
Harvakseltaan rantojen tuntumaan Pohjois-Karjalassa Karhujoen, 

Karhujärven ja Valtimonjoen muodostaman vesireitin ympärille 

muodostuu valtakunnallisesti arvokas Karhunpään rantakylän 

maisema-alue. 

Avoimet, viljelysten ja laidunmaiden sekä polveilevat vesistönäkymät 

vuorottelevat. Vehmaita rantamaita ja kapeaa harjua ympäröivät 

kauempana korkeat vaarat. Tilojen pihapiirit talousrakennuksineen 

sijaitsevat näkyvillä paikoilla, vesistöjä reunustavilla kummuilla ja 

harjanteilla. Ympärille jäävät välillä veteen saakka ulottuvat hoidetut 

pellot ja laitumet. Paikoitellen vesireitti jää niin piiloon runsaan 

rantapuuston taakse, että toisintokuvaukseenkin tarvitaan avuksi 

lennokkia. 
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Karhunpään rantakylä on jylhä 
vaarakarjalainen rantakylä, jota 
halkoo edustava 
harjumuodostuma.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Pohjois-Karjala

Maisema-alueelta tunnetaan runsaasti kiinteitä muinaisjäännöksiä, joista huomattava osa on 
harjumuodostuman tuntumassa sijainneita kivikautisia asuinpaikkoja. Myös maisema-alueen pohjois- ja 
länsipuolella on kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka kertovat alueen pitkästä kulttuurihistoriasta. Kiinteä 
asutus on vakiintunut Karhunpään länsipuolelle jo 1620-luvulla, ja alueen rannat on asutettu pysyvästi 
1700-luvun lopulla. 1800- luvulla kylän alueella oli vesireitin varteen syntynyt toripaikka.

Alueen asutus on ryhmittynyt harvakseltaan rantojen tuntumaan. Tilakeskukset sijaitsevat peltoalojensa 
keskellä. Valtaosa alueen rakennuksista on 1970–1990-luvuilta, ja perinteisiä pihapiirejä vanhoine 
rakennuksineen on säilynyt vain muutama. 

Karhunpään rantakylän tasapainoista maisemakuvaa luonnehtivat avoimet, viljelysten ja laidunmaiden
sekä polveilevan vesistön kirjomat näkymät, joiden keskellä kulkee Pitkäniemen–Siikasärkän
selväpiirteinen harjumuodostuma. Alavia, vehmaita rantamaita ja kapeaa harjua ympäröivät kauempana
korkeat vaarat. Pellot ja laitumet ulottuvat monin paikoin veteen saakka, mutta toisinaan vesireitti
kulkee lähes piilossa runsaan 3 rantapuuston takana. Viljelyalueiden yleisilme on avoin ja selkeästi
jäsentynyt. Paikoin lehtipuuvaltaiset metsäsaarekkeet ja -kaistaleet jakavat avointa tilaa. Maatilojen
pihapiirit talousrakennuksineen sijaitsevat näkyvillä paikoilla vesistöjä reunustavilla kummuilla ja
harjanteilla. Tilakeskuksia ympäröivät pellot. Alueen tiestö myötäilee asutusta, ja paikoin
asutusmaisemasta välittyy väljän nauhakylän vaikutelma. Vesireitin itäpuolella maastonmyötäisesti
polveilevalta vanhalta Joensuun–Sotkamon valtatieltä aukeaa useita edustavia näkymiä.

Karhunpään maisema-arvot muodostuvat mutkittelevan joen ympärille syntyneestä viljelymaisemasta, 
joka on säilynyt avoimena ja hyvin hoidettuna. Kylän asutusrakenne on pysynyt perinteisenkaltaisena.

Karhunpään kylämaisemat ovat syntyneet Karhujoen, Karhujärven ja
Valtimonjoen muodostaman vesireitin ympärille. Alueen maisemaa
hallitsee viljelyaloja ja Karhujärveä halkova luode-kaakkosuuntainen
Pitkäniemen–Siikasärkän harju, joka lävistää alueen kapeana,
runsaan kymmenen metrin korkuisena muodostumana. Maisema-
alueen kaakkoiskulmassa harju laajenee Juutilankankaan deltaksi,
jonka rinteissä on eri-ikäisiä muinaisrantoja.
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