
Punkaharju noin seitsemän kilometrin pituinen kapea harjujakso, on Suomen tunnetuin 
jääkauden muodostelma. Harjualue on merkittävä sekä luonnonarvoiltaan että 
historiallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavien kohteidensa takia. Punkaharju on yksi 
Suomen 27 kansallismaisemasta.

Punkaharju kehittyi merkittäväksi liikenneväyläksi 1500-luvulla, kun Olavinlinnaa ja Viipuria 
yhdistäneen kuriiritien linja vakiintui harjun laelle. Tiestä on säilynyt joitakin osuuksia. 
Punkaharjun nykyinen maine perustuu harju- ja järvimaisemia ihannoineen kansallisen 
maisemakäsityksen syntyyn ja matkailukulttuurin kehittymiseen 1800-luvulla. Alueen 
kulttuurihistoria on kuitenkin huomattavasti pidempi. Alueelta on tehty useita 
muinaislöytöjä.

Valtionhotelli on alueen vanhinta rakennuskerrostumaa ja se liittyy 1840 perustetun 
kruununpuiston historiaan. Puinen päärakennus on rakennettu alkuaan 1845 intendentti 
E.B. Lohrmann suunnitelman mukaan kruununpuiston metsänvartijain asunnoksi ja 
matkailijoiden majoitustilaksi. Tätä tornillista, sveitsiläistyylistä rakennusta on laajennettu 
1879, 1893 ja 1899 hotellin tarpeisiin. Erillinen, ns. Keisarinnan huvila on vuodelta 1898. 
Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi asuin- ja talousrakennus sekä viinikellari, hirsinen 
rantasauna ja laivalaiturin tuntumassa oleva rantapaviljonki. 

Vanhat kiviaitareunusteiset tiet mutkittelevat edelleen harjun rinteillä, tosin hieman 
kasvillisuuden peitossa. Seudun monet arvorakennukset arvopiirteineen kuten myös 
Valtionhotelli, ovat säilyneet. Valtionhotellin tarina jatkuu nyt Hotelli Punkaharjuna.
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Pihlajaveden ja Puruveden välissä 
kiemurteleva kapea Punkaharju on yksi 
Suomen kuuluisimmista maisemista. Se 
on ollut 1800-luvusta alkaen kuuluisa 
matkailukohde, jonka maisemia ovat 
ihailleet ja ikuistaneet muun muassa 
useat taiteilijat. 

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Etelä-Savo.

Punkaharju on omaleimainen harjuselänne, joka kuuluu laajaan
jäätikköjokien kasaamaan, Toista Salpausselkää kohti kulkevaan
hiekka- ja soramuodostumaan. Korkeimmillaan noin 25 metriin
nouseva muodostuma on kapeimmillaan vain parinkymmenen
metrin levyinen. Paikoin se laajenee noin 150 metrin levyisiksi
hiekkapohjaisiksi saarekkeiksi. Punkaharjun rinteet ovat
pääsääntöisesti jyrkkiä, mutta harjun päällä kulkeva tie on
loiventanut muodostuman lakea. Punkaharjun keskustaajaman
(ent. Punkasalmen) itäpuolella harjumuodostuma jatkuu
kaksihaaraisena Pakkasenharjuna, jonka haarojen väliin jää
suppa-alue. Muodostuma purkaantuu maisema-alueen itäpuolella
laajaksi deltaksi. Maanmittauslaitos, karttapaikka

Punkaharjun pohjoispuolella sijaitsee Puruveden Enanselkään rajautuva laakeasti kumpuileva Laukansaari.
Punkaharjua ympäröivät Puruveden ja Pihlajaveden vesialueet. Harjun eteläpuolella vesistömaisemaa
leimaavat pienet ja rikkonaiset selät, mutta Laukansaaren pohjoispuolella Puruveden järvimaisema aukeaa
avarana. Harjualueen kasvillisuus on kulttuurivaikutteista ja paikoin kulunutta puolukkatyypin
kangasmetsää. Punkaharjulla kasvaa myös Suomen vanhin luonnonhoitometsä. Laukansaarella sijaitsee
Punkaharjun tutkimusmetsäalue.

Punkaharju kehittyi merkittäväksi liikenneväyläksi 1500-luvulla, kun Olavinlinnaa ja Viipuria yhdistäneen
kuriiritien linja vakiintui harjun laelle. Tiestä on säilynyt joitakin osuuksia. 1700-luvun lopulla harjusta tuli
sotilasstrategisesti tärkeä, kun Turun rauhan (1743) jälkeinen Ruotsin ja Venäjän välinen raja vedettiin
harjun tuntumaan. Rajaa turvatakseen venäläiset linnoittivat Punkaharjun salmet ja sijoittivat paikalle
vartioston. Kirkkoniemessä on edelleen sotilasleirin pyöreitä ja laakeapohjaisia telttapaikkoja. Lisäksi eri
puolella harjua on Suomen sodan kynnyksellä kaivettuja maavarustuksia. Harjun sotilasstrateginen merkitys
korostui uudelleen toisessa maailmansodassa, jolloin Salpalinjaan kuuluneelle Punkaharjulle tuotiin
panssarivaunuesteitä.

Punkaharjun nykyinen maine perustuu harju- ja järvimaisemia ihannoineen kansallisen maisemakäsityksen
syntyyn ja matkailukulttuurin kehittymiseen 1800-luvulla. Alueen kulttuurihistoria on kuitenkin
huomattavasti pidempi. Alueelta on tehty useita muinaislöytöjä. Mustaniemen kivikautinen asuinpaikka
sijaitsee Mustaniemen länsirannalla. Hynninsaareen johtavan tasaisen sorakankaan länsilaidalla on
puolestaan kolme pyyntikuoppaa ja Laukansaaren Yhteislaitumella sijaitsee ajoittamaton kuppikivi. Harjulla
vuonna 1803 vieraillut Aleksanteri I kielsi linnoitustöistä johtuneet hakkuut, ja vuonna 1840 valtio lunasti
alueen. 136 hehtaarin laajuinen kruununpuisto perustettiin vuonna 1843, jolloin alkoi myös alueen metsien
suunnitelmallinen hoito. Alueelle asetettiin kaksi metsänvartijaa, joille rakennettiin mökit harjun molempiin
päihin. Punkaharjulle istutettiin ensimmäiset ulkomaista alkuperää olleet koemetsät vuonna 1877.
Luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1991. Punkaharju vakiintui 1800-luvun kuluessa osaksi
luonnonkauneutta korostanutta suomalaista maisemakuvastoa. Alueen maineeseen vaikuttivat ennen
kaikkea kuuluisat kulttuurivaikuttajat, jotka ihannoivat alueen maisemia. 1900-luvun alussa harjun
matkailusuosiota kasvatti rautatieyhteyden valmistuminen.

Punkaharju on ikoninen ja tunnettu luonnonmaisema ja -puisto. Harjualue on merkittävä sekä
luonnonkauneutensa että historiallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavien kohteidensa takia. Alue on
kokonaisuutena arvokas esimerkki luonnonsuojelun, metsäntutkimuksen, matkailukulttuurin, sotilaallisten
puolustusrakennelmien sekä kansallisen maisemakuvaston historiasta. Punkaharjun kulttuurihistoriallista
arvoa on vaalittu nimeämällä alue yhdeksi Suomen 27 kansallismaisemasta.

Katso video: HOTELLI PUNKAHARJU - Maisemakuvia ennen ja nyt - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7DnD7hnqSPU

