
11. Murtoisten kylän ava-

ruustutkimuskeskus 

(observatorio) on ollut toi-

minnassa vuodesta 2006 

lähtien. Se tarjoaa erinomai-

set mahdollisuudet tähtihar-

rastukselle ja tähtitaivaan 

tutkimukselle.  

Kuva: www.yle.fi 

Ruumissaaret:  
5. Kuuhankaveden Viinikkaselkä 
ja 6. Niininiemi 
Kesäaikaan ja jäiden ollessa heik-
koja vainajat haudattiin lähialu-
eelle asumattomiin saariin. 

 HANKASALMEN YMPÄRISTÖKASVATUSKOHTEET 

1. Kärkkäälän 
luontopolku kier-
telee Kärkkäälän 
kylän kulttuuriym-
päristössä ja Kor-
holankoskien osin 
kosteikkoisilla ran-
noilla. 

Kuva: www.hankasalmi.fi 

Luontokohteet 
 
1. Kärkkäälän luontopolku ja 

Korholankosket 

2. Suojärven lintutorni 

3. Leväsenlammen lintutorni ja 

luontopolku 

4. Venekosken Lyötinmäen 

luontopolku 

5. Kovalanmäen luontopolku 

6. Keskisenlammen luontopolku 

ja lintutorni 

7. Pieni-Kaihlasen lintutorni 

 

Laavut ja taukopaikat: 

A. Kärkkäälänkoskien laavu ja 

nuotiopaikka 

B. Saksalansaaren Akkasillan 

laavu ja vesillelaskupaikka 

C. Säkinmäen laavu 

D. Hankaveden Jänissaaren laa-

vu ja nuotiopaikka 

E. Armisveden Selkäsaaren laa-

vu 

F. Armisveden Kalliolahden 

luonnonhiekkaranta, laavu ja 

nuotiopaikka 

G. Hankamäen laavu 

Kulttuurikohteet 
 
1. Säkinmäen korsu, korsusauna 

ja kirkkovene sekä ikiliikkuja 

2. Hankasalmen kirkko 

3. Kotiseutumuseo (Hankasalmen 

museokylä ja esinemuseo) 

4. Suolikosken mylly ja lehto 

5. Viinikkaselän ruumissaari 

6. Niininiemen ruumissaari 

7. Häkärinteet 

8. Revontulitutka-asema 

9. Pienmäen talomuseo 

10. Elämysten tie 

11. Murtoisten kylän avatuustutki-

muskeskus (observatorio) 

 

Ympäristökohteet 
 
1. Jätevedenpuhdistamo 

Kuva: Kärkkäälän kyläseura 

2. Suojärven lintu-
torni sijaitsee Kärk-
käälässä. Suojärvi 
on erämainen suo-
rantainen n. metrin 
syvyinen lampi. 

Kuva: Tuomo Pihlaja 

3. Leväsenlammen lin-
tutorni ja luontopolku  
Levänen on rehevä ja 
matala lintujärvi. Lam-
men länsipuolella ole-
villa pelloilla on usein 
yölaulajia. 

Kuva: Tuomo Pihlaja 

4. Venekosken Lyö-
tinmäen luontopo-
lulla voi tutustua 
alueen kasvistoon, 
eläimiin ja histori-
aan. 

Kuva: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos 

5. Kovalanmäen luon-
topolulla voi tutustua 
vaihteleviin, mäkisiin 
maisemiin. Opastaulut 
kertovat luonnolle tyy-
pillisistä ilmiöistä ja 
alueen historiasta. 

Kuva: Matleena Muhonen 

6. Keskisenlammen luon-
topolku ja lintutorni  
Keskisenlampi on valtakun-
nalliseen lintuvesien suoje-
luohjelmaan kuuluva suo-
rantainen lintujärvi. Kuva: Eija Syrjälä 

7. Pieni-Kaihlasen lintutorni  
Pieni-Kaihlanen kuuluu Natura 
2000 -kohteisiin. Se on rehevä 
lintujärvi.  

Kuva: Tuomo Pihlaja 

1. Säkinmäen alueella  
on nähtävillä historial-
lista kulttuuriperintöä 
kuten korsu, korsusau-
na ja kirkkovene. Alu-
eella on myös kopio 
Mikko Minkkisen ra-
kentamasta ikiliikku-
jasta.  

http://www.hankasalmi.fi/kymppikylat/Sakinmaki/

matkailu.htm 

2. Hankasalmen 
kirkko on uus-
goottilainen hir-
sikirkko vuodelta 
1892. Se on Kes-
ki-Suomen suu-
rin puukirkko. 

Kuva: Eija Syrjälä 

3. Kotiseutumuseo, 
Hankasalmen museo-
kylä ja esinemuseo si-
jaitsevat kirkon vä-
littömässä läheisyy-
dessä.  

Kuva: Eija Syrjälä 

4. Suolikosken mylly 
ja lehto  
Suolikoskessa sijaitsee 
edelleen toiminnassa 
oleva yhteismylly.  

www.hankaslami.fi/kuvagalleria 

7. Häkärinteet on 
yksi Keski-Suomen 
voimakkaimmin 
kasvavista hiihto- ja 
vapaa-ajan keskuk-
sista. 

http://ski-finland.com/ 

8. Revontulitutka-
asemalla on yleisölle 
tarkoitettu reaaliajas-
sa toimiva näyttöruu-
tu. 

Kuva: http://www.hankasalmi.fi/kymppikylat/Sauvamaki/ 

9. Pienmäen talomuseo 
edustaa 1700-luvun talon-
poikaista mäkiasutusta. 

Kuva. Avoin museo 

10. Historiallisen Elä-
mysten tien varrella on 
nähtävyyksiä ja monen-
laisia matkailijaa palve-
levia yrityksiä. 

Kuva: www.hankasalmi.fi 
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