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vesiväyLä KosKiLAhTi-
vuosJärvi JA MAAsTA 
PuLPPuAvA Puro
1. vesiväylä Koskilahti-vuosjärvi

Kuvaus 
yksi kolmesta Kivijärven vesien laskureitistä kulkee Koskilah-
desta vuosjärveen ja edelleen Keiteleeseen. Myllykoskessa ja 
Kämärinkoskessa on ollut ennen mylly, ja varsinkin Kämärin-
kosken kevätvirtauksen voimakkuus on näkemisen arvoista. 
väylän yläosa on säilynyt melko luonnontilaisena kuuden kos-
ken ja suvannon ketjuna. uomaa patoamalla on saatu aikaan 
myös tekosuvantoja, joista suurin on Koivukosken suvanto Lo-
kakyläntien ja uoman risteyksessä. uoman lähellä on laavu, tu-
lipaikka ja puuvaja. Alueella on myös suuria siirtolohkareita ja 
kekomuurahaisten pesiä. Kartta.

Luontaisilta osiltaan uoman yläjuoksun rantavyöhykkeet ovat 
lehtipuuvaltaisia ja runsasravinteisia. Tekosuvannoissa val-
talajina ovat ulpukka, järvikorte, osmankäämi ja rantaviival-
la viiltosara. suvantojen rannat peittyvät tavanomaiseen niit-
tylajistoon. Laavupolun alussa on sekametsikkö, laavulle päin 
kuusikko tihenee ja järeytyy. ravinteisuutta kuvastavat kenttä-
kerroksessa mm. lillukka, oravanmarja, ketunleipä, myös met-
säkorte ja mesiangervo sekä itiökasveista korpi-imarre, hiiren-
porras ja nahkajäkälä. 

Tarinan mukaan Myllykoskessa oli ennen mylly, jossa asui myl-
lynhaltija. haltija karkotti myllyn läheisyyteen tunkeutuvat li-
säämällä kosken pauhua. 

20. Maasta pulppuava puro

Kuvaus
Puro lähiympäristöineen on metsälain 10 §:ssä mainittu erityi-
sen tärkeä elinympäristö. Puro kulkee melko syvän ja jyrkkärin-
teisen kurun pohjalla. Todennäköisesti puro saa alkunsa heinä-
järven pohjasta, vaikka se pulppuaakin suoraan maanpinnasta. 

uoman alkupää on luonnollisessa tilassa. Toisella puolella kas-
vaa tiheää kuusikkoa, toisella puolella sekametsää. Joukos-
sa on myös keloja sekä laho- ja liekopuita. Lajisto on runsasta, 
alueella esiintyy mm. metsämaitikkaa, metsäalvejuurta, hiiren-
porrasta, korpi- ja metsäimarretta sekä erilaisia sammalia aina 
lehväsammalia myöten. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2567706&y=6998083&srs=&text=Vesiv%C3%A4yl%C3%A4+Kivij%C3%A4rvi+-+Vuosj%C3%A4rvi&scale=40000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3427124&y=6980402&srs=&text=Maasta+pulppuava+puro&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154

