Jokamiehen oikeudet
Saat:
• Liikkua jalan tai hiihtäen luonnossa.
• Oleskella tilapäisesti riittävän etäällä asumuksista.
• Poimia luonnonmarjoja ja sieniä. Onkia ja pilkkiä.
• Kulkea, uida ja peseytyä rannalla sekä kulkea jäällä.

Metsurinkivi
Raja merkittiin hakkaamalla rajamerkit kiviin ja kallioihin. Tämä rajamerkki on samalta ajalta kuin Haukkavuorella. Kiven merkintä löytyi
sattumalta kun tauolla ollut metsuri puhdisti puukkoaan kiveen. Kivi
on aivan Torsansalon tien varressa.

Iivanansaari
Koantauksen pienessä saaressa on mielenkiintoinen nähtävyys, jääkärivääpeli Jussi Reinikaisen hautakammio. Saareen pääsee veneellä,
joka on retkeilijöitä varten Koantauksen rannassa, viitta Junkkarintieltä.

Hirnilän viikinkiaikainen kalmisto
Viikinkiaikaiseksi haudaksi todettu kiviröykkiö kertoo Rautjärven
historiasta ajalta 800 – 1500 jKr. Muinaismuistolaki kieltää kajoamasta
kiviröykkiöihin, jotta niiden sisältämä ainutkertainen tieto säilyisi.

Sarajärven linnavuoren luola
Sarajärven linnavuoren luola sijaitsee Ruokolahden kunnan puolella,
jyrkän kalliorinteen yläosassa. Tien varrella on opastaulu, jonka luota
johtaa polku ylös vuorelle. Luolaonkalo on maan uumenissa ja pimeä, joten luolaan meno vaatii erityistä ketteryyttä ja lisävaloa. Luolaan meno on jopa vaarallista, jos siellä on jäätä talven jäljiltä. Tätäkin
luolaa on käytetty piilopaikkana menneinä vuosisatoina.

Lähde: Jokamiehenoikeudet, Ympäristöministeriö.

Uimolan savusauna - Suomen parhaimpia!
8-kulmainen savu- ja turvesauna tilauksesta.
Yleinen saunavuoro kesäkeskiviikkoisin klo 17-21.
Kari Pulkkinen 040-5911 244
Päiväretki Ossin laavulle ja Haukkavuorelle
Sisältää nokipannukahvit ja pientä purtavaa laavulla
maisemointialueella sekä tutustuminen Haukkavuoren näköalapaikkaan.
Ossi Huikko /Bussi Timossi 0500-215 702
Junkkarikämppä
Koantauksen rannalla, Iivanansaaren tuntumassa
majoitustilat 10 hengelle. Savusauna ja tavallinen sauna.
Tiedustelut / varaukset Stereoheikistä 05-4772222.
Etelä-Karjalan luonto-oppaat ry
Meiltä retkiohjelmat ja -opastukset Etelä-Karjalan luontoon,
myös retkivarusteita. Esa Hartikainen 0500-858 928,
Tuomo Kuisma 050-5885 625, Helena Pellikka 0400-672 420,
http://yhdistykset.etela-karjala.fi/eklo/
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Hiitolanjoki
Hiitolanjoki eli Kokkolanjoki johtaa Simpelejärven, Torsajärven ja
alueen pienempien järvien vedet Laatokkaan. Alue ei siis kuulu
Vuoksen vesistöön. Joessa on Suomen puolella 4 voimalaitosta, joilla
on museoarvoa. Hiitolanjoen alueesta suunnitellaan kalastus- ja
kulttuurimatkailukohdetta.

Änkilän luontopolku
Parin kilometrin pituisella polulla voi tutustua monimuotoiseen metsäluontoon. Lähtö Änkilän koululta.

Lisätietoja Etelä-Karjalan matkailupalveluista
• Etelä-Karjalan maakuntaportaali, www.ekarjala.fi
• Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy, Puh. (05) 667 788
• Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Puh. (05) 681 2500

KUVIOPAJA OY / ESA PRINT OY, KUVAT: HANNA OLLIKAINEN JA MIKKO NIKKINEN, PIIRROKSET: HELI PUKKI

Pirunkirkko
Rajaseudulla on useita korkeita mäkiä nimeltään Linnavuori. Linnakankaan Linnavuoren jyrkän rinteen alle jää suuri luolantapainen
syvennys, jota on käytetty suojapaikkana Ison vihan aikana ja jatkosodan loppuvaiheessa. Myös tämä Linnavuori on rajamerkkipaikka.
Pirunkirkon kyltti on Kangaslammen tien varressa, polkua pitkin tieltä on matkaa n. 300 m.

Et saa:
• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa asukkaille tai toisille retkeilijöille.
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai muita eläimiä.
• Kaataa vai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta
puuta, varpuja tai sammalta.
• Tehdä avotulta toisen maalle.
• Roskata ympäristöä.
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa.

Rajaseutu Rautjärvi
Rautjärvi on ollut vuosisatojen ajan rajaseutua Ruotsin ja Venäjän välillä.
Historiallisen rajan merkkejä on nähtävissä useassa paikassa maastossa.
Näistä tunnetuin on Haukkavuori. Rajaseudun asukkaan elämä oli
epävarmaa, ja siksi piilopaikkoja oli haettava lähiseudun kallioluolista.

1. Haukkavuori
Haukkavuori on paitsi historiallisesti merkittävä rajapaikka, myös maisemanähtävyys, jonka eteläseinämä hallitsee järvimaisemaa Torsansalon
suunnasta tultaessa. Vuoren laelta avautuu suomalainen kansallismaisema.
Haukkavuori on Etelä-Karjalan korkein paikka, 172 metriä merenpinnan
ja 79 m Sarajärven yläpuolella. Sarajärvi on latvajärvi, joka laskee Hiitolanjoen kautta Laatokkaan.
Valtakunnan raja on kulkenut näiden seutujen halki vuosisatoja. Haukkavuori on ollut tärkeä rajamerkki useassa rauhassa, ja vieläkin voi lukea kallioon hakattuna Uudenkaupungin rauhan rajankäyntimerkinnän
vuodelta 1722. Nykyisin Haukkavuori toimii Rautjärven ja Ruokolahden
kuntien rajapyykkinä.
Metsäiseltä osaltaan Haukkavuoren alue on lehtipuuvaltainen, vaikkakin
vuoren laella kasvaa vanhaa kalliomännikköä. Vuoren takarinteillä on
järeitä koivuja ja haapoja, jotka luovat elinympäristöjä liito-oraville ja
valkoselkätikoille. Myös helmi- ja viirupöllöt pitävät majaa Haukkavuorella.
Haukkavuori on sisällytetty Natura-ohjelmaan uhanalaisten lajien ja
arvokkaan kallioalueen perusteella. Kalliokasvillisuus on herkkää kulumiselle, joten älä tallaa sitä tarpeettomasti.
Haukkavuorelle on viitoitus Sarajärventieltä. Parkkipaikalla on laavu,
ruokailukatos ja tulipaikka sekä käymälä. Parkkipaikalta näköalapaikalle
on kävelymatkaa 800 m, mistä edelleen on viitoitus 3 km pituiselle
retkipolulle. Retkipolun mäkien kiipeäminen vaatii hyvää kuntoa ja ketteryyttä. Haukkavuorella käynti riittää retkeksi perheen pienimmille,
joita vanhempien on pidettävä tarkasti silmällä jyrkänteen lähettyvillä.
Näköalapaikalla on pöytä ja penkit eväiden syömiseen. Autopaikalta
ei pääse rattailla vuorelle.
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