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Särkijärven-Pukinvuoren
polku
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Opetuskäyttö
Särkijärven-Pukinvuoren alueen luonto tarjoaa mahdollisuudet luonnontunnistukseen ja tarkkailuun. Alueella voi harrastaa myös erilaista virkistystoimintaa.

Kuvaus
Alueella on useita polkuja. Kuntotalolta lähtee 5 kilometrin valaistu kuntopolku, jonka varrella on laavu. Pukinvuorelta lähtee
myös mm. 9 kilometrin pituinen reitti Laturetkeilijät ry:n ylläpitämälle Pykälän majalle.

Retkipalvelut
Särkijärvellä on kaksi beach volley -kenttää sekä matonpesupaikka. Särkijärven uimarannalla on myös kuntotalo ja sauna.
Pukinvuoren polkuja pitkin kulkee talvisin hiihtolatuja, ja Pukinvuorella on taukoa varten laavupaikka.

Saavutettavuus
Särkijärven-Pukinvuoren polku alkaa Särkijärven uimarannalta.
Uimaranta sijaitsee parin kilometrin päässä Jämsän keskustasta. 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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jämsän seutukunta

Rotko- eli Ruuhijärvi

J
Ä
M
S
Ä

Opetuskäyttö
Rotkojärven ainutlaatuinen luonnonmaisema. Rotkojärven
kasvillisuus eroaa ympäröivästä luonnosta, ja alueelta löytyy
myös harvinaista kasvillisuutta.

Kuvaus
Rotko- eli Ruuhijärvi on Keski-Suomen komein laatuaan. Järven 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. Rotkossa oleva Ruuhijärvi on n. 800 m pitkä ja 50 m leveä humuspitoinen järvi, jonka koko pohjoisranta muodostuu jyrkästä kallioseinämästä. Seinämä on korkeimmillaan 40 m. Rotkovajoama
jatkuu järven molemmissa päissä. Rotkojärven alueesta on rauhoitettu 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 menevää tietä (nro 6301) n. 10 km. Tämän jälkeen käännytään oikealle Palsinaan, jota jatketaan n. 10 km. Vasemmalla metsän laidassa näkyy viitta “Ruuhivuori”. Viitan luota lähtee polku rotkon
laidalle n. 500 metrin päähän. Auto on jätettävä Palsinantien
varteen. Opasteiden puuttumisen vuoksi on suositeltavaa ottaa mukaan kartta. Maasto on vaativaa liikkua ja mukaan kannattaa ottaa hyvät ulkoilukengät. Vaativa maasto sopii omatoimiselle ja tottuneelle retkeilijälle.
Lähteet
http://www.jamsek.fi/ >Matkailu >Luonto >Luontokohteet
>Rotkojärvi eli Ruuhijärvi

© 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

JÄmsän seutukunta

Synninlukko
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Opetuskäyttö
Synninlukon maisemissa voi tutustua kauniin rotko- ja kallioalueen harvinaisiakin lajeja käsittävään kasvillisuuteen. Alueella on myös mm. suoalueita.

Kuvaus
Synninlukko on 50 metrin levyinen varjoisa rotko, jota rajoittavat jyrkät kallionrinteet. Alue on rauhoitettu, ja siellä kasvaa
harvinaisia kasveja. Alueelta löytyy mm. runsaasti saniaisia sekä
kallioiden rapautumiskohdissa kielokasvustoja ja harvinaisimpina lajeina hajuheinä. Ympäristön suokohdat ovat lähdeperäisiä.

Opasteet
Alueella on joitakin opastauluja, jotka kertovat alueen luonnosta.

Saavutettavuus ja varusteet
Synninlukon rotkolaakso sijaitsee Jämsänkosken ja Jämsän välissä. Synninlukolle on helppo päästä, koska autotie vie lähes
perille asti. Synninlukkoon pääsee parhaiten Jämsästä Jämsänkoskelle menevän Pääskysmäentien (nro 603) kautta. Pääskysmäentietä ajetaan noin 5 kilometriä, ja Miekkainpetäjän
hautausmaan jälkeen käännytään vasempaan Haaralantielle.
Haaralantien risteyksessä on opaste “Synninlukko”. Kahden kilometrin päästä käännytään jälleen vasempaan Synninlukontielle. 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 liikkumaan lenkkikengillä. Maaperä voi tosin olla ajoittain melko
kosteaa. Maastossa kulkee polkuja: 1,5 km:n polku on helppokulkuinen, vajoamasta ylös nouseva polku vaativa. Luonnonsuojelualueelle 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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Vororotti
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Opetuskäyttö
Vororotin alueella voi tutustua ainutlaatuisen rotkoalueen
luontoon.

Kuvaus
Vororotti on Keski-Suomen komein kuivalla maalla oleva rotkovajoama ja -seinämä luolineen. Rauhoitetun alueen pinta-ala
on vajaa neljä hehtaaria, ja paikka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Alueeseen liittyy historiallinen tarina, jonka mukaan alueella on aikoinaan piileskellyt pieni rosvojoukko. Alueen nimi
on lähtöisin tästä tarinasta.

Saavutettavuus ja varusteet
Vororotti sijaitsee aivan Jämsän kaupungin lounaisrajalla. Parhaiten alueelle pääsee, kun ajaa Jämsän ympyrästä Tampereen
suuntaan (E9) 8,5 km ja kääntyy oikealle Järvenpääntielle. Sitä
ajetaan suoraan 800 m ja käännytään vasemmalle Vuorisjärventielle. Tietä ajetaan noin 4 km, kunnes vasemmalla puolella näkyy tienviitta ”Vororotti 0,4”. Viitan luota lähtee polku Vororottiin. 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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JÄmsän seutukunta

Vuorissalon virkistysalue
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Opetuskäyttö
Vuorissalon virkistysalueella voi harrastaa erilaista virkistystoimintaa. Luonto tarjoaa myös hyviä tutustumiskohteita. Alueella
on mm. suojeltu lehmusmetsikkö.

Kuvaus
Vuorissalon virkistysalue sijaitsee saarella Päijänteellä. Vuorissalossa on rauhallinen, matala uimaranta. Alueella on myös lehmusmetsikköä, 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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jämsän seutukunta

Lokalahden lintutorni
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Opetuskäyttö
Lintulajisto on runsas ja soveltuu hyvin ympärivuotiseen tarkkailuun. Jätevedenpuhdistamon vaikutus. Lintutornin läheisyydessä voi havaita myös harvinaisempia lajeja.

Kuvaus
Lokalahti on Jämsän tunnetuin ja suosituin lintupaikka, ja se
on myös maakunnallisesti eräs Keski-Suomen merkittävimmistä muutonaikaisista havaintopaikoista. Lokalahti on hyvä lintujenseurantapaikka ympäri vuoden. Talviaikaan alueella voi
tavata lajeja, joita ei muualla Keski-Suomessa ole juurikaan talvisin havaittu. Lokalahden lintutorni sijaitsee Jämsän Kaipolan
tehtaiden ja puhdistamon läheisyydessä. Jätevedenpuhdistamon lauhdeojan vuoksi alueella säilyy pieni sula-alue läpi talven. Sula-alueella on talvella havaittu mm. kaakkuri, merimetso, haapana, jouhisorsa, tavi, tukkasotka ja nokikana. Talvisia
harvinaisuuksia ovat olleet mm. allihaahka ja Keski-Suomen
toistaiseksi ainoa havaittu merisirri. Lokalahti tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kevätmuuton seurantaan. Nopeasti sulavat lietteet, lietealtaiden reunat ja laajeneva sula keräävät lintuja 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 levittäytyvät laajemmalle alueelle.

Saavutettavuus
Lokalahden lintutornille pääsee kääntymällä Jämsä-Lahti-tieltä
(24) Kaipolaan päin 3 km Jämsän eteläpuolelta. Tätä tietä ajetaan noin 2 km. Metsän reunasta ladon kohdalta kääntyy oikealle pieni peltotie, jota ajetaan noin 200 metriä pumppukopin
pihaan. Suoraan edessä näkyvälle lintutornille johtavat pitkospuut. Torni sijaitsee tehdasalueella, joten opastaulujen kulkuohjeita 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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JÄmsän seutukunta

Alhojärven lintutorni
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Opetuskäyttö
Vesilinnut ja petolinnut. Pesivät ja vierailevat linnut ovat lajistoltaan monipuolisia, ja alueella voi tavata myös harvinaisempia lajeja.

Kuvaus
Lintujen suojeluohjelmaan kuuluva Alhojärvi on rehevä järvi peltojen keskellä. Paras aika lintujen seurantaan alueella on
muuttoaikoina, jolloin lintujen lajikirjo on runsaimmillaan. Järven jäät sulavat suhteellisen myöhään, eikä suuria vesilintumääriä keräänny siksi keväisin. Lajisto on tästä huolimatta monipuolinen. Alhojärvellä tavattavia lajeja ovat erilaiset vesilinnut
ja petolinnut. Tyypillisiä alueella tavattavia vesilintuja ovat nokikana, sinisorsa, tavi, haapana, tukka- ja punasotka sekä telkkä.
Rantaruovikoissa ja -pensaikoissa tyypillisiä varpuslintuja ovat
ruokokerttunen ja pajusirkku. Ympäröivillä peltoalueilla ja lähimetsissä pesivät mm. hiiri- ja tuulihaukka. Alhojärvellä havaittuja harvinaisia lajeja ovat mm. pikku-uikku, aro-/niittysuohaukka,
useat muuttohaukat ja kurmitsat, mustapyrstökuiri, mustatiira
ja turkinkyyhky. Kesällä Alhojärvi lähipeltoineen tunnetaan hyvänä yölaulajakohteena. Viita- ja luhtakertun, satakielen ja mm.
pensassirkun äänet ovat tuttuja Alhojärven läheisyydessä.

Saavutettavuus
Alhojärvi sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Jämsän keskustasta. Alhojärven lintutornille pääsee Jämsästä ajamalla valtatietä
9 Tampereelle päin. Tietä jatketaan 3,5 km, minkä jälkeen käännytään vasemmalle ja jatketaan Alhojärventietä 300 m. Tien oikealla puolella on P-paikka. P-paikalta jatketaan Alhojärventietä
eteenpäin jalan 150 m, ja maalaistalon kohdalta lähtee vasemmalle polku tornille.
Lähteet
Vororotista ryöneihin - Jämsän seudun luonnon lumoa, Arja
Paakkanen, PS-kustannus 2000
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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Linnasenvuoren muinaismuisto- ja luontopolku
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

jämsän seutukunta

Suomen rautakautinen asutushistoria ja muinaislinnat. Lehtolajit, kallioperä ja jääkauden jäljet.

Kuvaus
Linnasenvuori on 10 hehtaarin alue keskellä Jämsänkosken kaupunkia. Linnasenvuorella on Suomen pohjoisin rautakautinen
muinaismuistolinna. Vanhimmat puolustusmuurit on rakennettu rautakauden loppuaikoina, arviolta 900-luvulla jKr. Linnasenvuori on toiminut turvapaikkana lähiseudun asukkaille vaaran
uhatessa. Alueella käydyistä taisteluista on olemassa useita kertomuksia, joissa esim. nuijasodan taistelut liitetään Linnasenvuoreen. Linnasenvuorelle liitetään myös kummitustarinoita,
joiden mukaan rinnettä kiertävät pimeän aikaan kummitukset,
jotka vaikeroivat entisaikojen veristen taistelujen kauheuksia.

Opasteet
Linnasenvuorella risteilee polkuja, joista muutamat on merkitty keltaisin maalimerkein. Polkujen varrella on opastauluja, jotka kertovat alueen historiasta ja luonnosta.

Saavutettavuus ja varusteet
Linnasenvuori sijaitsee aivan Jämsänkosken keskustaajaman
tuntumassa. Auton voi jättää esimerkiksi Lavaojan pysäköintipaikalle. Linnasenvuoren alueella kulkevat polut ovat paikoin
vaikeakulkuisia, koska alueella on jyrkkiä rinteitä. Rinteillä kuljettaessa on suositeltavaa käyttää tukevia epätasaiseen maastoon 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
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Kilpavuoren reitti
Opetuskäyttö
Kilpavuoren reitti on hyvä luontoontutustumiskohde. Reitillä voi harrastaa melontaa tai kokeilla esim. kalliolaskeutumista.

Kuvaus
Kilpavuoren reitti on noin 2 km pitkä. Kilpavuoren reitti sopii hyvin Wanhan Witosen melojan taukopaikaksi.

Retkipalvelut
Reitin varrella on maisematorni, laavu, kota, nuotiopaikka sekä
rantautumispaikka. Koskenpäässä, Salosveden eteläisessä päädyssä, sijaitsee Kievari rantapirtti, jonka rannoilla on kaksi rantautumispaikkaa sekä läheisessä Vuojansalon saaressa kolmas.
Rantautumispaikoilta lähtee parin kilometrin patikointireitti Kilpavuorelle.

Saavutettavuus ja varusteet
Jämsänkoskelta ajetaan 23 km Petäjävedelle päin tietä nro 604,
Koskenpään jälkeen on opaste oikealle Rantapirtille. Reitti kulkee mäkisessä, vaihtelevassa maastossa nousten näköalapaikalle.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Jämsänkoski
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Vuojansalon
luontopolku
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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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Kuvat: Eija Syrjälä

JÄmsän seutukunta
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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 Kankarisvedelle ja Jämsänjokea pitkin Päijänteelle. Reitin varrella vaihtelevat
erämaaluonto ja rakennettu kulttuurimaisema. Kapeat järvija jokiosuudet sekä kosket antavat monipuolisen kuvan Keski-Suomen kauneimmasta luonnosta. Reitille voi lähteä esim.
Petäjävedeltä, Koskenpäältä Kievari Rantapirtiltä tai Jämsänkoskelta Luomen koululta, Haavistosta, Rasuanniemestä, Oinaalasta tai Kellokalliolta. Kokeneet melontaoppaat järjestävät koulutusta ja melontaretkiä ja vuokraavat kalustoa reitille.
Melontareitti sai nimensä Eliel Saarisen suunnittelemasta viiden markan setelistä. Setelissä kuvattu järvimaisema on Rasuanniemestä.
Melontareitillä voi harrastaa opastetusti tai omatoimisesti melontaa tai esim. uimista ja kalastusta. Alueella on hyvät mahdollisuudet luonnontunnistukseen ja tarkkailuun. Alueella pesii 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 huonemajoituksessa. Reitin varrelle on tehty myös peruspalveluilla (mm. nuotiokehä, wc, jätekuoppa) varustettuja rantautumispaikkoja. 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 >Melontareittejä >Järvi-/joki-/koskireitit
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Ryönit
Opetuskäyttö
Veden maastoon uurtamat uomat.

Kuva: Eija Syrjälä

jämsän seutukunta
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Kuvaus
Ryönit ovat maisemallisesti sekä kasvillisuudeltaan ja geomorfologialtaan merkittäviä kohteita. Jämsän ryönin jyrkkäseinäiseen ja veden uurtamaan uomaan eli ryöniin on kehittynyt kapea kulttuurivaikutteinen lehtojuotti, missä esiintyy vaateliasta
lehtolajistoa. Ryönit ovat hyviä tutustumiskohteita niiden monipuolisen kasvillisuuden ja linnuston ansiosta. Alue soveltuu
erityisen hyvin sammalien tutkimiseen, koska sammalia esiintyy alueella lajistollisesti runsaasti. Alueella voi tavata myös liito-oravia.
Iso-Ryöni on luokiteltu paikallisesti merkittäväksi lehtokohteeksi. Jämsän ryöni on lehtojensuojeluohjelman kohde, 6,0 ha
alueesta on rauhoitettu.

Opasteet ja retkipalvelut
Ryönit sijaitsevat Jämsänkosken taajaman välittömässä läheisyydessä, kaupungin eteläisessä kärjessä. Jalostamontien (paperitehtaiden länsipuolella) varrelle on rakennettu pieni kastelukanava, jolla on opastauluja.

Saavutettavuus ja varusteet
Ryönit ovat reunoiltaan hyvin pehmeää maata, mikä tekee liikkumisen alueella hankalaksi. Parhaiten ryöneihin voi tutustua
reunamien katselutasanteilta. Vähiten haittaa luonnolle syntyy
kuljettaessa kovapohjaisia puro-uomia pitkin. Vesi on vain harvoissa 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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JÄmsän seutukunta

Vilusen lintutorni
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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 tornissa on 2-3 henkilölle putkien kanssa. Tornista on näkymä Viluselle ja ympäristön pelloille.

Saavutettavuus
Vilusen tornille päästään kääntymällä 9-tieltä Jämsänkoskelle vievälle tielle (6050). Matkaa tulee tienhaarasta noin 2,5 km.
Tienhaara on Jyväskylän suunnasta tultaessa ennen Juokslahtea.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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Tuuralammin lintutorni
Opetuskäyttö
Tuuralammin lintutorni sopii lintujentarkkailukohteeksi, erityisesti lintujen muuton aikana.

Kuvat: Eija Syrjälä

jämsän seutukunta

Kuvaus
Tuuralammi on Jämsänjoen suvanto, jossa on matalan veden aikaan lieterantaa. Alueella voi tarkkailla muutolla levähtäviä vesilintuja ja kahlaajia. Tuuralammilla on tavattu mm. pikku-uikku,
liejukana ja mustapyrstökuiri.

Opasteet ja retkipalvelut
Tuuralammin pohjoisrannalle on rakennettu v. 2006 matala lintujentarkkailulava. Joen rantaa kulkevalta kävelytieltä johtavat
lintulavalle pitkospuut. Niemessä on myös nuotiopaikka.

Saavutettavuus
Jämsänjoen itäpuolta kulkevalta Jämsä-Jämsänkoski-tieltä
käännytään kallioleikkausta vastapäätä lähes päätien suuntaiselle hiekkatielle radan varteen. Kun hiekkatie kääntyy rautatiesillan 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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JÄmsän seutukunta

Rasuanniemi
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Opetuskäyttö
Rasuanniemen harjun ja sen muodostamien suppien sekä useiden hiekkarantojen ja metsätyyppien kautta on mahdollista tutustua erilaisiin luontotyyppeihin, joiden kasvillisuus ja eläimistö eroavat toisistaan.

Kuvaus
Rasuanniemi on viimeisimmän jääkauden seurauksena jään
ja veden kuljettamista aineksista syntynyt harju. Niemialue on
maisemallisesti arvokas. Alue on osa hyvin mutkittelevaa harjujaksoa. 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 pienintä pensaita kasvavaa luotoa. Rasuanniemen erikoisuutena ovat
useat erilliset hiekkarannat, joiden luonnontilaisuus on säilynyt hyvänä. Hiekkarannat valittiin vuonna 1996 kauneimmaksi
luonnontilaiseksi hiekkarannaksi. Rasuanniemi on paitsi maisemallisesti myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Alue
kuuluu Natura 2000 -kohteisiin.

Retkipalvelut
Alueella ainut rakennelma on nuotiopaikan polttopuukatos.

Saavutettavuus
Rasuanniemi sijaitsee Kankarisvedellä lähellä Jämsänkoskea.
Lähteet
Keski-Suomen ympäristökeskus, Natura-kohteen kuvaus
http://sl.kuvat.fi/kuvat/Rasuanniemi/
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Aarresaaren
kotiseutumuseo
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

jämsän seutukunta

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

Kuvaus
Aarresaaren kotiseutumuseo sai alkunsa vuonna 1952, kun kotiseutuyhdistys sai Koskenpäältä Kustaa Vuolle-Apialan vanhan
Kalliokosken myllyn. Myllylle etsittiin sijoituspaikkaa, ja Heikki
Seppänen järjesti omistamansa Kosken Ruthollin maihin kuuluneen saaren myllyn paikaksi. Myöhemmin saari yhdistettiin
mantereeseen ja alueelle rakentui kotiseutumuseo.
Aarresaareen 1950-1970-luvuilla siirretyt rakennukset seuraavat paikkakunnan vaiheita 1500-luvulta 1900-luvun vuosikymmenille saakka. Rakennukset ja esineistö kertovat maatalouden
lisäksi teollistumisen alkuvaiheista Jämsänkosken lähimenneisyydessä. Museorakennuksiin kuuluvat päärakennus, vilja-aitta, vesimylly, raamisaha, savusauna, Timon mökki, Aakun mökki, riihi sekä eräaitat. Vanhimpaan kauteen sijoittuvat eräaitat ja
vesimyllyt. Uusinta vaihetta Jämsänkosken historiassa edustavat teollistumisen alkukauden työväenasunnot. Kotiseutuyhdistyksen omistuksessa on 1000 esinettä, joista suurin osa on
esillä Aarresaaressa. Esineistö koostuu pääasiassa 1800-luvun
maatalouden, karjanhoidon ja kotitalouden välineistä ja kalusteista. Erityisesti vanhoissa tehdastyöläisten mökeissä on sisustuksella ja kalusteilla pyritty saavuttamaan aito, 1800-luvun ja
1900-luvun alun asumistasoa kuvaava ympäristö.

Saavutettavuus
Aarresaaren kotiseutumuseo sijaitsee Virtasalmentiellä Jämsänkoskella.
Lähteet
http://www.jamsa.fi >Palvelut >Kirjasto ja kulttuuri >Jämsän
museot >Aarresaaren kotiseutumuseo
http://www.museo24.fi >Museokierros >Aarresaari
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JÄmsän seutukunta

Jämsän Seudun
Jätehuolto oy
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Opetuskäyttö
Jämsän Seudun Jätehuolto Oy vastaa seutukunnan jätteiden
keräilystä, kuljetuksista ja lajittelusta sekä antaa neuvoja lajitteluun ja kierrätykseen.

Kuvaus
Jämsän Seudun Jätehuolto Oy:n tehtäviin kuuluu kaikkien asumisesta syntyvien jätteiden jätehuollon järjestäminen ja kehittäminen. Yhtiö tuottaa itse loppusijoituspalvelut Metsä-Kivelän
alueella. Muilta osin palvelut ostetaan kilpailuttamalla yksityisiä ympäristö-, kuljetus- ja maanrakennusalan yrityksiä. Jämsän
Seudun Jätehuolto Oy huolehtii myös kotitalouksiin suunnatusta jäteneuvonnasta.
Jätehuollolta voi tilata palveluneuvojan pitämään maksuttomia
tietoiskuja yhdistysten, koulujen, päiväkotien ym. tapahtumiin
jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Metsä-Kivelän alueella voi tutustua paikan päällä jätteiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen.
Jämsän Seudun Jätehuolto Oy perustettiin vuonna 1995 viiden
kunnan toimesta. Yhtiön omistavat tällä hetkellä Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta. Yhtiön toiminta-alueella asuu noin
28 000 vakituista asukasta. Seudulla on lisäksi 7000 loma-asuntoa.

Saavutettavuus
Jämsän Seudun Jätehuolto Oy:n toimisto sijaitsee Jämsän Esankatu 6:ssa.
Lähteet
http://www.jhoy.fi/
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Jämsänjoki ja joki virtaa
-reitti
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

jämsän seutukunta

Jämsänjoella voi harrastaa erilaista virkistystoimintaa, kuten kalastusta ja melontaa. Alueen luontoon voi tutustua vierailemalla jokivarren luontokohteissa.
Jämsänjoen varrella on myös useita kulttuurikohteita, jotka tutustuttavat Jämsän seudun historiaan aina rautakaudelle asti.

Kuvaus
Jämsänjoki laskee Kankarisvedestä Päijänteeseen Jämsänkosken ja Jämsän
kautta. Joki on noin 15 kilometriä pitkä. Jämsänjoen reitti muodostaa virtamaisen kokonaisuuden, jossa koski- ja virta-alueet erottavat pieniä järviä toisistaan. Jämsänjoen varrella on useita luontokohteita, kuten ryönit, Myllymäen
Isoryöni, Hauenleuka, Kellokallio, Kalmoniemi ja tervaleppämetsä. Linnustollisesti Jämsänjoella on katseltavaa lähinnä talvisin ja etenkin keväisin. Hyviä
havaintopaikkoja ovat esim. Virmapyhän kallioiden edusta, jonne näkee Hulkkionlahdentieltä, ja aivan valtatie 9:n (Jyväskyläntien) eteläpuolella sijaitsevat
Leilahti ja Viianlahti. Jämsänjoen varrella sijaitsee myös Tuuralammen lintutorni. 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. Opetusta varten on koottu jokiaiheisia tehtäviä lapsille (Jokiekosysteemi, Pohjaeläimet, 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 rautakautinen hautapaikka, vanha mylly, Pälämäen kotiseutumuseon alue ja vanha makasiini.

Opasteet ja retkipalvelut
Keväällä 2011 Jämsänjoen varren luonto- ja vierailukohteisiin on sijoitettu infotaulut. Taulut kertovat Jämsänjoen historiasta ja luonnosta sekä tutustuttavat 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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