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koljatin luontopolku
opetuskäyttö
luonnonsuojelu, natura 2000 -kohde, maisema, geologia, kal-
lioalue.

kuvaus
koljatti on pieni luonnonsuojelualue Viitasaaren Hakovuorella. 
koljatin ja Hakovuoren selänteet kuuluvat natura-verkostoon 
sekä keski-Suomen arvokkaisiin kallioalueisiin, joilla on geolo-
gisia ja maisemallisia arvoja.

luontopolku kiertelee hienoissa maisemissa Hakovuorilla ja 
koljatilla. kävijöille on tarjolla kauniita maisemia, jylhä kallio-
seinämä, luontopolku, laavu ja tulipaikka kalliojärven rannassa. 

natura-alue Hakovuori-kalliomäet käsittää kolme erillistä kal-
lioaluetta, jotka muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. 
Huosiaisvuorella on harvinaisen laajoja ja sileitä, yhtenäisiä silo-
kalliopintoja, joilla kasvaa poronjäkälä- ja kalliotierasammalkas-
villisuutta. pohjoisrinteellä on noin 25 m korkea porrasjyrkänne. 
kivilaji on punertavaa porfyyristä granodioriittia ja graniittia. 

Hakovuoren selänne kohoaa jyrkkärinteisenä sen koillispuoli-
sesta Hakojärvestä yli 80 metrin korkeuteen. Vuori erottuu idäs-
tä katsottaessa selvästi koholla olevana muodostumana, jonka 
rinteessä on korkeimmilla kohdilla nähtävissä kalliopaljastumia. 
Viistolla koillisrinteellä on noin 40 metriä korkea, muodoiltaan 
vaihteleva porrasjyrkänne, jossa on yksittäisiä 10-15 metriä kor-
keita pystyasentoisia ja viistosti viettäviä kallioseinämiä. keski-
osassa kalliojärveen laskevan koljatin lounaisrinteen alaosassa 
on 20 metriä korkea pystyjyrkänne, joka on järven rantamaise-
man jyhkeä elementti. jyrkänteen tyvellä on teräväsärmäisistä 
kivistä muodostunutta lohkareikkoa. 

Hienoja näköalapaikkoja on Hakovuoren pohjoispäässä, josta 
avautuvaan näköalaan kuuluvat Sulkavanlammet, läheiset tiet 
ja pellot sekä Ylä-keitele. myös koljatin korkeimmalta kohdal-
ta on esteettömiä näkymiä Ylä-keiteleelle ja ympäristön met-
siin, joissa maisemakuvaa häiritsevät kuitenkin munakukkulan 
kivilouhos sekä runsaat hakkuualueet. länsiosassa olevien kal-
liomäkien itäreunalla on viistosti viettäviä avokalliopintoja noin 
kilometrin matkalla. mäen länsireuna on loivempaa ja peittei-
sempää maastoa. 

opasteet ja saavutettavuus
kalliojärven rannalla on laavu ja tulipaikka. polku sijaitsee luon-
nonsuojelualueella, joten polulta ei saisi poiketa mylläämään 
kasvistoa. Geokätkökohde. 
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http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=83b3a879-0aa3-474d-8e86-f9f0630f3f95
http://map.sportum.info/saarijarvimap/saarijarvimap.jsp
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26935&lan=fi
http://www.keskisuomi.fi/filebank/11156-Vitasaari-%C4anekoski.pdf

