Kuva: Eija Syrjälä

ÄÄnekosken seutukunta
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Laulavan mörön
luontopolku
Opetuskäyttö
Hvyin opastettu vaellusreitti, jonka varrella harju- ja kangasmaastoja, vuoria, järvikannaksia ja retkikohteita. Jääkauden aikaisista muinaisrannoista on opastauluja polun pohjoisimmassa osassa. Kaakkovuoren maisematornista näkee viiden kunnan
alueelle.

Kuvaus
Syvälahden kyläyhdistyksen raivaama ja merkitsemä luontopolku on noin 19 kilometrin pituinen. Polun voi kiertää myös pienemmissä osissa. Se kulkee Syvälahden kylän, Vihijärven ja Suolahden läheisissä maastoissa. Reitin varrella pääsee ihailemaan
järvimaisemia, metsäisiä kankaita, harjanteita ja korkeammilta
vuorilta avautuvia näkymiä. Polku mukailee vanhoja metsäpolkuja, joita pitkin entisajan kyläläiset ovat kulkeneet asioimassa.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun varrella on laavu Mörkökoskella, neljä nuotiopaikkaa, kaksi lähdettä, 17-metrinen maisematorni Kaakkovuorella ja seudun historiasta kertovia opastauluja. Lähtöpaikka on Syvälahden entisen koulun pihassa vanhan saunan luona, päätepisteet
ovat pohjoisessa Laulumäki ja Kettuhiekka ja etelässä korpimaisemissa soliseva Mörkökoski. Karttoja voi lainata punaisista
postilaatikoista polun molemmista päistä, Vihijärven ilmoitustaululta, Syvälahden koulun saunarakennuksen luota sekä kirkolta Vanhalta rouvalta. Kartta sekä lisätietoa reitistä löytyy Äänekosken kaupungin internetsivuilta.
Polku on merkitty mörköviitoilla ja punaisilla täplillä.

Saavutettavuus ja varusteet
Pääosin helppokulkuisen polun varrella on myös jyrkkiä nousuja. Auton voi jättää Syvälahden koulun pihalle. Alkupäässä Laulumäelle nousevaa reittiä on opastus lähteelle.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Sumiainen
http://www.aanekoski.fi >Matkailijalle >Nähtävyydet >Laulavan mörön luontopolku
http://syvalahdenkyla.nettisivu.org >Info >Laulavan mörön
polku
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Äänekosken seutukunta

Opetuskäyttö
Luontoloma Lepänjuuren metsän havaintopolku esittelee ekologista metsäkäsitystä ja kestävää metsänhoitoa koealoineen.
Ennallistettu kosteikkolampi. Opastusmahdollisuus. Lintutorni,
näköalapaikka, leiripaikka.

Kuvaus
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Kuva: Luontoloma Lepänjuuri

Levälahden luontopolku

Kolmekilometrisen polun varrella on noin 30 luontorastia. Reitti
alkaa Levälahden torpan pihapiiristä ja kulkee metsässä, Sydänmetsän luonnonsuojelualueella sekä niityllä. Unelmakalliolla
on näköalapaikka ja lintutorni. Lehtolaaksossa virtaavan lähdepuron varteen on ennallistettu pieni kosteikkolampi. Ryhmälle
sopiva leiri- tai kokoontumispaikka on hiekka- ja kalliorantaisessa Nuotioniemessä Keiteleen rannalla. Telttapaikat ovat pienillä
metsäaukioilla. Tarjolla on myös leirejä ja luontokursseja.

Opasteet ja retkipalvelut
Opasvihkosta voi kysyä Luontoloma Lepänjuuren omistajalta.
Polulle voi tilata myös opastuksen. Reitin evästyspaikkoina ovat
lintutorni, kota, laavu tai torpan pirtti. Alueella on käytettävissä
kota (15-20 hengelle), keittokatos, 2 laavua, saunamökki, savusauna, kellari ja soutuvene.

Saavutettavuus ja varusteet
Reitillä on korkeuseroja, joten hyvät kengät ovat tarpeen.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Sumiainen
http://www.lepanjuuri.fi
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ÄÄnekosken seutukunta

Hakolan luontopolku
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Opetuskäyttö
Sumiaisten kirkonkylän tuntumassa puulajipuisto, pirunpelto,
eri-ikäistä metsää sekä ihmisen toiminnasta kertova laidunmetsä ja murahautoja. Tulvaniitty sopii lintujen havainnointiin.

Kuvaus
Luontopolun alku on viljelykuusikkoa, ja polku etenee koivukujaa pitkin Sumiaisjärven rantaan. Koivikkorannan kasvillisuutena on ahomansikkaa, luhtalitukkaa ja saniaisia. Rannan jälkeen
ylitetään ensimmäinen kuudesta sillasta ja saavutaan puulajipuistoon, josta löytyy mm. terva- ja muhkuraleppää sekä mustaja douglaskuusta. Puulajipuistosta polku kulkee Sumiaisjärven
rantaa myötäillen vanhaan mäntymetsään edeten saraheinä-/
tulvaniitylle, joka on hyvä lintupaikka. Niityltä jatketaan vanhan
laidunmetsän kautta vehkaa kasvaville murahaudoille, joista on
entisaikaan otettu turvetta pelloille. Polku päättyy pirunpellolle, joka on suurehko kivilouhosalue. Sen ympärille on merkitty
reitti, jonka voi kiertää ja palata samoja jälkiä takaisin. Pirunpellon reitiltä ei tulisi poiketa, sillä maasto vaurioituu erityisen helposti ja uusiutuu hitaasti.

Opasteet ja saavutettavuus
Luonnoltaan vaihteleva Hakolan luontopolku sijaitsee Sumiaisten kirkonkylän tuntumassa. Se alkaa Taipaleentie 17:n kohdalta mäen alta.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Sumiainen

© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

Äänekosken seutukunta

Tärttävuoren lintu- ja
maisematorni
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Opetuskäyttö
Tärttävuoren huipulla sijaitseva torni, josta voi katsella ympäröivää maisemaa ja tehdä lintuhavaintoja.

Kuvaus
Tärttävuori on Ääneseudun korkeimpia paikkoja, ja se kohoaa
100 metriä viereisen Kuhnamonjärven yläpuolelle. Torni sijaitsee Tärttävuoren laella. Alueen linnustoon kuuluvat mm. erilaiset petolinnut. Esimerkiksi harvinaisemmasta haarahaukasta
on tehty havaintoja. Tällä hetkellä tornia ympäröivä puusto on
niin korkeaa, että se haittaa näkyvyyttä. Lisätietoa Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta.

Opasteet ja retkipalvelut
Perille löytää Tärttämäki- ja Lintutorni-opasteita seuraten. Pohjoisesta päin tultaessa käännytään valtatieltä 4 oikealle n. 2 km
Kotakennäänsalmen eteläpuolelta opasteen Kierälahti mukaan. Käännytään heti meluvallin jälkeen jälleen oikealle ja 250
m jälkeen hiekkatielle vasemmalle (länteen). Etelästä tultaesssa ajetaan Saarijärventien (13-tie) risteyksen ohi reilu kilometri ja käännytään oikealle viitan Kierälahti suuntaan. Käännytään
seuraavasta risteyksestä vasemmalle (länteen) hiekkatielle viitan Tärttämäki suuntaan valtatien alitse.
Hiekkatietä ajetaan noin 2 km ja käännytään ennen tien varressa olevaa omakotitaloa oikealle kapeaa tietä ylös (viitta Lintutorni). Auto jätetään tien varressa olevalle levennykselle (n. 200
m päässä). Tie jatkuu 500 m:n päässä vuoren laella sijaitsevalle tornille.

Saavutettavuus ja varusteet
Puolen kilometrin päässä vuoren laesta on levennys, johon auton voi jättää. Kiikarit ovat tarpeen lintujen havainnointiin. Kartta kohteelle.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Äänekoski
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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ÄÄnekosken seutukunta
Kuva: Tuomo Pihlaja
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Pyhäjärven lintutorni
Opetuskäyttö
Lintutorni soveltuu erityisesti vesi- ja rantalintujen sekä petolintujen tarkkailuun.

Kuvaus
Pyhäjärvi on Keski-Suomen parhaimpia lintujärviä. Järvi ulottuu
sekä Äänekosken että Konneveden kunnan alueelle, ja kummankin kunnan puolella on lintutorni. Äänekosken puolen torni sijaitsee rantaluhdalla järven länsilaidalla.
Pyhäjärveä ympäröivät metsät ja pellot. Pesimälinnustoon kuuluu monipuolisesti vesi- ja rantalintuja. Jäiden lähdön jälkeen
joutsen-, sorsa- ja kahlaajaparvet saapuvat alueelle. Kesäisin voi
havaita saalistavia petolintuja, kuten kanahaukkoja, kalasääskiä, ruskosuohaukkoja ja nuolihaukkoja. Lisätietoa löytyy KeskiSuomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta.

Opasteet ja varusteet
Äänekoski-Konnevesi-tieltä (69) käännytään Konneveden Tankolammelta pohjoiseen tielle 637 Sumiaisiin. Sumiaisten keskustasta käännytään oikealle Hytölän suuntaan ja edelleen
parin kilometrin jälkeen vasemmalle Rautionmäkeen. Tätä tietä ajetaan kymmenisen kilometriä (Rautiomäen ohi), kunnes
käännytään vasemmalle Halttusentielle. Tietä ajetaan n. 500 m,
kunnes Pyhäjärvi häämöttää oikealla pellon takana. Halttusentieltä viitoitus oikealle, jossa on autoille parkkipaikka. Polku tornille (n. 200 m) kulkee pellon laitaa. Kiikarit ovat tarpeen lintujen havainnointiin.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Sumiainen
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Kalajärven lintutorni
Opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua erityisesti vesilintuihin.

Kuvaus

Kuva: Tuomo Pihlaja

Äänekosken seutukunta

Kalajärvi on rehevä lintujärvi kolme kilometriä Sumiaisten kirkonkylästä itään. Järven pinta-ala on noin 1,2 neliökilometriä.
Edustavimmillaan Kalajärvi on muuttoaikaan, jolloin järvellä voi
nähdä lepäileviä kahlaajia ja vesilintuja. Harvinaisuuksista on
tavattu mm. viiriäinen ja turturikyyhky.

Opasteet ja retkipalvelut
Sumiaisten keskustasta tultaessa käännytään vasemmalle PienTaipaleen tielle (viitta Lintutorni). Järven pohjoisrantaa sivuavaa
tietä ajetaan 2,3 kilometriä, postilaatikon 204 kohdalla valitaan
oikea haara.

Saavutettavuus ja varusteet
Tornille kuljetaan pellon laitaa pitkospuita pitkin. Kevättulvien
aikana kumisaappaat ovat tarpeen. Myös kiikarit on hyvä ottaa
mukaan.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Sumiainen
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Kuva: Hessu Järvinen

ÄÄnekosken seutukunta

ä
ä
n
e
k
o
s
k
i

Kapeenkosken
koskikalastus- ja
virkistysalue
Opetuskäyttö
Luijanharjun-Kapeenkosken alue on hyvä esimerkki jääkauden
muotoilemasta harjumaisemasta. Se on Natura 2000 -kohde ja
siellä on muinaismuistolailla rauhoitettuja kohteita (kivikauden
esiintymiä), kirkkohistoriaa, tukkilaishistoriaa, uittoa ja kalastusta. Koskiensuojelulailla rauhoitettu n. 1,5 km:n pituinen Luijankosken-Kapeenkosken reitti, Päijänne-Keitele-kanavasulku,
luontopolku, kulttuurihistoriallisia kohteita.

Kuvaus
Ennen A. Ahlströmin omistuksessa ollut Ääneseudun kuntien omistama alue sijaitsee Keitele-Päijänne-kanavareitin varressa. Kalastuspalvelujen lisäksi alueella on useita kulttuurihistoriallisia kohteita ja polkureittejä. Suntit ovat harjun poikki
kaivettuja veneenvetoväyliä. Lukuisista esihistoriallisista kivikauden asuinpaikoista, haudoista, esinelöydöistä, Ristikivestä
ja Honkaristista löytyy esiintymätietoa museoviraston muinaisjäännösrekisteristä. Honkaristin läheisyydessä on pidetty jumalanpalveluksia 1400-luvulta lähtien. Noin 2 km pitkän luontopolkureitin metsärastit kierretään omatoimisesti jaettujen
karttojen perusteella. Rasteilla on tietoa mm. laulaja Reino Helismaasta. Kapeenkosken mylly (rakennettu 1786) ja aittakylä
on maakuntakaavalla suojeltu maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
Kapeenkosken historiasta löytyy runsaasti lisätietoa Koiviston
kyläyhdistyksen sivuilta. Kapeenkoskella on koskirantojen lisäksi metsä- ja harjumaisemaa, ja vakituiseen ja vierailevaan
eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava, saukko, metso, pyy, palokärki, tikat, koskikara ja puukiipijä. Luijanharju-Kapeenharju
kuuluu yhtenä kohteena Vatianjärven-Saraaveden Natura 2000
-alueeseen.

Opasteet ja retkipalvelut
Kapeenkoskella on tarjolla majoitusta, opastettuja retkiä, kalastusta ja koskenlaskua ns. vesihydroilla. Lisätietoa http://www.
kapeenkoski.com, mistä löytyy mm. ajo-ohje nelostieltä.
Kohteen osoite on Kapeenkoskentie 105, Äänekoski.

Saavutettavuus ja varusteet
Sulan veden aikaan kohde on saavutettavissa myös JyväskylänÄänekosken välisillä kanavareittilaivoilla.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Äänekoski
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Äänekosken seutukunta

Hitonhaudan
luontopolku
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Opetuskäyttö
Luonnonsuojelualueella on kaksi rotkovajoamaa, joissa on iäkästä puustoa. Hitonvuoren laella on geokätkö.

Kuvaus
Hitonhaudan luonnonsuojelualue sijaitsee parin kilometrin
päässä Sumiaisten kirkonkylästä. Hitonhaudalle kulkee polku,
jonka varrella on alueen luonnosta ja historiasta kertovia opastauluja. Yläreitti johtaa Hitonhaudan vuoren päälle, mistä avautuu komea näkymä Keiteleelle. Luontopolulla on opastauluja
vain muutama mm. kalasääsken pesäpuunaan suosimista lakkapäämännyistä. Yläpolun päästä voi kulkea vielä läheiselle tulipaikalle. Vuoren laelta on suuremman vajoaman pohjalle noin
50 metrin pudotus. Alareitin polku on alkuun hyvin kapoinen.
Polun poikki on paikoin rojahtanut jokunen kuusi, mutta ne voi
joko ylittää tai kiertää. Maasto muuttuu sitä vehreämmäksi ja
kosteammaksi mitä alemmas polku kulkee. Rotkovajoamissa on
vanhaa puustoa, kuten lakkapäisiä tasalatvamäntyjä, ja vasta alhaalta näkee rotkon muodon ja molempien puolien kallioseinämät, jotka jääkausi on muovannut. Alareitin päätepiste häämöttää maaston muututtua jo suoksi.

Opasteet ja retkipalvelut
Hitonhaudalle pääsee polkua pitkin Rautionmäen tien varresta,
hieman ennen sepeliasemaa. Kohteessa on opastaulut. Luonnonsuojelualueelle johtaa tien varresta keltaisin maalimerkein
merkitty polku, joka jakautuu havumetsästä aukean laitaan saavuttaessa kahteen haaraan, ylä- ja alareittiin. Hitonvuoren laella on tulipaikka, jonne on varauduttava tuomaan omat polttopuut.

Saavutettavuus ja varusteet
Alueella on paljon korkeuseroja. Hyvät retkikengät ovat tarpeen. Vajoaman pohja on suota ja pohja on pehmeää. Kesällä
kannattaa suojautua itikoilta.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Sumiainen
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Kuva: Eija Syrjälä

ÄÄnekosken seutukunta
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Koiviston museotie
Opetuskäyttö
1700-luvun lopulla kuninkaan käskystä rakennettu markkina- ja
postitie. Osa Suomen sodan aikaista sotatietä, sodan aikaisten
venäläiskahakoiden tapahtumapaikkoja, vanha postikonttori.

Kuvaus
Koiviston kylällä sijaitseva museotie on yli 200 vuotta vanha
Kuopion ja Vaasan välinen markkina- ja postitie. Poikittaistiestä käytettiin asiayhteydestä riippuen eri nimiä: Ruotintie, Kruununtie, Savontie, Vanha posti-, rahti-, kievari- ja sotatie, Kuopio-Vaasa-valtatie, Suomen sodan tie. Se oli Pohjois-Hämeen
ensimmäinen mittatie, joka oli varustettu puisilla virstantolpilla.
Koivisto oli 1700-luvun lopulta aina 1840-luvulle asti Keski-Suomen pääteiden risteyksessä, maantieteellinen solmukohta ja
hallinnollinen keskus. Muhlunniemessä Koivistolla oli sisämaan
ainoa postikonttori, ja 1820-luvun alkupuolella Hirvaskankaalla
Pohjois-Hämeen ainoat markkinat.
Uuden neljän tien risteyksen synnyttyä Hirvaskankaalle Koivistontie jäi palvelemaan kylätienä. Paikallis- ja liikennehistoriallisen merkityksen vuoksi Tielaitos nimesi sen museotieksi vuonna 1998. Lisätietoa Koiviston kyläyhdistyksen sivuilta.

Opasteet ja retkipalvelut
Museotielle on opasteet valtatie 69:ltä.

Saavutettavuus ja varusteet
Valtatie 69:n opastuspisteessä on postilaatikossa museotien
kohteita esitteleviä vihkosia. Hyvä pyöräilyreitti.
Lähteet
Erkki Pyyppönen: Koiviston historiaa
http://www.aanekoski.fi >Matkailijalle >Nähtävyydet >Koiviston museotie
http://www.finnica.fi/keski-suomi/liikenne >Huviksi ja hyödyksi >Koiviston museotie
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Äänekosken seutukunta

Nuijasodan muistomerkki
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Opetuskäyttö
Muistomerkki on paikalla, jossa käytiin Huosiaismäen taistelu
isonvihan aikaan vuonna 1714. Läheisellä Kurikkaharjulla taisteltiin nuijasodassa vuonna 1596.

Kuvaus
Kyläläisten kauppias Mäilän johdolla suunnittelema nuijasodan
ja isonvihan taisteluiden obeliskin muotoinen muistomerkki
paljastettiin vuonna 1950. Muistomerkki on vanhan Pyyrinharju-Kurelahti-kirkkotien varrella Lylyharjulla, joka sijaitsi Korsholman linnan ja Olavinlinnan välisen sotatien tuntumassa.
Muistomerkin etualalla on kaksi kivikummelia, joista toinen
symboloi itseään säilyttämään pyrkivää ihmiselämää ja toinen
korkealle ja parempaan tähtäävää ihmistä. Takana on ylöspäin
suippeneva kivipatsas, jossa on neljä tekstitaulua. Lisätietoa
taisteluista löytyy Konginkankaan sivuilta.

Opasteet ja retkipalvelut
Muistomerkki sijaitsee Liimattalassa noin kaksi kilometriä Häkkilän tieltä.
Lähteet
http://www.konginkangas.fi >Historia >Muistomerkit
http://www.aanekoski.fi >Matkailijalle >Nähtävyydet >Nuijasodan muistomerkki
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Kuvat: Eija Syrjälä

ÄÄnekosken seutukunta
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Keitele-museo ja
museojuna
Opetuskäyttö
Vesi- ja rautatieliikenteen toiminnallinen erikoismuseo Suolahden satamassa ja Wanhalla Asemalla.

Kuvaus
Jyväskylän ja Suolahden välinen rautatie valmistui 1898, ja seuraavana vuonna Suolahden ja Äänekosken välille rakennettiin
yksityinen kapearaiteinen rata. Tämä vilkastutti asema-alueen
ja sataman elämää: puutavaraa lastattiin, makasiinit olivat täynnä rahtia ja junia käytiin myös vain katselemassa.
Suolahden vanha asema, ratapiha ja veturitalli toimivat tukikohtana museojunaliikenteelle. Keitele-Museo Oy aloitti museojunaliikenteen vuonna 1988. Nykyään toimintaa harjoitetaan yhteistyössä suolahtelaisen Höyryraide Oy:n kanssa. Junamatkan
voi tehdä joko höyryjunalla tai Dm7-kiskobussilla eli lättähatulla.
Keitele-Museolla on kaksi Tk3-sarjan höyryveturia. Toinen on rakennettu vuonna 1949 Frichsin veturitehtaalla ja koottu Hyvinkäällä. Se on liikennöinyt mm. 1980-luvun lopulla rataosuudella
Lahti-Heinola, ja vuonna 1997 se saapui Suolahden käyttöveturiksi.
Lisätietoa raideliikenteen sekä vesiliikenteen kehityksestä, mm.
kapearaiteisesta Pässinradasta, Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistyksen sivuilla.

Opasteet ja retkipalvelut
Museo sijaitsee osoitteessa Suolahden satama, Asemakatu 1,
Suolahti. Opastus tilauksesta. Ilmainen sisäänpääsy, paikalla on
kahvila. Mahdollisuus tilauksesta lättähattuajeluihin sekä höyrylaivaristeilyihin.
Lähteet
http://www.aanekoski.fi >Asukkaalle >Kulttuuri >Museot >Keitele-museo
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Äänekosken seutukunta

M-Realin tehdasmuseo
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Opetuskäyttö
Teollisuuden erikoismuseo, jossa Äänekosken satavuotisen
puunjalostusteollisuuden vaiheista kertova perusnäyttely.

Kuvaus
Äänekosken kaupungin museotoimen hoidossa olevassa museossa esitellään konttoritoimintaan, raakapuun hankintaan,
tuotantotoimintaan, energiaan ja työntekijöiden sosiaaliseen
toimintaan liittyvää näyttelymateriaalia. Museo on M-Realin
tehdasalueella.
Lisätietoa Äänekosken tehtaiden historiasta ja M-Realin yhtiön
toiminnasta.

Opasteet ja retkipalvelut
Museo sijaitsee osoitteessa Kuhnamontie 4, Äänekoski. Museo
on avoinna sopimuksesta.
Lähteet
http://www.aanekoski.fi >Asukkaalle >Kulttuuri >Museot
>Tehdasmuseo
http://www.avoinmuseo.fi >Tehdasmuseo
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ÄÄnekosken seutukunta
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Ilmanlaadun
seurantapiste
Opetuskäyttö
Äänekosken ilmanlaatua voi seurata kaupungin sivuilta.

Kuvaus
Ilmanlaatua mitataan jatkuvasti Äänekosken Hiskinmäessä. Ilmanlaadun seuranta on järjestetty yhteistoiminnassa Oy Metsä-Botnia Ab:n, CP Kelco Oy:n Äänevoima Oy:n, Valio Oy:n,
Ääneseudun Energia Oy:n, Oy Valtra Ab:n, Finnforest Oy:n Suolahden tehtaiden ja Kumpuniemen Voima Oy:n kanssa. Tarkkailupisteessä mitataan haisevia rikkiyhdisteitä (TRS), rikkidioksidia (SO2), typen oksideja (NOX) ja hengitettäviä hiukkasia.
Tuloksista lasketaan ilmanlaatuindeksi joka tunti. Seurantapisteitä on jokaisessa kunnassa. Jyväskylässä ja Jämsässä on Äänekosken lisäksi julkinen jatkuvan mittauksen seurantapiste.
Ilmanlaadun vuosiraportit ovat saatavina vuosilta 2004-2010
kaupungin sivuilta. Lisätietoa Keski-Suomen ilmanlaadun kokonaisseurannasta löytyy ympäristön tilaa kuvaavilta sivuilta.
Maakunnan ilmanlaatua seurataan bioindikaattoritutkimuksena (v. 2005 bioindikaattoriselvitys). Raportissa on kuvattu mäntyjen runkojäkälät, jotka ilmentävät ilmanlaadun eri asteita,
sekä mäntyjen rikki- ja typpipitoisuuksien raja-arvot ja neulaskadon arviointimenetelmä.
Lähteet
Keski-Suomen ELY-keskus: Ilmanlaadun tarkkailu Keski-Suomessa
http://www.aanekoski.fi >Ajankohtaista >Uutiset >Äänekoskella seurataan ilmanlaatua
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