakokonaisuuteen. 

Muhniemen viljelylakeudesta sen erottaa kapeahko ja matala metsäalue. Maisema-alueen hallitsevat osat 

ovat tyypillinen eteläisen rannikkoalueen savikolla sijaitseva matalarantainen järvi, siitä loivasti länteen ja 

pohjoiseen ylenevät viljelykset sekä maisemallisena kohokohtana Junkkarin järven itäreunalla siitä 

jyrkkäseinäisenä kohoava Junkkarivuori. Kymen läänin kallioinventoinnin mukaan Junkkarivuori kuuluu 

maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaisiin kallioalueisiin. Viborgiittia olevan vuoren lakiosassa on 

monipuolisia luonnonmuotoja: kuivia, rapautuneita moromäkiä, soistumia, lakilampia ja jyrkännepuroja. 

Länsireunalta avautuu kauniita näkymiä jyrkänteen alla olevalle järvelle ja sitä ympäröivälle peltoaukealle. 

Jyrkänteinen länsiseinämä erottuu silmiinpistävästi länsipuolen viljelylakeudelta. Junkkarinvuoren alue on 

aktiivisessa virkistyskäytössä. Junkkarinjärven kaakkoisrannalla sijaitsee Junkkarinvuorta matalampi 

loivapiirteinen kalliomäki. 

 

Alueen pitkästä asutushistoriasta merkkeinä ovat jäännökset kivikautisista asuinpaikoista. Nykyinen asutus 

sijoittuu enimmäkseen pieninä ryppäinä metsäsaarekkeisiin viljelyalueen eri osissa. Kulttuurihistoriallista 

arvoa on 1920-luvluta peräisin olevalla Korvenkylän koululla istutuksineen ja ulkorakennuksineen. 

 

Junkkarijärven muoto on säilyt lähes samanlaisena Kuninkaan kartaston ajoilta asti, 1776-1805. Järven nimi 

on vaihtunut, mutta se on jo tuolloin sijainnut Junkkarin kylän eteläpuolella. Vaikuttava Junkkarivuori on 

esitetty kartastossa selkeästi. Luoteen peltoaukeat ovat olleet avoimia jo tuolloin, mutta niiden linjaukset 

ovat hieman muuttuneet tähän päivään verrattuna. Osa tielinjauksista on edelleen käytössä. 

 

 

1.1. Maisema-alueen nimi Junkkarinjärven ympäristö 

1.2 Maisema-alueen uusi nimi, ehdotus Junkkari, Kouvola 

1.3. Sijainti, kunta Kouvola 

1.4  Maisema-alueen pinta-ala noin 800 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Karttaote Junkkarista Kuninkaan kartastosta. 

 

4. Arviointi 

Vanha arvoluokka: maakunnallisesti arvokas maisema-alue 

Nykyinen arvoluokka: maakunnallisesti arvokas maisema-alue 

 

 

5. Perustelut 

Junkkarinvuoren rajaama maisema-aukea näkyy alueelle saavuttaessa ja vesi on vahvasti läsnä maisemassa. 

Maisemarakenne on monipuolinen ja alue muodostaa hienon maaseutumaisemakokonaisuus; 

metsäsaarekkeet, kalliot, viljellyt peltoaukeat, vesi. 

 

Päivitysinventoinnin pvm, 26.6.2013, Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen  
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N 60;42;24.0480 

E 26;43;49.4820 

N 60;42;24.3720 

E 26;43;49.6560 


