
Harakkasaaressa on 
sallittua 

 •  liikkuminen jalkaisin, 
hiihtäen ja lumikenkäillen

 •  marjojen ja ruokasienien 
poimiminen

 •  avotulen teko ja leiriyty-
minen tulentekopaikan 
yhteydessä

 •  kalastus voimassa olevien 
säädösten mukaisesti 
 

kiellettyä 

 •  avotulen teko metsäpalo-
varoituksen aikana myös 
tulentekopaikoilla

 •  roskaaminen ja rakentei-
den vahingoittaminen

 •  luonnon ja eläinten 
häiritseminen ja vahingoit-
taminen

 •  moottoriajoneuvolla ajo 
maastossa

Luonnonsuojelualue

Harakkasaari
Lammasjärvellä lähellä Kuhmon taajamaa 
sijaitseva Harakkasaari tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet monenlaiseen virkistäyty-
miseen luonnossa kaikkina vuodenaikoina. 

Harakkasaari on Metsähallituksen luonto-
lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Se liitettiin 
osaksi Ystävyyden puistoon kuuluvaa Len-
tuan luonnonsuojelualuetta vuonna 2020. 

Harakkasaari on paitsi luonnonsuojelualue 
ja virkistyskohde, myös omaleimainen 
nähtävyys Kuhmon luonnossa. Kautta aikain 
saaren harjut ovat houkutelleet kävelyret-
kille ja hiekkarannat kutsuneet kesäpäivän 
viettoon. 

Harakkasaari on suhteellisen pieni, vain 4,5 
hehtaaria. Harakkasaaren luonto on karua 
mäntykangasta ja siksi herkkä kulumiselle. 
Saari on säästynyt hakkuilta ja siellä tapaa-
kin vanhoja kilpikaarnaisia petäjiä. 

Kun vesireitit olivat merkittävimpiä kulku-
väyliä, Harakkasaari oli tärkeä matkaetappi ja 
levähdyspaikka. Myöhemmin se on nänyt ohi 
lipuvat tervaveneet ja uittolautat. 
 
Harakkasaaressa ei koskaan ole ollut pysyvää 
asutusta, mutta sieltä on löytynyt merkkejä 
hyvinkin varhaisista liikkumisista, mm. kvartsi-
iskoksia ja peuranpyyntikuoppien jäänteitä. 

Retkelle
Harakkasaari tarjoaa mahdollisuudet monen-
laiseen virkistäytymiseen. Saaressa on selke-
ästi näkyvä harjun päällä kulkeva polku. 

Lammasjärvi tarjoaa erinomaiset mahdolli-
suudet lyhyempään ja pitempään retkeilyyn 
vesillä. Talvisin Harakkasaarta kiertää ladut 
sekä kävelyreitti ja Kuhmon moottorikelkka-
ura kulkee Harakkasaaren kautta. Kaikkien 
saaressa kävijöiden käytettävissä on tulen-
tekopaikka sekä liiteri ja käymälä.

TEKSTIT JA KUVAT
METSÄHALLITUS 8/2022.

Harakkasaari 

 •Pinta-ala / 4,5 ha

 •  Perustettu 2020

 •  Sijainti Kainuu, 
Kuhmo

Metsähallitus, alueen hoitaja 

 •  Metsähallitus Luontopalvelut

 •puh. +358 206 39 6380

 •petola@metsa.fi

 •  luontoon.fi/lentua/ 
harakkasaari

 luontoon.fi/lentua/ 
harakkasaari 
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Harakkasaari
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Luonnonsuojelualue - Naturreservat
Nature Reserve - Природоохранная территория

Hiekkaranta - Strand
Beach - Песок

Pysäköintialue - Parkering
Parking - Парковка 

Tulentekopaikka - Eldplats
Campfire site - Место для костра

Laavu - Skärmskydd
Lean-to shelter - Навес

Kuivakäymälä - Torrtoalett 
Dry toilet - Сухой туалет

Muu rakennus - Övrig byggnad
Other building - Другое здание

Tie - Väg
Road - Дорога

Luontopolku - Naturstig
Nature Trail - Экологическая тропа

Retkeilyreitti - Vandringsled
Hiking route - Походный маршрут

Vesiretkeilyreitti - Vattenled 
Water route - Водной маршрут 

Latu - Skidspår
Skiing track - Лыжня 
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Kulkuyhteydet
Noin viiden kilometrin päässä Kuhmon keskustasta sijaitseva Harakkasaari on sikäli 
mielenkiintoinen saari, että korkean veden aikaan se todellakin on saari, mutta mata-
lan veden aikaan saaren ja mantereen välinen kannas on veden pinnan yläpuolella. 

Sula-aikaan saareen pääsee veneellä tai kahlaamalla, kuivana kesänä jopa kävellen 
kuivin jaloin. Talvella saareen pääsee helposti jäätä pitkin. 

Autolla ei pääse perille asti, mutta auton voi jättää Kuhmon luontokeskus Petolan 
pihaan tai jollekin Kalevalan alueen pysäköintipaikoista. Kalevalan alueella risteilee 
viitoittamattomia polkuja, joita pitkin pääsee lähelle Harakkasaaren rantaa. 

Veneellä pääsee rantautumaan Harakkasaareen useassa kohdassa. Suosituin rantau-
tumispaikka on saaren ison hiekkarannan länsipuolella. Saaressa ei ole laitureita.

Pidä huolta luonnosta!
 Retkeile kestävästi ja huolehdi jätteistä. Polta palavat, mikäli mahdollista. 
Laita eloperäiset jätteet kuivakäymälään. Tuo muut jätteet lajittelupisteisiin.
Muista retkietiketti!


