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LauLavan mörön 
LuontopoLku

opetuskäyttö
Hvyin opastettu vaellusreitti, jonka varrella harju- ja kangas-
maastoja, vuoria, järvikannaksia ja retkikohteita. Jääkauden ai-
kaisista muinaisrannoista on opastauluja polun pohjoisimmas-
sa osassa. kaakkovuoren maisematornista näkee viiden kunnan 
alueelle. 

kuvaus
Syvälahden kyläyhdistyksen raivaama ja merkitsemä luontopol-
ku on noin 19 kilometrin pituinen. polun voi kiertää myös pie-
nemmissä osissa. Se kulkee Syvälahden kylän, vihijärven ja Suo-
lahden läheisissä maastoissa. reitin varrella pääsee ihailemaan 
järvimaisemia, metsäisiä kankaita, harjanteita ja korkeammilta 
vuorilta avautuvia näkymiä. polku mukailee vanhoja metsäpol-
kuja, joita pitkin entisajan kyläläiset ovat kulkeneet asioimassa. 

opasteet ja retkipalvelut 
polun varrella on laavu mörkökoskella, neljä nuotiopaikkaa, kak-
si lähdettä, 17-metrinen maisematorni kaakkovuorella ja seu-
dun historiasta kertovia opastauluja. Lähtöpaikka on Syvälah-
den entisen koulun pihassa vanhan saunan luona, päätepisteet 
ovat pohjoisessa Laulumäki ja kettuhiekka ja etelässä korpi-
maisemissa soliseva mörkökoski. karttoja voi lainata punaisista 
postilaatikoista polun molemmista päistä, vihijärven ilmoitus-
taululta, Syvälahden koulun saunarakennuksen luota sekä kir-
kolta vanhalta rouvalta. kartta sekä lisätietoa reitistä löytyy Ää-
nekosken kaupungin internetsivuilta. 

polku on merkitty mörköviitoilla ja punaisilla täplillä.

Saavutettavuus ja varusteet
pääosin helppokulkuisen polun varrella on myös jyrkkiä nousu-
ja. auton voi jättää Syvälahden koulun pihalle. alkupäässä Lau-
lumäelle nousevaa reittiä on opastus lähteelle.

Lähteet
Luontoretkelle keski-Suomeen, Sumiainen
http://www.aanekoski.fi >matkailijalle >nähtävyydet >Laula-
van mörön luontopolku  
http://syvalahdenkyla.nettisivu.org >Info >Laulavan mörön 
polku
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http://www.aanekoski.fi/files/matkailijalle/morkopolku.pdf
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/laulavan-moron-luontopolku/
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/laulavan-moron-luontopolku/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=141649&lan=fi
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/laulavan-moron-luontopolku
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/laulavan-moron-luontopolku
http://syvalahdenkyla.nettisivu.org/info/laulavan-moron-polku/
http://syvalahdenkyla.nettisivu.org/info/laulavan-moron-polku/
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LEvÄLaHdEn LuontopoLku 
opetuskäyttö 
Luontoloma Lepänjuuren metsän havaintopolku esittelee eko-
logista metsäkäsitystä ja kestävää metsänhoitoa koealoineen. 
Ennallistettu kosteikkolampi. opastusmahdollisuus. Lintutorni, 
näköalapaikka, leiripaikka.

kuvaus 
kolmekilometrisen polun varrella on noin 30 luontorastia. reitti 
alkaa Levälahden torpan pihapiiristä ja kulkee metsässä, Sydän-
metsän luonnonsuojelualueella sekä niityllä. unelmakalliolla 
on näköalapaikka ja lintutorni. Lehtolaaksossa virtaavan lähde-
puron varteen on ennallistettu pieni kosteikkolampi. ryhmälle 
sopiva leiri- tai kokoontumispaikka on hiekka- ja kalliorantaises-
sa 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, savu-
sauna, 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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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=141649&lan=fi
http://www.lepanjuuri.fi
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HakoLan LuontopoLku

opetuskäyttö 
Sumiaisten kirkonkylän tuntumassa puulajipuisto, pirunpelto, 
eri-ikäistä metsää sekä ihmisen toiminnasta kertova laidunmet-
sä ja murahautoja. tulvaniitty sopii lintujen havainnointiin. 

kuvaus 
Luontopolun alku on viljelykuusikkoa, ja polku etenee koivuku-
jaa pitkin Sumiaisjärven rantaan. koivikkorannan kasvillisuute-
na on ahomansikkaa, luhtalitukkaa ja saniaisia. rannan jälkeen 
ylitetään ensimmäinen kuudesta sillasta ja saavutaan puulaji-
puistoon, josta löytyy mm. terva- ja muhkuraleppää sekä musta- 
ja 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 pirunpellol-
le, joka on suurehko kivilouhosalue. Sen ympärille on merkitty 
reitti, jonka voi kiertää ja palata samoja jälkiä takaisin. pirunpel-
lon reitiltä ei tulisi poiketa, sillä maasto vaurioituu erityisen hel-
posti ja uusiutuu hitaasti.

opasteet ja saavutettavuus 
Luonnoltaan vaihteleva Hakolan luontopolku sijaitsee Sumiais-
ten kirkonkylän tuntumassa. Se alkaa taipaleentie 17:n kohdal-
ta mäen alta.

Lähteet
Luontoretkelle keski-Suomeen, Sumiainen
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tÄrttÄvuorEn LIntu- Ja 
maISEmatornI 

opetuskäyttö 
tärttävuoren huipulla sijaitseva torni, josta voi katsella ympäröi-
vää maisemaa ja tehdä lintuhavaintoja.

kuvaus
tärttävuori on Ääneseudun korkeimpia paikkoja, ja se kohoaa 
100 metriä viereisen kuhnamonjärven yläpuolelle. torni sijait-
see tärttävuoren laella. alueen linnustoon kuuluvat mm. erilai-
set petolinnut. Esimerkiksi harvinaisemmasta haarahaukasta 
on tehty havaintoja. tällä hetkellä tornia ympäröivä puusto on 
niin korkeaa, että se haittaa näkyvyyttä. Lisätietoa keski-Suo-
men Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta.

opasteet ja retkipalvelut 
perille löytää tärttämäki- ja Lintutorni-opasteita seuraten. poh-
joisesta päin tultaessa käännytään valtatieltä 4 oikealle n. 2 km 
kotakennäänsalmen eteläpuolelta opasteen kierälahti mu-
kaan. käännytään heti meluvallin jälkeen jälleen oikealle ja 250 
m jälkeen hiekkatielle vasemmalle (länteen). Etelästä tultaess-
sa ajetaan Saarijärventien (13-tie) risteyksen ohi reilu kilomet-
ri ja käännytään oikealle viitan kierälahti suuntaan. käännytään 
seuraavasta risteyksestä vasemmalle (länteen) hiekkatielle vii-
tan tärttämäki suuntaan valtatien alitse.

Hiekkatietä ajetaan noin 2 km ja käännytään ennen tien varres-
sa olevaa omakotitaloa oikealle kapeaa tietä ylös (viitta Lintu-
torni). auto jätetään tien varressa olevalle levennykselle (n. 200 
m päässä). tie jatkuu 500 m:n päässä vuoren laella sijaitseval-
le tornille. 

Saavutettavuus ja varusteet
puolen kilometrin päässä vuoren laesta on levennys, johon au-
ton voi jättää. kiikarit ovat tarpeen lintujen havainnointiin. kart-
ta kohteelle.

Lähteet
Luontoretkelle keski-Suomeen, Äänekoski
keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3431913&y=6945338&srs=&text=T%C3%A4rtt%C3%A4vuori&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3431913&y=6945338&srs=&text=T%C3%A4rtt%C3%A4vuori&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140372&lan=fi
http://www.ksly.net/index.php?sivu=422
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pYHÄJÄrvEn LIntutornI
opetuskäyttö
Lintutorni soveltuu erityisesti vesi- ja rantalintujen sekä petolin-
tujen tarkkailuun. 

kuvaus
pyhäjärvi on keski-Suomen parhaimpia lintujärviä. Järvi ulottuu 
sekä Äänekosken että konneveden kunnan alueelle, ja kum-
mankin kunnan puolella on lintutorni. Äänekosken puolen tor-
ni sijaitsee rantaluhdalla järven länsilaidalla. 

pyhäjärveä ympäröivät metsät ja pellot. pesimälinnustoon kuu-
luu monipuolisesti vesi- ja rantalintuja. Jäiden lähdön jälkeen 
joutsen-, sorsa- ja kahlaajaparvet saapuvat alueelle. kesäisin voi 
havaita saalistavia petolintuja, kuten kanahaukkoja, kalasääs-
kiä, ruskosuohaukkoja ja nuolihaukkoja. Lisätietoa löytyy keski-
Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta.

opasteet ja varusteet 
Äänekoski-konnevesi-tieltä (69) käännytään konneveden tan-
kolammelta pohjoiseen tielle 637 Sumiaisiin. Sumiaisten kes-
kustasta käännytään oikealle Hytölän suuntaan ja edelleen 
parin kilometrin jälkeen vasemmalle rautionmäkeen. tätä tie-
tä ajetaan kymmenisen kilometriä (rautiomäen ohi), kunnes 
käännytään vasemmalle Halttusentielle. tietä ajetaan n. 500 m, 
kunnes pyhäjärvi häämöttää oikealla pellon takana. Halttusen-
tieltä viitoitus oikealle, jossa on autoille parkkipaikka. polku tor-
nille (n. 200 m) kulkee pellon laitaa. kiikarit ovat tarpeen lintu-
jen havainnointiin.

Lähteet
keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Luontoretkelle keski-Suomeen, Sumiainen
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=1368
http://www.ksly.net/index.php?sivu=1368
http://www.ksly.net/index.php?sivu=1368
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=141649&lan=fi
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kaLaJÄrvEn LIntutornI 
opetuskäyttö
kohteessa voi tutustua erityisesti vesilintuihin.

kuvaus
kalajärvi on rehevä lintujärvi kolme kilometriä Sumiaisten kir-
konkylästä 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 pien-
taipaleen 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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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=141649&lan=fi
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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 kalas-
tusta. koskiensuojelulailla rauhoitettu n. 1,5 km:n pituinen Lui-
jankosken-kapeenkosken reitti, päijänne-keitele-kanavasulku, 
luontopolku, kulttuurihistoriallisia kohteita.

kuvaus
Ennen a. ahlströmin omistuksessa ollut Ääneseudun kunti-
en omistama alue sijaitsee keitele-päijänne-kanavareitin var-
ressa. kalastuspalvelujen lisäksi alueella on useita kulttuuri-
historiallisia kohteita ja polkureittejä. Suntit ovat harjun poikki 
kaivettuja veneenvetoväyliä. Lukuisista esihistoriallisista kivi-
kauden asuinpaikoista, haudoista, esinelöydöistä, ristikivestä 
ja Honkaristista löytyy esiintymätietoa museoviraston muinais-
jäännösrekisteristä. Honkaristin läheisyydessä on pidetty ju-
malanpalveluksia 1400-luvulta lähtien. noin 2 km pitkän luon-
topolkureitin metsärastit kierretään omatoimisesti jaettujen 
karttojen perusteella. rasteilla on tietoa mm. laulaja reino He-
lismaasta. kapeenkosken mylly (rakennettu 1786) ja aittakylä 
on maakuntakaavalla suojeltu maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristö. 

kapeenkosken historiasta löytyy runsaasti lisätietoa koiviston 
kyläyhdistyksen sivuilta. kapeenkoskella on koskirantojen li-
säksi metsä- ja harjumaisemaa, ja vakituiseen ja vierailevaan 
eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava, saukko, metso, pyy, pa-
lokärki, tikat, koskikara ja puukiipijä. Luijanharju-kapeenharju 
kuuluu yhtenä kohteena vatianjärven-Saraaveden natura 2000 
-alueeseen. 

opasteet ja retkipalvelut
kapeenkoskella on tarjolla majoitusta, opastettuja retkiä, kalas-
tusta 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 Jyväskylän-
Äänekosken välisillä kanavareittilaivoilla. 

Lähteet
Luontoretkelle keski-Suomeen, Äänekoski
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=992010022
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=992010022
https://sites.google.com/site/koivistonkylayhdistys/historia/honkaristi
https://sites.google.com/site/koivistonkylayhdistys/historia/honkaristi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26786&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26786&lan=fi
http://www.kapeenkoski.com/
http://www.kapeenkoski.com/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140372&lan=fi
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HItonHaudan 
LuontopoLku 

opetuskäyttö
Luonnonsuojelualueella on kaksi rotkovajoamaa, joissa on iä-
kästä 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 opas-
tauluja. Yläreitti johtaa Hitonhaudan vuoren päälle, mistä avau-
tuu komea näkymä keiteleelle. Luontopolulla on opastauluja 
vain muutama mm. kalasääsken pesäpuunaan suosimista lak-
kapäämännyistä. Yläpolun päästä voi kulkea vielä läheiselle tu-
lipaikalle. 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 al-
haalta näkee rotkon muodon ja molempien puolien kallioseinä-
mät, jotka jääkausi on muovannut. alareitin päätepiste häämöt-
tää maaston muututtua jo suoksi.
 
opasteet ja retkipalvelut
Hitonhaudalle pääsee polkua pitkin rautionmäen tien varresta, 
hieman ennen sepeliasemaa. kohteessa on opastaulut. Luon-
nonsuojelualueelle johtaa tien varresta keltaisin maalimerkein 
merkitty polku, joka jakautuu havumetsästä aukean laitaan saa-
vuttaessa kahteen haaraan, ylä- ja alareittiin. Hitonvuoren lael-
la on tulipaikka, jonne on varauduttava tuomaan omat poltto-
puut.

Saavutettavuus ja varusteet 
alueella on paljon korkeuseroja. Hyvät retkikengät ovat tar-
peen. vajoaman pohja on suota ja pohja on pehmeää. kesällä 
kannattaa suojautua itikoilta.

Lähteet 
Luontoretkelle keski-Suomeen, Sumiainen
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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. poikittaisties-
tä käytettiin asiayhteydestä riippuen eri nimiä: ruotintie, kruu-
nuntie, Savontie, vanha posti-, rahti-, kievari- ja sotatie, kuo-
pio-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-Suo-
men 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 koivis-
tontie jäi palvelemaan kylätienä. paikallis- ja liikennehistorialli-
sen merkityksen vuoksi tielaitos nimesi sen museotieksi vuon-
na 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 >koivis-
ton museotie 
http://www.finnica.fi/keski-suomi/liikenne >Huviksi ja hyödyk-
si >koiviston museotie
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https://sites.google.com/site/koivistonkylayhdistys/postimestarin-julistepuhe
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/koiviston-museotie/
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/koiviston-museotie/
http://www.finnica.fi/keski-suomi/liikenne/huvihyoty/koivisto.htm
http://www.finnica.fi/keski-suomi/liikenne/huvihyoty/koivisto.htm
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nuIJaSodan muIStomErkkI
opetuskäyttö
muistomerkki on paikalla, jossa käytiin Huosiaismäen taistelu 
isonvihan aikaan vuonna 1714. Läheisellä kurikkaharjulla tais-
teltiin nuijasodassa vuonna 1596.

kuvaus
kyläläisten kauppias mäilän johdolla suunnittelema nuijasodan 
ja isonvihan taisteluiden obeliskin muotoinen muistomerkki 
paljastettiin vuonna 1950. muistomerkki on vanhan pyyrinhar-
ju-kurelahti-kirkkotien varrella Lylyharjulla, joka sijaitsi korshol-
man 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 Häk-
kilän tieltä. 

Lähteet
http://www.konginkangas.fi >Historia >muistomerkit 
http://www.aanekoski.fi >matkailijalle >nähtävyydet >nuija-
sodan muistomerkki
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http://www.konginkangas.fi/muistomerkit.php
http://www.konginkangas.fi/muistomerkit.php
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/nuijasodan-muistomerkki/
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/nahtavyydet/nuijasodan-muistomerkki/
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kEItELE-muSEo Ja 
muSEoJuna

opetuskäyttö 
vesi- ja rautatieliikenteen toiminnallinen erikoismuseo Suolah-
den satamassa ja Wanhalla asemalla. 

kuvaus 
Jyväskylän ja Suolahden välinen rautatie valmistui 1898, ja seu-
raavana vuonna Suolahden ja Äänekosken välille rakennettiin 
yksityinen kapearaiteinen rata. tämä vilkastutti asema-alueen 
ja sataman elämää: puutavaraa lastattiin, makasiinit olivat täyn-
nä rahtia ja junia käytiin myös vain katselemassa. 

Suolahden vanha asema, ratapiha ja veturitalli toimivat tukikoh-
tana museojunaliikenteelle. keitele-museo oy aloitti museoju-
naliikenteen vuonna 1988. nykyään toimintaa harjoitetaan yh-
teistyössä suolahtelaisen Höyryraide oy:n kanssa. Junamatkan 
voi tehdä joko höyryjunalla tai dm7-kiskobussilla eli lättähatul-
la. 

keitele-museolla on kaksi tk3-sarjan höyryveturia. toinen on ra-
kennettu vuonna 1949 Frichsin veturitehtaalla ja koottu Hyvin-
käällä. Se on liikennöinyt mm. 1980-luvun lopulla rataosuudella 
Lahti-Heinola, ja vuonna 1997 se saapui Suolahden käyttöve-
turiksi. 

Lisätietoa raideliikenteen sekä vesiliikenteen kehityksestä, mm. 
kapearaiteisesta pässinradasta, vanhan Äänekosken kotiseutu-
yhdistyksen sivuilla.

opasteet ja retkipalvelut 
museo sijaitsee osoitteessa Suolahden satama, asemakatu 1, 
Suolahti. opastus tilauksesta. Ilmainen sisäänpääsy, paikalla on 
kahvila. mahdollisuus tilauksesta lättähattuajeluihin sekä höy-
rylaivaristeilyihin.

Lähteet
http://www.aanekoski.fi >asukkaalle >kulttuuri >museot >kei-
tele-museo
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http://www.vaksy.com/kotiseutumuseo/
http://www.vaksy.com/kotiseutumuseo/
http://www.aanekoski.fi/asukkaalle/kulttuuri/museot/keitelemuseo/
http://www.aanekoski.fi/asukkaalle/kulttuuri/museot/keitelemuseo/
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m-rEaLIn tEHdaSmuSEo
opetuskäyttö 
teollisuuden erikoismuseo, jossa Äänekosken satavuotisen 
puunjalostusteollisuuden vaiheista kertova perusnäyttely.

kuvaus 
Äänekosken kaupungin museotoimen hoidossa olevassa mu-
seossa 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

http://fi.wikipedia.org/wiki/M-realin_%C3%84%C3%A4nekosken_tehtaat
http://www.metsaboard.com/company/productionunits/aanekoski/Pages/Default.aspx
http://www.metsaboard.com/company/productionunits/aanekoski/Pages/Default.aspx
http://www.aanekoski.fi/asukkaalle/kulttuuri/museot/kaupunginmuseot/tehdasmuseo/
http://www.aanekoski.fi/asukkaalle/kulttuuri/museot/kaupunginmuseot/tehdasmuseo/
http://www.avoinmuseo.fi/museokohde.php?id=LUPQBtZ3K7_urTIvHshlRw
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ILmanLaadun 
SEurantapIStE
opetuskäyttö 
Äänekosken ilmanlaatua voi seurata kaupungin sivuilta. 

kuvaus 
Ilmanlaatua mitataan jatkuvasti Äänekosken Hiskinmäessä. Il-
manlaadun seuranta on järjestetty yhteistoiminnassa oy met-
sä-Botnia ab:n, Cp kelco oy:n Äänevoima oy:n, valio oy:n, 
Ääneseudun Energia oy:n, oy valtra ab:n, Finnforest oy:n Suo-
lahden tehtaiden ja kumpuniemen voima oy:n kanssa. tark-
kailupisteessä mitataan haisevia rikkiyhdisteitä (trS), rikkidi-
oksidia (So2), typen oksideja (noX) ja hengitettäviä hiukkasia. 
tuloksista lasketaan ilmanlaatuindeksi joka tunti. Seurantapis-
teitä on jokaisessa kunnassa. Jyväskylässä ja Jämsässä on Ääne-
kosken lisäksi julkinen jatkuvan mittauksen seurantapiste.

Ilmanlaadun vuosiraportit ovat saatavina vuosilta 2004-2010 
kaupungin sivuilta. Lisätietoa keski-Suomen ilmanlaadun ko-
konaisseurannasta löytyy ympäristön tilaa kuvaavilta sivuilta. 
maakunnan ilmanlaatua seurataan bioindikaattoritutkimukse-
na (v. 2005 bioindikaattoriselvitys). raportissa on kuvattu män-
tyjen runkojäkälät, jotka ilmentävät ilmanlaadun eri asteita, 
sekä mäntyjen rikki- ja typpipitoisuuksien raja-arvot ja neulas-
kadon arviointimenetelmä. 

Lähteet
keski-Suomen ELY-keskus: Ilmanlaadun tarkkailu keski-Suo-
messa
http://www.aanekoski.fi >ajankohtaista >uutiset >Äänekos-
kella seurataan ilmanlaatua
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http://www.aanekoski.fi/asukkaalle/asuminenjaymprist/ymparistonsuojelu/ympristnsuojelu/ilmanlaatu
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19210&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19384&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19211&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19211&lan=fi
http://www.aanekoski.fi/ajankohtaista/ajankohtaistakaupungista/uutiset/uutiset2/aanekoskella-seurataan-ilmanlaatua-ja-hiilidioksid/
http://www.aanekoski.fi/ajankohtaista/ajankohtaistakaupungista/uutiset/uutiset2/aanekoskella-seurataan-ilmanlaatua-ja-hiilidioksid/
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