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Särkijärven-Pukinvuoren 
Polku
                                    
opetuskäyttö
Särkijärven-Pukinvuoren alueen luonto tarjoaa mahdollisuu-
det luonnontunnistukseen ja tarkkailuun. Alueella voi harras-
taa myös erilaista virkistystoimintaa.

kuvaus
Alueella on useita polkuja. kuntotalolta lähtee 5 kilometrin va-
laistu kuntopolku, jonka varrella on laavu. Pukinvuorelta lähtee 
myös mm. 9 kilometrin pituinen reitti laturetkeilijät ry:n ylläpi-
tämälle Pykälän majalle. 

retkipalvelut
Särkijärvellä on kaksi beach volley -kenttää sekä matonpesu-
paikka. Särkijärven uimarannalla on myös kuntotalo ja sauna. 
Pukinvuoren polkuja pitkin kulkee talvisin hiihtolatuja, ja Pu-
kinvuorella on taukoa varten laavupaikka.

Saavutettavuus
Särkijärven-Pukinvuoren polku alkaa Särkijärven uimarannalta. 
uimaranta sijaitsee parin kilometrin päässä jämsän keskustas-
ta. uimarannalle pääsee kuljettaessa keskuskatua juokslahtea 
kohti koilliseen. linja-autoasemalta järvelle on 1,5 km. järvi on 
vasemmalla puolella tietä. 

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, jämsä
http://www.jamsa.fi >Palvelut >liikunta ja nuoriso > liikunta 
>liikunta- ja ulkoilualueet
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rotko- eli ruuhijärvi
opetuskäyttö
rotkojärven ainutlaatuinen luonnonmaisema. rotkojärven 
kasvillisuus eroaa ympäröivästä luonnosta, ja alueelta löytyy 
myös harvinaista kasvillisuutta.

kuvaus
rotko- eli ruuhijärvi on keski-Suomen komein laatuaan. jär-
ven pohjoisrannan kalliojyrkänteet ovat kilometrien pituiset. 
järvi on muotoutunut jäätikköjoen kuluttamaan uomaan ja on 
arvokas kohde sekä maisemallisesti että geologisesti. Alueella 
on harvinaista lehtokasvillisuutta, mm. lehtopalsamia. rotkos-
sa oleva ruuhijärvi on n. 800 m pitkä ja 50 m leveä humuspitoi-
nen järvi, jonka koko pohjoisranta muodostuu jyrkästä kallio-
seinämästä. Seinämä on korkeimmillaan 40 m. rotkovajoama 
jatkuu järven molemmissa päissä. rotkojärven alueesta on rau-
hoitettu 27,5 hehtaaria, ja alue kuuluu natura 2000 -kohteisiin.

opasteet 
ruuhivuorella ja rotkovajoamassa ei ole opastettuja polkuja.

Saavutettavuus ja varusteet
rotkojärvelle pääsee ajamalla jämsästä hallin suuntaan mene-
vää tietä (nro 6301) n. 10 km. tämän jälkeen käännytään oike-
alle Palsinaan, jota jatketaan n. 10 km. vasemmalla metsän lai-
dassa näkyy viitta “ruuhivuori”. viitan luota lähtee polku rotkon 
laidalle n. 500 metrin päähän. Auto on jätettävä Palsinantien 
varteen. opasteiden puuttumisen vuoksi on suositeltavaa ot-
taa mukaan kartta. Maasto on vaativaa liikkua ja mukaan kan-
nattaa ottaa hyvät ulkoilukengät. vaativa maasto sopii omatoi-
miselle ja tottuneelle retkeilijälle.

lähteet
http://www.jamsek.fi/ >Matkailu >luonto >luontokohteet 
>rotkojärvi eli ruuhijärvi
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http://matkailu.jamsek.fi/fi/luontokohteet/40-rotkojaervi-eli-ruuhijaervi
http://matkailu.jamsek.fi/fi/luontokohteet/40-rotkojaervi-eli-ruuhijaervi
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Synninlukko

opetuskäyttö
Synninlukon maisemissa voi tutustua kauniin rotko- ja kallio-
alueen harvinaisiakin lajeja käsittävään kasvillisuuteen. Alueel-
la on myös mm. suoalueita.

kuvaus
Synninlukko on 50 metrin levyinen varjoisa rotko, jota rajoit-
tavat jyrkät kallionrinteet. Alue on rauhoitettu, ja siellä kasvaa 
harvinaisia kasveja. Alueelta löytyy mm. runsaasti saniaisia sekä 
kallioiden rapautumiskohdissa kielokasvustoja ja harvinaisim-
pina lajeina hajuheinä. ympäristön suokohdat ovat lähdeperäi-
siä.

opasteet
Alueella on joitakin opastauluja, jotka kertovat alueen luonnos-
ta.

Saavutettavuus ja varusteet
Synninlukon rotkolaakso sijaitsee jämsänkosken ja jämsän vä-
lissä. Synninlukolle on helppo päästä, koska autotie vie lähes 
perille asti. Synninlukkoon pääsee parhaiten jämsästä jäm-
sänkoskelle menevän Pääskysmäentien (nro 603) kautta. Pääs-
kysmäentietä ajetaan noin 5 kilometriä, ja Miekkainpetäjän 
hautausmaan jälkeen käännytään vasempaan haaralantielle. 
haaralantien risteyksessä on opaste “Synninlukko”.  kahden ki-
lometrin päästä käännytään jälleen vasempaan Synninlukon-
tielle. noin kilometrin päässä oikealla on pysäköintilevike, jonka 
päässä on puinen kyltti “Synninlukko”. Metsäautotietä ajetaan 
noin 500 metriä, kunnes oikealle osoittaa viitta “Synninlukko 
0,6”. tie vie perille. Synninlukon maastossa pääsee hyvin liik-
kumaan lenkkikengillä. Maaperä voi tosin olla ajoittain melko 
kosteaa. Maastossa kulkee polkuja: 1,5 km:n polku on helppo-
kulkuinen, vajoamasta ylös nouseva polku vaativa. luonnon-
suojelualueelle vievä tie kulkee vanhan soranottamon ohitse. 

lähteet
vororotista ryöneihin - jämsänseudun luonnon lumoa, Arja 
Paakkanen, PS-kustannus 2000
luontoretkelle keski-Suomeen, jämsä
http://www.jamsek.fi >Matkailu >luonto >luontokohteet 
>Synninlukko
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140212
http://matkailu.jamsek.fi/fi/luontokohteet/527-synninlukko
http://matkailu.jamsek.fi/fi/luontokohteet/527-synninlukko
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vororotti
opetuskäyttö
vororotin alueella voi tutustua ainutlaatuisen rotkoalueen 
luontoon.

kuvaus
vororotti on keski-Suomen komein kuivalla maalla oleva rotko-
vajoama ja -seinämä luolineen. rauhoitetun alueen pinta-ala 
on vajaa neljä hehtaaria, ja paikka on kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas. Alueeseen liittyy historiallinen tarina, jonka mukaan alu-
eella on aikoinaan piileskellyt pieni rosvojoukko. Alueen nimi 
on lähtöisin tästä tarinasta.

Saavutettavuus ja varusteet
vororotti sijaitsee aivan jämsän kaupungin lounaisrajalla. Par-
haiten alueelle pääsee, kun ajaa jämsän ympyrästä tampereen 
suuntaan (e9) 8,5 km ja kääntyy oikealle järvenpääntielle. Sitä 
ajetaan suoraan 800 m ja käännytään vasemmalle vuorisjär-
ventielle. tietä ajetaan noin 4 km, kunnes vasemmalla puolel-
la näkyy tienviitta ”vororotti 0,4”. viitan luota lähtee polku vo-
rorottiin. Maastossa pärjää lenkkikengillä. reitti on kivikkoinen 
ja vaativa.

lähteet
vororotista ryöneihin - jämsänseudun luonnon lumoa, Arja 
Paakkanen, PS-kustannus 2000
luontoretkelle keski-Suomeen, jämsä
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vuoriSSAlon virkiStySAlue
opetuskäyttö
vuorissalon virkistysalueella voi harrastaa erilaista virkistystoi-
mintaa. luonto tarjoaa myös hyviä tutustumiskohteita. Alueella 
on mm. suojeltu lehmusmetsikkö. 

kuvaus
vuorissalon virkistysalue sijaitsee saarella Päijänteellä. vuorissa-
lossa on rauhallinen, matala uimaranta. Alueella on myös leh-
musmetsikköä, joka on varattu suojelualueeksi, sekä leirikeskus 
saaren eteläpäässä.

retkipalvelut
Alueella on sauna, uimalaituri, venelaituri, grillikatos, puukatos, 
jätteiden kierrätyspiste ja kompostori-käymälä.

lähteet
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/?id=464 
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lokAlAhden lintutorni
opetuskäyttö
lintulajisto on runsas ja soveltuu hyvin ympärivuotiseen tark-
kailuun. jätevedenpuhdistamon vaikutus. lintutornin läheisyy-
dessä voi havaita myös harvinaisempia lajeja.

kuvaus
lokalahti on jämsän tunnetuin ja suosituin lintupaikka, ja se 
on myös maakunnallisesti eräs keski-Suomen merkittävimmis-
tä muutonaikaisista havaintopaikoista. lokalahti on hyvä lin-
tujenseurantapaikka ympäri vuoden. talviaikaan alueella voi 
tavata lajeja, joita ei muualla keski-Suomessa ole juurikaan tal-
visin havaittu. lokalahden lintutorni sijaitsee jämsän kaipolan 
tehtaiden ja puhdistamon läheisyydessä. jätevedenpuhdista-
mon lauhdeojan vuoksi alueella säilyy pieni sula-alue läpi tal-
ven. Sula-alueella on talvella havaittu mm. kaakkuri, merimet-
so, haapana, jouhisorsa, tavi, tukkasotka ja nokikana. talvisia 
harvinaisuuksia ovat olleet mm. allihaahka ja keski-Suomen 
toistaiseksi ainoa havaittu merisirri. lokalahti tarjoaa myös hy-
vät mahdollisuudet kevätmuuton seurantaan. nopeasti sula-
vat lietteet, lietealtaiden reunat ja laajeneva sula keräävät lin-
tuja puoleensa. lähes kaikkia yleisiä muuttolintulajejamme 
voidaan tavata lokalahdella. Paras aika lintujen tarkkailuun on 
huhtikuun lopulla, jolloin linnut pysyvät vielä kerääntyneinä 
sula-alueella. Myöhemmin jäiden sulettua vesilinnut levittäyty-
vät laajemmalle alueelle.

Saavutettavuus
lokalahden lintutornille pääsee kääntymällä jämsä-lahti-tieltä 
(24) kaipolaan päin 3 km jämsän eteläpuolelta. tätä tietä aje-
taan noin 2 km. Metsän reunasta ladon kohdalta kääntyy oike-
alle pieni peltotie, jota ajetaan noin 200 metriä pumppukopin 
pihaan. Suoraan edessä näkyvälle lintutornille johtavat pitkos-
puut. torni sijaitsee tehdasalueella, joten opastaulujen kulku-
ohjeita on noudatettava. liikkuminen alueella on sallittua vain 
lintutornin läheisyydessä. erityisesti 16.4.-31.7. välisenä aikana 
lintujen pesimärauhan takaamiseksi paikalla ei saa liikkua kuin 
teitä ja tornille vievää polkua pitkin.

lähteet
vororotista ryöneihin - jämsän seudun luonnon lumoa, Arja 
Paakkanen, PS-kustannus 2000
keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
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Alhojärven lintutorni
opetuskäyttö
vesilinnut ja petolinnut. Pesivät ja vierailevat linnut ovat lajis-
toltaan monipuolisia, ja alueella voi tavata myös harvinaisem-
pia lajeja. 

kuvaus
lintujen suojeluohjelmaan kuuluva Alhojärvi on rehevä jär-
vi peltojen keskellä. Paras aika lintujen seurantaan alueella on 
muuttoaikoina, jolloin lintujen lajikirjo on runsaimmillaan. jär-
ven jäät sulavat suhteellisen myöhään, eikä suuria vesilintu-
määriä keräänny siksi keväisin. lajisto on tästä huolimatta mo-
nipuolinen. Alhojärvellä tavattavia lajeja ovat erilaiset vesilinnut 
ja petolinnut. tyypillisiä alueella tavattavia vesilintuja ovat noki-
kana, sinisorsa, tavi, haapana, tukka- ja punasotka sekä telkkä. 
rantaruovikoissa ja -pensaikoissa tyypillisiä varpuslintuja ovat 
ruokokerttunen ja pajusirkku. ympäröivillä peltoalueilla ja lähi-
metsissä pesivät mm. hiiri- ja tuulihaukka. Alhojärvellä havaittu-
ja harvinaisia lajeja ovat mm. pikku-uikku, aro-/niittysuohaukka, 
useat muuttohaukat ja kurmitsat, mustapyrstökuiri, mustatiira 
ja turkinkyyhky. kesällä Alhojärvi lähipeltoineen tunnetaan hy-
vänä yölaulajakohteena. viita- ja luhtakertun, satakielen ja mm. 
pensassirkun äänet ovat tuttuja Alhojärven läheisyydessä. 

Saavutettavuus
Alhojärvi sijaitsee noin 5 kilometrin päässä jämsän keskustas-
ta. Alhojärven lintutornille pääsee jämsästä ajamalla valtatietä 
9 tampereelle päin. tietä jatketaan 3,5 km, minkä jälkeen kään-
nytään vasemmalle ja jatketaan Alhojärventietä 300 m. tien oi-
kealla puolella on P-paikka. P-paikalta jatketaan Alhojärventietä 
eteenpäin jalan 150 m, ja maalaistalon kohdalta lähtee vasem-
malle polku tornille.

lähteet
vororotista ryöneihin - jämsän seudun luonnon lumoa, Arja 
Paakkanen, PS-kustannus 2000
keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
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linnASenvuoren MuinAiS-
MuiSto- jA luontoPolku

opetuskäyttö
Suomen rautakautinen asutushistoria ja muinaislinnat. lehtola-
jit, kallioperä ja jääkauden jäljet.

kuvaus
linnasenvuori on 10 hehtaarin alue keskellä jämsänkosken kau-
punkia. linnasenvuorella on Suomen pohjoisin rautakautinen 
muinaismuistolinna. vanhimmat puolustusmuurit on rakennet-
tu rautakauden loppuaikoina, arviolta 900-luvulla jkr. linnasen-
vuori on toiminut turvapaikkana lähiseudun asukkaille vaaran 
uhatessa. Alueella käydyistä taisteluista on olemassa useita ker-
tomuksia, joissa esim. nuijasodan taistelut liitetään linnasen-
vuoreen. linnasenvuorelle liitetään myös kummitustarinoita, 
joiden mukaan rinnettä kiertävät pimeän aikaan kummitukset, 
jotka vaikeroivat entisaikojen veristen taistelujen kauheuksia.

opasteet
linnasenvuorella risteilee polkuja, joista muutamat on merkit-
ty keltaisin maalimerkein. Polkujen varrella on opastauluja, jot-
ka kertovat alueen historiasta ja luonnosta. 

Saavutettavuus ja varusteet
linnasenvuori sijaitsee aivan jämsänkosken keskustaajaman 
tuntumassa. Auton voi jättää esimerkiksi lavaojan pysäköinti-
paikalle. linnasenvuoren alueella kulkevat polut ovat paikoin 
vaikeakulkuisia, koska alueella on jyrkkiä rinteitä. rinteillä kul-
jettaessa on suositeltavaa käyttää tukevia epätasaiseen maas-
toon soveltuvia kenkiä. helppokulkuisin polku laelle nousee 
vuoren eteläpuolelta. 

luontoPolkutAulujen teeMAt

1. ohjeeksi kulkijalle
2. linnasenvuori nyt
3. Muinaislinnat
4. Matalia kiven ja maan sekaisia rakenteita
5. lehtomaisen metsämaan kasveja
6. Salakäytävä
7. Mukuramänty
8. kelopuut
9. kilpikaarnamännyt
10. Puolustusvarustusten jäännöksiä
11. Pohjoisrinteen soistuma
12. vaahtera

lähteet
vororotista ryöneihin - jämsän seudun luonnon lumoa, Arja 
Paakkanen, PS-kustannus 2000
luontoretkelle keski-Suomeen, jämsänkoski

 

J
Ä
M
S
Ä

JÄmsÄn seutukunta                      

ku
va

t: 
ei

ja
 S

yr
jä

lä

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140246&lan=fi


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

kilPAvuoren reitti
opetuskäyttö
kilpavuoren reitti on hyvä luontoontutustumiskohde. reitil-
lä voi harrastaa melontaa tai kokeilla esim. kalliolaskeutumista. 

kuvaus
kilpavuoren reitti on noin 2 km pitkä. kilpavuoren reitti sopii hy-
vin Wanhan Witosen melojan taukopaikaksi.
 
retkipalvelut
reitin varrella on maisematorni, laavu, kota, nuotiopaikka sekä 
rantautumispaikka. koskenpäässä, Salosveden eteläisessä pää-
dyssä, sijaitsee kievari rantapirtti, jonka rannoilla on kaksi ran-
tautumispaikkaa sekä läheisessä vuojansalon saaressa kolmas. 
rantautumispaikoilta lähtee parin kilometrin patikointireitti kil-
pavuorelle.

Saavutettavuus ja varusteet
jämsänkoskelta ajetaan 23 km Petäjävedelle päin tietä nro 604, 
koskenpään jälkeen on opaste oikealle rantapirtille. reitti kul-
kee mäkisessä, vaihtelevassa maastossa nousten näköalapaikal-
le.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, jämsänkoski
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vuojAnSAlon 
luontoPolku

opetuskäyttö
vuojansalon luontopolulla voi tutustua ympäröivään luontoon 
ja sen erilaiseen lajistoon.

kuvaus
vuojansalon polku sijaitsee vuojansalon saaressa. Polku alkaa 
kuivaniemen rantautumispaikalta saaren luoteiskärjestä.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, jämsänkoski
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WAnhAn WitoSen 
MelontAreitti

opetuskäyttö
Melonta, vesiturvallisuus, vesireitti, vesiaktiviteetit.

kuvaus
Wanhan Witosen melontareitti on 75 km:n pituinen. Matka on 
sopivan mittainen kuljettavaksi kahdessa päivässä. reitti alkaa 
Petäjävedeltä, kulkee jämsän seudun kautta kankarisvedel-
le ja jämsänjokea pitkin Päijänteelle. reitin varrella vaihtelevat 
erämaaluonto ja rakennettu kulttuurimaisema. kapeat järvi- 
ja jokiosuudet sekä kosket antavat monipuolisen kuvan kes-
ki-Suomen kauneimmasta luonnosta. reitille voi lähteä esim. 
Petäjävedeltä, koskenpäältä kievari rantapirtiltä tai jämsän-
koskelta luomen koululta, haavistosta, rasuanniemestä, oi-
naalasta tai kellokalliolta. kokeneet melontaoppaat järjestä-
vät koulutusta ja melontaretkiä ja vuokraavat kalustoa reitille. 
Melontareitti sai nimensä eliel Saarisen suunnittelemasta vii-
den markan setelistä. Setelissä kuvattu järvimaisema on rasu-
anniemestä.

Melontareitillä voi harrastaa opastetusti tai omatoimisesti me-
lontaa tai esim. uimista ja kalastusta. Alueella on hyvät mah-
dollisuudet luonnontunnistukseen ja tarkkailuun. Alueella pe-
sii mm. erilaisia vesilintuja.

opasteet ja retkipalvelut
reitin varrella on matkailukohteita, joista voi saada syömistä, 
yösijan ja levähdyspaikan.  erinomaisia tukikohtia melojille on 
mm. jämsänkoskella ja koskenpäällä. näissä kohteissa voi asua 
hirsisessä leirintämökissä, vaunussa, teltassa, huvilassa tai huo-
nemajoituksessa. reitin varrelle on tehty myös peruspalveluil-
la (mm. nuotiokehä, wc, jätekuoppa) varustettuja rantautumis-
paikkoja. rantautumispaikat on merkitty näkyvillä, helposti 
tunnistettavilla merkeillä. 

Saavutettavuus ja varusteet
Melontareitin varrella on sopivia reittejä sekä aloittelijoille että 
vaativille harrastelijoille. 
reitin kosket ovat helppoja ja muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta laskukelpoisia. kosket voi ohittaa helposti myös 
maitse lyhyttä kantoreittiä käyttäen.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, Petäjävesi
http://matkailu.jamsek.fi/fi/wanhawitonen
http://www.melontajasoutuliitto.fi >harraste ja retki >Melon-
tareittejä >järvi-/joki-/koskireitit
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140331&lan=fi
http://matkailu.jamsek.fi/fi/wanhawitonen
http://www.melontajasoutuliitto.fi/harraste-ja-retki/melontareitteja/jarvi-joki-koskireitit/
http://www.melontajasoutuliitto.fi/harraste-ja-retki/melontareitteja/jarvi-joki-koskireitit/
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ryönit
opetuskäyttö
veden maastoon uurtamat uomat.

kuvaus
ryönit ovat maisemallisesti sekä kasvillisuudeltaan ja geomor-
fologialtaan merkittäviä kohteita. jämsän ryönin jyrkkäseinäi-
seen ja veden uurtamaan uomaan eli ryöniin on kehittynyt ka-
pea kulttuurivaikutteinen lehtojuotti, missä esiintyy vaateliasta 
lehtolajistoa. ryönit ovat hyviä tutustumiskohteita niiden mo-
nipuolisen kasvillisuuden ja linnuston ansiosta.  Alue soveltuu 
erityisen hyvin sammalien tutkimiseen, koska sammalia esiin-
tyy alueella lajistollisesti runsaasti. Alueella voi tavata myös lii-
to-oravia.

iso-ryöni on luokiteltu paikallisesti merkittäväksi lehtokoh-
teeksi. jämsän ryöni on lehtojensuojeluohjelman kohde, 6,0 ha 
alueesta on rauhoitettu.

opasteet ja retkipalvelut
ryönit sijaitsevat jämsänkosken taajaman välittömässä lähei-
syydessä, kaupungin eteläisessä kärjessä. jalostamontien (pa-
peritehtaiden länsipuolella) varrelle on rakennettu pieni kaste-
lukanava, jolla on opastauluja.

Saavutettavuus ja varusteet
ryönit ovat reunoiltaan hyvin pehmeää maata, mikä tekee liik-
kumisen alueella hankalaksi. Parhaiten ryöneihin voi tutustua 
reunamien katselutasanteilta. vähiten haittaa luonnolle syntyy 
kuljettaessa kovapohjaisia puro-uomia pitkin. vesi on vain har-
voissa paikoissa kumisaappaan vartta syvempi.

lähteet
vororotista ryöneihin - jämsän seudun luonnon lumoa, Arja 
Paakkanen, PS-kustannus 2000
http://www.jokivirtaa.net/ >nähtävyydet >ryönit
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http://www.jokivirtaa.net/index.php?page=ryonit
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viluSen lintutorni
opetuskäyttö
vilusen lintutorni sopii lintujentarkkailukohteeksi.

kuvaus
vilusen lintutorni sijaitsee juokslahdella, vilusen rannalla. torni 
on noin 3 m korkea, se on tukeva ja osittain katettu. tilaa tornis-
sa on 2-3 henkilölle  putkien kanssa. tornista on näkymä vilusel-
le ja ympäristön pelloille.

Saavutettavuus
vilusen tornille päästään kääntymällä 9-tieltä jämsänkoskel-
le vievälle tielle (6050). Matkaa tulee tienhaarasta noin 2,5 km. 
tienhaara on jyväskylän suunnasta tultaessa ennen juokslah-
tea.

lähteet
keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=1428
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tuurAlAMMin lintutorni
opetuskäyttö
tuuralammin lintutorni sopii lintujentarkkailukohteeksi, erityi-
sesti lintujen muuton aikana.

kuvaus
tuuralammi on jämsänjoen suvanto, jossa on matalan veden ai-
kaan lieterantaa. Alueella voi tarkkailla muutolla levähtäviä ve-
silintuja ja kahlaajia. tuuralammilla on tavattu mm. pikku-uikku, 
liejukana ja mustapyrstökuiri.

opasteet ja retkipalvelut
tuuralammin pohjoisrannalle on rakennettu v. 2006 matala lin-
tujentarkkailulava. joen rantaa kulkevalta kävelytieltä johtavat 
lintulavalle pitkospuut. niemessä on myös nuotiopaikka.

Saavutettavuus
jämsänjoen itäpuolta kulkevalta jämsä-jämsänkoski-tieltä 
käännytään kallioleikkausta vastapäätä lähes päätien suuntai-
selle hiekkatielle radan varteen. kun hiekkatie kääntyy rauta-
tiesillan ali, ollaan tuuralammin rannassa. Ajamalla vielä 450 
metriä jämsänkoskelle päin lähtee vasemmalle kävelytie, josta 
pääsee kävellen lintulavalle. Auton voi jättää kävelytien alussa 
olevalle levikkeelle (P-paikka).

lähteet
keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=452
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rASuAnnieMi
opetuskäyttö
rasuanniemen harjun ja sen muodostamien suppien sekä usei-
den hiekkarantojen ja metsätyyppien kautta on mahdollista tu-
tustua erilaisiin luontotyyppeihin, joiden kasvillisuus ja eläimis-
tö eroavat toisistaan.

kuvaus
rasuanniemi on viimeisimmän jääkauden seurauksena jään 
ja veden kuljettamista aineksista syntynyt harju. niemialue on 
maisemallisesti arvokas. Alue on osa hyvin mutkittelevaa har-
jujaksoa. rasuanniemi on 5-15 m korkea harjuniemi. harjulla 
on useita luontaisia suppia ja uomia sekä aroosiotörmiä, joista 
suurin on 5-6 m korkea ja noin 25 m pitkä. Metsät ovat pääosin 
vt-, Ct- ja variksenmarjatyyppiä. Männikkö on vanhaa. Alueen 
saaret ovat pääosin metsäpeitteisiä lukuun ottamatta pienin-
tä pensaita kasvavaa luotoa. rasuanniemen erikoisuutena ovat 
useat erilliset hiekkarannat, joiden luonnontilaisuus on säily-
nyt hyvänä. hiekkarannat valittiin vuonna 1996 kauneimmaksi 
luonnontilaiseksi hiekkarannaksi. rasuanniemi on paitsi maise-
mallisesti myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Alue 
kuuluu natura 2000 -kohteisiin.

retkipalvelut 

Alueella ainut rakennelma on nuotiopaikan polttopuukatos.
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Saavutettavuus
rasuanniemi sijaitsee kankarisvedellä lähellä jämsänkoskea.

lähteet
keski-Suomen ympäristökeskus, natura-kohteen kuvaus
http://sl.kuvat.fi/kuvat/rasuanniemi/

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16107&
http://sl.kuvat.fi/kuvat/Rasuanniemi/
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AArreSAAren 
kotiSeutuMuSeo

opetuskäyttö
Aarresaaren kotiseutumuseossa voi tutustua jämsän seudun 
historiaan 1500-luvulta 1900-luvulle.

kuvaus
Aarresaaren kotiseutumuseo sai alkunsa vuonna 1952, kun ko-
tiseutuyhdistys sai koskenpäältä kustaa vuolle-Apialan vanhan 
kalliokosken myllyn. Myllylle etsittiin sijoituspaikkaa, ja heikki 
Seppänen järjesti omistamansa kosken ruthollin maihin kuu-
luneen saaren myllyn paikaksi. Myöhemmin saari yhdistettiin 
mantereeseen ja alueelle rakentui kotiseutumuseo.

Aarresaareen 1950-1970-luvuilla siirretyt rakennukset seuraa-
vat paikkakunnan vaiheita 1500-luvulta 1900-luvun vuosikym-
menille saakka. rakennukset ja esineistö kertovat maatalouden 
lisäksi teollistumisen alkuvaiheista jämsänkosken lähimennei-
syydessä. Museorakennuksiin kuuluvat päärakennus, vilja-ait-
ta, vesimylly, raamisaha, savusauna, timon mökki, Aakun mök-
ki, riihi sekä eräaitat. vanhimpaan kauteen sijoittuvat eräaitat ja 
vesimyllyt. uusinta vaihetta jämsänkosken historiassa edusta-
vat teollistumisen alkukauden työväenasunnot. kotiseutuyh-
distyksen omistuksessa on 1000 esinettä, joista suurin osa on 
esillä Aarresaaressa. esineistö koostuu pääasiassa 1800-luvun 
maatalouden, karjanhoidon ja kotitalouden välineistä ja kalus-
teista.  erityisesti vanhoissa tehdastyöläisten mökeissä on sisus-
tuksella ja kalusteilla pyritty saavuttamaan aito, 1800-luvun ja 
1900-luvun alun asumistasoa kuvaava ympäristö. 

Saavutettavuus
Aarresaaren kotiseutumuseo sijaitsee virtasalmentiellä jämsän-
koskella.

lähteet
http://www.jamsa.fi >Palvelut >kirjasto ja kulttuuri >jämsän 
museot >Aarresaaren kotiseutumuseo
http://www.museo24.fi >Museokierros >Aarresaari
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http://www.jamsa.fi/kirjasto_ja_kulttuuri/kulttuuri/kotiseutumuseo_aarresaari.html
http://www.jamsa.fi/kirjasto_ja_kulttuuri/kulttuuri/kotiseutumuseo_aarresaari.html
http://www.museo24.fi/?action=IMuseum::setLanguage('fi')
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jäMSän Seudun 
jätehuolto oy

opetuskäyttö
jämsän Seudun jätehuolto oy vastaa seutukunnan jätteiden 
keräilystä, kuljetuksista ja lajittelusta sekä antaa neuvoja lajitte-
luun ja kierrätykseen. 

kuvaus
jämsän Seudun jätehuolto oy:n tehtäviin kuuluu kaikkien asu-
misesta syntyvien jätteiden jätehuollon järjestäminen ja kehit-
täminen. yhtiö tuottaa itse loppusijoituspalvelut Metsä-kivelän 
alueella. Muilta osin palvelut ostetaan kilpailuttamalla yksityi-
siä ympäristö-, kuljetus- ja maanrakennusalan yrityksiä. jämsän 
Seudun jätehuolto oy huolehtii myös kotitalouksiin suunna-
tusta jäteneuvonnasta. 

jätehuollolta voi tilata palveluneuvojan pitämään maksuttomia 
tietoiskuja yhdistysten, koulujen, päiväkotien ym. tapahtumiin 
jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Metsä-kivelän alueella voi tu-
tustua paikan päällä jätteiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen.

jämsän Seudun jätehuolto oy perustettiin vuonna 1995 viiden 
kunnan toimesta. yhtiön omistavat tällä hetkellä jämsän kau-
punki ja kuhmoisten kunta. yhtiön toiminta-alueella asuu noin 
28 000 vakituista asukasta. Seudulla on lisäksi 7000 loma-asun-
toa. 

Saavutettavuus
jämsän Seudun jätehuolto oy:n toimisto sijaitsee jämsän esan-
katu 6:ssa.

lähteet
http://www.jhoy.fi/
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jäMSänjoki jA joki virtAA 
-reitti

opetuskäyttö
jämsänjoella voi harrastaa erilaista virkistystoimintaa, kuten kalastusta ja me-
lontaa. Alueen luontoon voi tutustua vierailemalla jokivarren luontokohteissa. 
jämsänjoen varrella on myös useita kulttuurikohteita, jotka tutustuttavat jäm-
sän seudun historiaan aina rautakaudelle asti.

kuvaus
jämsänjoki laskee kankarisvedestä Päijänteeseen jämsänkosken ja jämsän 
kautta. joki on noin 15 kilometriä pitkä. jämsänjoen reitti muodostaa virta-
maisen kokonaisuuden, jossa koski- ja virta-alueet erottavat pieniä järviä toi-
sistaan. jämsänjoen varrella on useita luontokohteita, kuten ryönit, Myllymäen 
isoryöni, hauenleuka, kellokallio, kalmoniemi ja tervaleppämetsä. linnustol-
lisesti jämsänjoella on katseltavaa lähinnä talvisin ja etenkin keväisin. hyviä 
havaintopaikkoja ovat esim. virmapyhän kallioiden edusta, jonne näkee hulk-
kionlahdentieltä, ja aivan valtatie 9:n (jyväskyläntien) eteläpuolella sijaitsevat 
leilahti ja viianlahti. jämsänjoen varrella sijaitsee myös tuuralammen lintutor-
ni. jämsänjoki kuuluu jämsänjokilaakson kalastusalueeseen. 

jämsänjokilaaksossa käynnistyi heinäkuussa 2010 Arvenmäki-Asemamäki 
asukasyhdistys ry:n hallinnoima jämsänjoki virtaa! -hanke. joki virtaa -sivuille 
on koottu joen historiaa ja tietoa sen tilasta ja veden laadun seurannasta. ope-
tusta varten on koottu jokiaiheisia tehtäviä lapsille (jokiekosysteemi, Pohja-
eläimet, valuma-alue, veden kiertokulku, veden laatu, vesi ja ihminen).

jämsänjoki oli keskeinen kulkuväylä jo esihistoriallisella ajalla, ja rautakaudella 
jokilaaksoon syntyi pysyvää asutusta. jämsänjoen varrella on merkkinä näiltä 
ajoilta mm. virmapyhän uhri- ja palvontapaikka. Alueella on myös useita muita 
kulttuurikohteita, kuten linnasenvuori, kirkkopuisto, hiidenmäen rautakauti-
nen hautapaikka, vanha mylly, Pälämäen kotiseutumuseon alue ja vanha ma-
kasiini.

opasteet ja retkipalvelut
keväällä 2011 jämsänjoen varren luonto- ja vierailukohteisiin on sijoitettu in-
fotaulut. taulut kertovat jämsänjoen historiasta ja luonnosta sekä tutustutta-
vat  alueen tarinoihin. infotaulut ovat toteuttaneet jämsänjoki virtaa! -hanke 
ja jämsän kaupunki.

nähtävyydet reitin varrella:
1. Aarresaari
2. vanha Mylly
3. Wanha Makasiini
4. ilveslinna
5. linnasenvuori
6. Myllymäen isoryöni
7. ryönit
8. kellokallio
9. tuuralammi
10. hauenleuka
11. kirkkopuisto
12. Witikkalan kartano
13. kivipankki
14. jämsänjoki ja satama
15. Apteekkarin yrttimaa
16. tervaleppämetsä
17. hiidenmäki
18. Pälämäki
19. hulkkion satama
20. kalmoniemi

lähteet
http://www.jokivirtaa.net
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http://www.jokivirtaa.net/index.php?page=materiaalit
http://www.jokivirtaa.net/uploads/images/arkisto/infotaulut/Jamsanjoen_infotaulut_01.pdf
http://www.jokivirtaa.net/uploads/images/arkisto/infotaulut/Jamsanjoen_infotaulut_01.pdf
http://www.jokivirtaa.net

