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KiihKovuoren PeiKonPesä
opetuskäyttö
Kivinen ja puustoinen vuori, näköalat Kivijärvelle, puolukkatyypin 
metsä, kalliomurroksia ja liikahtelua, luola ja siirtolohkareikko, vi-
sakoivua. Pururata.

Kuvaus
Parin kilometrin patikkaretki Peikonpesälle alkaa vartiolinnalta. 
Kiihkovuoren lakialueella on siirtolohkareita. Kiihkovuori on kivi-
nen, kauttaaltaan puustoinen kallioalue. Peikonpesä on erikoinen, 
kallion murroksina ja liikahteluina syntynyt mutkikas luola, joka an-
tautuu vain pienehkölle konttaajalle. Luolan lippa peittää n. 6 ne-
liötä ja kulkuaukon mitat ovat 1 x 1,5 m. vesi pääsee kallion hal-
keamista luolaan. Korkean kallion päällä kasvavasta männystä 
näkyi entisaikaan Kivijärven kirkko.

Alueen kasvillisuus on pääosin tyypillistä, melko vähälajista, valoi-
saa, puolukkatyypin männikköä. sekapuuna on vähän koivua, pen-
saskerroksessa harvalti pihlajaa ja katajaa. Kenttäkerroksen varvut 
ovat puolukka, variksenmarja, kanerva ja mustikka, kosteissa pai-
nanteissa on vähän suopursua ja juolukkaa. Pohjalta löytyvät seinä- 
ja kerrossammal ja tavalliset poronjäkälät. Männynrunkojen yleisin 
jäkälä on sormipaisukarve, ja kivillä on mm. näyttävää kiventieraa. 
Länsirinteellä on tiheähkö, varttunut mustikkatyypin kuusikko, jon-
ka lieve yltää lakialueen ja  Peikonpesän väliin. Aluskasvillisuus on 
melko vähäistä. Tyypillisiä lajeja karhunsammalikolla ovat katin-
lieko, lillukka, vanamo ja nahkajäkälä, kivipaasilla on harvaksel-
taan kallioimarretta. Pururadan ja sähkölinjan välissä alarinteessä 
on useita mukura(visa)mäntyjä, yleisintä männyn lukuisista erikois-
muodoista. 

Peikonpesää on epäilty esi-isiemme vainojen ajan piilopirtiksi. 
Myöhempinä aikoina paikallisten ojalan poikien kerrotaan ryömi-
neen luolaan yöksi. Toinen poika oli nähnyt unen, jossa oli sanottu 
”Jos oisit männä vielä eimmäks, nii sinne oisit jeännä”.

opasteet ja retkipalvelut 
Alueella on pururata ja muutamia polkuja. suositellaan eväsretkei-
lyä ilman tulta.

saavutettavuus ja varusteet
Kiihkovuori sijaitsee kirkonkylän länsipuolella. etelä- ja itärinteet 
ovat loivahkot, pohjoisessa on jyrkempää. Länsirinne on jyrkin ja 
louhikkoisin. hyvät retkeilykengät ovat tarpeen. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannon-
koskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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KAnnonKosKi
opetuskäyttö
Koskivedet laskevat Kannonjärvestä Kivijärveen. Jääkauden ai-
kaansaama korkeusero on 9,8 metriä. Lehtevä jokikanjoni, kult-
tuurilajistoa. entisen kauppasahan paikka. Koskenperkausta, 
järven kuivatusta. opastustaulussa kerrotaan paikan historias-
ta. 

Kuvaus
vanhat sahatoimintaan liittyvät rakennelmat on pääosin pois-
tettu. Luonnon valtaamassa jokikanjonissa kulttuurivaikutus 
näkyy erityisesti alueen kasvillisuudessa. Lähimaisema on leh-
tomaista, mutta kauempana on useissa kohdin kivikkoa. Alueen 
tyypillisiä kasveja ovat mm. koivu, raita, tuomi, kotipihlaja, va-
delma, korpipaatsama, punaherukka, erilaiset saniaiset, lehto-
orvokki ja luhtavuohennokka.

Mökkitien ja uoman välistä löytyvät mm. saniaisista metsä- ja 
korpi-imarre sekä hiirenporras, metsälaji nuokkutalvikki ja niit-
tylaji kultapiisku. Lehtomaista kasvupohjaa kuvastavat metsä-
liekosammal, ketunleipä sekä lehto-orvokki. uoman lähistöllä 
viihtyvät luhtavuohennokka, myrkkykeiso, rantamatara ja ren-
tukka. 

uomaan perustettiin pohjoisen Keski-suomen suurin kauppa-
saha vuonna 1836. Tuotanto meni kokonaan vientiin. Paikalle 
syntyi kokonainen kyläkunta - Kannonsaha - kauppoineen ja 
kouluineen. Toiminta loppui tiettävästi 1940-luvun lopulla. Puu-
tavaraa käytettiin mm. Kokkolassa laivarankentamiseen. 

opasteet ja retkipalvelut 
Kohteeseen on helppo poiketa saarijärventieltä ”Kannonsahan 
muistomerkki” -viitalta. Auto on hyvä jättää lähipihapiiriin. Jalan 
jatketaan uoman yli mökkitietä, jolta parissa paikassa eroaa uo-
malle polku. Maastotaulussa esitellään paikan historiaa. Polulta 
poiketessa maasto on kivikkoista. Kartta.

Lähteet 
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu

K
A
N
N
O
N
K
O
S
K
I

sAAriJärven–viiTAsAAren seuTuKunTA                      

Ku
va

t: 
Pe

kk
a 

Te
rm

on
en
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LAKoJoen MyLLyKosKi
opetuskäyttö
Koski, jonka rannalla on mylly ja myllytupa. Lehtomaista kasvil-
lisuutta. ojitetun valuma-alueen vaikutukset vuosjärven veden 
laatuun.

Kuvaus
Lakojoki mutkittelee lähes luonnonmukaisena Lakojärvestä 
vuosjärveen. Joen valuma-alueella on runsaasti ojitettuja met-
siä ja soita, mikä osaltaan selittää vuosjärven veden ruskehta-
van värin. Jokijaksolla on lyhyellä matkalla kolme koskea, joista 
keskimmäisen äyräällä on vanha myllyrakennus.

Kasvillisuus on rantavyöhykkeellä lehtomaista. Tyypillisiä kas-
veja ovat raudus- ja hieskoivu, harmaaleppä, raita, tuomi, mesi-
angervo, metsäalvejuuri ja metsäkurjenpolvi sekä kosteammil-
la alueilla suo-orvokki, ojakellukka ja rönsyleinikki. 

opasteet ja retkipalvelut 
Kohteelle johtaa ajotie ilomäentieltä lähes Käräjämäentien jat-
keena. Kosteammilla alueilla liikuttaessa kumisaappaat ovat 
tarpeen. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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Pieni KyLKisAAri, 
KArhunPesä JA KirKKoKivi

opetuskäyttö
osa natura 2000 -kohdetta, vanhojen metsien suojelu, liito-ora-
va, lintusaaret.

Kuvaus
Kylkisaaret ovat vanhojen metsien suojelualueita, joita erottaa 
mantereesta 300-metrinen salmi. Pienessä Kylkisaaressa olevas-
sa ison kiven onkalossa on sanottu olleen karhunpesä, ja saaren 
eteläpuolella oleva suuri kivi on toiminut ”merimerkkinä”. 
iso Kylkisaari on kivikkoinen ja mäntyvaltainen. rantavyöhyk-
keiden suuret hies- ja rauduskoivut sekä haavat ovat löytäneet 
sopivat kasvuolot. saarella on myös pienialaisia vehreämpiä 
painanteita, joiden kasvilajisto on selvästi vallitsevaa puoluk-
ka–mustikkatyyppiä runsaampaa.
Puuston ikärakenne on kaikkiaan varsin yhteneväinen ja järey-
tymiskehitys on alullaan, johon mm. isoimpien mäntyjen oras-
tava kilpikaarnaisuus sekä silmiinpistävä latvalahoisuus viittaa. 
varsinaista ikimetsää lahopuineen ei toistaiseksi ole. Puusto on 
kauttaaltaan tiuha, vain paikoin avautuva. Latvuskerroksia löy-
tyy paikoin jopa neljä. Kenttäkerros muodostaa varvustoineen 
tiiviin maton, lajisto on tavanomaista, mukaan lukien rannat. 
natura 2000 -kohteen kuvaus sisältää tietoa mm. alueen linnus-
tosta. 
 
opasteet ja retkipalvelut 
saari sijaitsee vuosjärvessä hintonniemen kupeessa. Kohde on 
saavutettavissa veneellä tai talvella jäätä pitkin. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu 
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16304&lan=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=423749&n=6983812&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154
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ruuMissAAri JA 
KALMusAAri

opetuskäyttö
Muinaisjäännös, esihistoriallisen ajan sekä 1800-luvun väliaikai-
nen hautapaikkakäytäntö rautalammin seurakunnassa, kirkko-
historia, yhteiskuntaelämä, esihistoria, tarinat.

Kuvaus
ruumissaarta käytettiin aikoinaan kesähautapaikkana ja vaina-
jien ”välivarastona”. Tuolloin Kannonkoski kuului rautalammin 
pitäjään, ja ruumiit jouduttiin kuljettamaan rautalammin kirk-
komaahan saakka. Pitkä matka oli helpointa taittaa talvisaikaan 
reellä, joten rekikelejä odotellessa vainajat haudattiin väliaikai-
sesti saareen. 

vainajia on entisaikaan haudattu myös Korpi-, Kalmu-, Kirkko- ja 
Pyssysaareen. hautapainaumia pystyy edelleen näkemään saa-
rilla.

Tarina kertoo, että ”tuli kalamuukkilaisia Leppälän taloon yöksi, 
tuli kuolema ja vainajat haudattiin Kalmusaareen”. 

opasteet ja retkipalvelut 
saaret ovat vuosjärven hintonselällä Koroisniemen lähellä. saa-
ret ovat saavutettavissa veneellä. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000010421
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2574705&y=6989761&srs=&text=Ruumissaari&scale=16000&action=link&mode=rasta&lang=FI
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iKivAnhA 
KiLPiKAArnAMänTy

opetuskäyttö
vastaniemen rauhoitusalueella sijaitseva yli 150-vuotias kilpi-
kaarnainen mänty.

Kuvaus 
Kilpikaarnainen ja kiemuraoksainen mänty on paitsi iäkäs, 
myös yksi kunnan järeimmistä männyistä - ympärysmitta on 
225 cm. 

vastaniemestä aukeaa järvinäkymä rantakoivikkoineen ja saa-
rineen. Alue on luonnontilainen ja kivikkoisuudestaan huoli-
matta melko runsaslajinen. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. kiil-
topaju, mustikka, vanamo, ranta-alpi, rantakukka, kurjenjalka, 
jokapaikansara ja levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla kasvava 
rohtovirmajuuri.

opasteet ja retkipalvelut 
Mänty sijaitsee hotakansaaren vastaniemen kärjessä. niemel-
le pääsee ajamalla hotakantieltä eriävän vastaniementien lop-
puun. Koska alue on kivikkoista, hyvät kengät ovat tarpeen. 
Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2571885&y=6990993&srs=&text=Ikivanha+m%C3%A4nty&scale=16000&action=link&mode=rasta&lang=FI
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154
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iso KoivunPAhKA
opetuskäyttö
Pahkan syntytapa.

Kuvaus
Pahka syntyy samaan tapaan kuin simpukan helmi - elävää so-
lukkoa ärsyttävä vieras esine eristetään. Puun tapauksessa kuo-
ren alaista nilaa uhkaa vaurio, jota suojaamaan kasvaa pah-
ka. Myös mutaatioteorialla on kannattajansa. Puilta tunnetaan 
sekä kylki-, oksa- että juuripahkoja. Tämän pahkan rosoisella 
pinnalla on kiinnittyneenä naavatuppaita, ruskoröyhelöjäkälää 
ja maamme yleisintä runkojäkälää, sormipaisukarvetta. 

opasteet ja retkipalvelut 
Kohteelle pääsee Lokakyläntietä, jolta poiketaan Koivukan-
kaantielle. noin 100 metrin päästä tien oikealta puolelta lähtee 
punainen nauhaviitoitus pahkan luo. iso rauduskoivu on ympä-
ristöään korkeammalla kumpareella. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2566323&y=6999085&srs=&text=Iso+koivunpahka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154
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KoirALAMPi
opetuskäyttö
Mustavetinen soistuva metsälampi.

Kuvaus
Koiralammen rannat ovat puustoiset, ja rantasuot ympäröivät 
mustaa lampea. soiden takia veden humuspitoisuus on suuri. 
Lampi on kasvamassa pinnanmyötäisesti umpeen. veden tum-
man värin alkuperästä liikkuu monia tarinoita. Kerrotaan, että 
lampeen on hukkunut mustalainen ja näin vesi on muuttunut 
mustaksi.

Tienvarressa on valoisaa puolukkatyypin männikköä. Maas-
ton laskiessa rantaan puusto muuttuu lehtipuuvaltaiseksi, mm. 
hieskoivu ja hanhenpaju ovat runsaita. suovarvut, kuten juo-
lukka, suopursu, vaivero ja vaivaiskoivu, ovat vallalla ennen ran-
nimmaisia rahkasammalpintoja. näiden lajeja ovat mm. lakka, 
karpalo, suokukka, vehka, kurjenjalka ja leväkkö. rantavesien 
valtalajeja ovat ulpukka, viiltosara ja vesitatar.

opasteet ja retkipalvelut 
Koiralampi sijaitsee isohiekkaan johtavan tien vasemmalle puo-
lella noin kilometrin Töyrilammesta pohjoiseen. Lammen ran-
nalla on kota, vaja ja käymälä. Lähellä rantaa maasto on koste-
aa, joten kumisaappaat ovat tarpeen. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2564821&y=6996028&srs=&text=Koiralampi&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
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PiisPALAn LuonToPoLKu
opetuskäyttö 
Jääkauden jälkeinen luonnonhistoria, Kivijärvi ja sen säännöstely, 
kasvillisuus, eläimistö, sisä-suomen vedenjakaja, Piispalankangas 
ja harju pohjavesialuetta, kivikauden asutusta, sininen tie -matkai-
lukohde, maakunnallinen maisemakohde.

Kuvaus 
Piispala on luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Kivijärven 
rannalla Piispalankylällä. Alueelle on keskittynyt runsaasti sisä- ja 
ulkoliikuntapaikkoja sekä niitä palvelevia majoitus-, ruokailu-, ka-
lastuslupa- ym. toimintoja, se on myös maakuntauran taukopaikka. 
Piispalanharju on kunnan suurin soramuodostuma ja pohjavesi-
varanto. Piispala lähialueineen kuuluu maakunnalliseen maisema-
alueverkostoon. Piispalan ja Öijänniemen maisemissa on helppo-
kulkuinen kolmekilometrinen luontopolku, jossa esitellään kunnan 
luontoa yleisemminkin. 
Polun varrella on Öijänhiekan poukama kahden kivisen niemen vä-
lissä. hietikko on varsin luontaisena säilynyt. Tavallisten rantakas-
vien puuttuminen johtuu karuudesta ja ehkä osin Kivijärven sään-
nöstelystä. 

opasteet ja retkipalvelut 
Luontopolun varrella on 18 rastitaulua, jotka esittelevät metsä- 
ja vesiluontoa, historiaa ja nykypäivää. Polku on merkitty maas-
toon valkein maalimerkein samoin kuin oikopolku rastien 7 ja 
14 välillä. Öijän laavu tulipaikkoineen sopii hyvin taukopaikaksi. 

saavutettavuus ja varusteet 
normaalit ulkoilukengät riittävät jalkineiksi.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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Jokamiehenoikeuksista  3.
Alueen metsätyypeistä  4.

Alueen eläimistöstä   5.
Pohjavedestä  6.

Metsä- ja kulttuurilinnuista   7. 
Alueen itiökasveista   8.

Metsien ja rantojen nisäkkäistä   9.

Jäkälät, kasvimaailman pioneerit  10.  
Kivijärven kalastosta  11.

Metsämarjoista ja sienistä   12.
Kivijärvi  13.

Muinaisranta  14.
vesi- ja rantakasveista   15.

soistuma  16.
vesi- ja rantalinnustosta   17.

Kivikautinen asuinpaikka?  18.
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viivAJoKi
opetuskäyttö
Luonnonsuojelukohde, lehtoa, koskirakentaminen, vanha tuk-
kien uittoväylä, uistelu, perhokalastus.

Kuvaus
Joki alittaa Kivijärven länsipuolisen Kannonsahantien puolimat-
kassa. sillalta näkee keskimmäisen koskijakson. Jokilahdentie 
vie välisuvannolle ja Ala-viivajärven rantaan.

viivajoen kivisen uoman kautta purkautuvat Ala- ja ylä-viivajär-
ven valuma-alueiden vedet Kivijärveen. vesistöä on muutettu 
uiton tarpeisiin, ja sen rantavyöhykkeillä on kunnan paras kes-
kittymä lehtomaisia metsiä ja lehtolaikkuja. uistimella ja per-
holla saadaan kalastusluvan kanssa järvitaimenia ja siikaa.

Kannonkosken sahan laajamittaisen toiminnan aikana (1837-
1868) sen puunhankinta-alue oli 320 km2 (kunnan pinta-ala 
on 549 km2). sahatukkeja hankittiin enon-, Kannon- ja Kivijär-
ven ympäriltä. Tukit uitettiin vesiteitä pitkin järvialtaille ja sahal-
le. Paikoin, kuten viivajoenkin tapauksessa, ahtaita tai matalia 
väyliä ja rantojen lanssipaikkoja oli raivattava ja uittokouru-
ja sekä -kanavia rakennettava. oikaisut ja pienet kivikkosaaret 
ovat luultavasti syntyneet uoman kiviä rannoille ja keskijuok-
suun siirtämällä. viivajoen alajuoksu on nimensä mukainen, ja 
Ala-viivajärven luusuassa on uittokourun jäänteitä pahassa ki-
vikossa. 

opasteet ja retkipalvelut 
Kohde sijaitsee vanhan Kivijärven tien varressa. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2559116&y=6987588&srs=&text=Viivajoki&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
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opetuskäyttö
virkistyskalastus, kalakantojen hoito, koskioikeudet. Jokiuoma, 
jossa on useita koskijaksoja. Monipuolinen kasvillisuus.

Kuvaus
osa Kivijärven vesistä purkautuu Potmonjärven-syväjärven-Pu-
dasjärven reittiä hilmonjoen kautta vuosjärveen. Jokiuoman 
koskijaksot ovat kapeahkoja ja pitkälti luonnontilassa. rannat 
suvantoineen ovat pääosin nuoren lehtipuuston vallassa. Joes-
ta kalastetaan kevein välinein luontaista harjusta ja istutettua 
järvitaimenta. 

Jokikanjonissa on paikoin erotettavissa ylempi rantaterassi, rin-
ne ja alempi rantaterassi. Tulva-aikoina vesi tuo mukanaan ra-
vinteita rantaterassille. näiltä harvempipuustoisilta, rehevim-
miltä paikoilta löytyy helposti yli 30 kasvilajia.

opasteet ja retkipalvelut 
hilmonjoen ylittävä silta on ensimmäinen hilmonkoskentiellä. 
sillanpielessä on mm. kalastuskeskuksen ”lupakioski”, tulipaik-
ka ja käymälä sekä puu- ja jätehuolto. Kalastajien rantapolkuja 
on paikoin runsaasti. Kartta.

Lähteet
Kannonkosken kunta, matkailu

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2568605&y=6989373&srs=&text=Hilmonkoski&scale=16000&action=link&mode=rasta&lang=FI
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154
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LinTusAAri JA isohieKKA
3. Lintusaari

Kuvaus
rantakivikoiden ja kosteampien kohtien puita ovat harmaa-
leppä ja hieskoivu sekä yksittäiset haavat, raidat ja tervalepät. 
yleisimmät pensaat ovat kiiltopaju ja pohjanpaju. rannoilta 
löytyvät myös rantamatara, suoputki, kurjenjalka ja viiltosara. 
sisäosa saaresta on valoisaa eri-ikäistä männikköä. Järeimmät 
männyt ovat saaren eteläreunalla. Polulta näkyvät kangasmet-
sien tyyppivarvut: puolukka, variksenmarja, mustikka ja kaner-
va. Muita asukkeja ovat yksittäiset esiintymät metsäruusua, ka-
tinliekoa ja nuokutalvikkia. rikkakasvien leviämistehoa kuvaa 
sarjakeltanon, maitohorsman ja leskenlehden siementen lento 
yli 4 km:n matkan saarelle. 

saari on luonnonsuojelualue, joten on hyvä kulkea polkuja pit-
kin. venematka Lintusaarelle on melko hankala.

4. isohiekka

Kuvaus
Pitkospuut johtavat luonnonsuojelualueen halki kauniille sa-
tojen metrien mittaiselle hiekkarannalle. Matkalla on tiheää 
nuorta sekametsää sekä komeaa männikköä. Lahti on hitaas-
ti syvenevä. rannan edustalla on pieniä kalliosaaria. Kohteessa 
on laavu tulisjoineen, keittokatos ja käymälä. Myös telttapaik-
koja löytyy, ja puu- ja jätehuolto toimii. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2563983&y=6996907&srs=&text=Isohiekka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
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KoirALAhTi JA surMAsALMi 
seKä PirunPeLTo

6. Koiralahti ja surmasalmi

Kuvaus
isohiekasta kaakkoon suuntautuu Koiralahti, johon surmasalmi 
kuuluu. Koiralahden rantavyöhyke on luonnonsuojelualuetta. 
surmasalmi on rannalta katsottuna vasemmalla oleva kapeik-
ko. Lahti syvenee heti rannasta rotkomaisesti 23 metriin asti. 
Kasvillisuus on luontaista, ja tyypillisiä lajeja ovat mm. harmaa-
leppä, hieskoivu, kuusi, mänty, oravanmarja, lillukka, metsäal-
vejuuri, metsäkorte ja metsämaitikka. Kohteessa ei ole retkeily-
rakenteita. Kartta.

surmasalmi on saanut nimensä tarinasta, jonka mukaan eräs 
mies oli ostanut järven takaa hevosen ja lähti ajamaan sillä jään 
yli kotia kohti. Mies nukahti rekeen, ja hevonen kääntyi kiertä-
mään takaisin entiseen kotiinsa. hevonen veti reen sulaan sal-
meen, johon sekä mies että hevonen hukkuivat. 

7. Pirunpelto

Kuvaus
Pirunpelto on jääkauden ajalta peräisin oleva muinaisranta. Ki-
vet ovat veden pyöreäksi hiomia. Pirunpellolla kasvaa moni-
puolisesti erilaisia jäkäliä, ja muutama kitulias mänty on löytä-
nyt tiensä kivien väliin. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2565021&y=6996691&srs=&text=Koiralahti+ja+Surmasalmi&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2565007&y=6996339&srs=&text=Pirunpelto&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
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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
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PyLväsKATAJA

21. iso mahtihaapa

Kuvaus 

runsasravinteisessa maassa kasvava haapa on päässyt vart-
tumaan huomattavan suureksi, läpimitta on jopa 1,3 metriä. 
Mahdollisesti alueella on myös laidunnettu karjaa, mikä oli-
si ennestään lisännyt ravinteisuutta. haapa on jo elinkaarensa 
loppupäässä todennäköisesti yli 100-vuotiaana. Puu on laho, ja 
metsälinnut pesivät rungon koloissa. 

Alueen lajistossa on sekaisin luonnon- ja kulttuurikasveja. voi-
makkaita kilpailijoita taantuvalle pihapiirin lajistolle ovat mm. 
vadelma, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, ojakellukka ja met-
säalvejuuri. Alle ovat jäämässä mm. puna-ailakki, niittyleinik-
ki, poimulehti, niittysuolaheinä ja särmäkuisma. viljelysjääntei-
tä edustavat karviais-, juhannusruusu- ja pajuangervopensaat.

haapa on Kuoppamäen autiotalon takana Palomäessä lähellä 
maakuntauran reittiä. Kartta.

22. Pylväskataja

Kuvaus

helposti saavutettavalla paikalla saarijärventien ja radan välissä 
kasvaa kaunis sypressimäinen pylväskataja. Pylväskatajat ovat 
harvinaistuneet suomessa niittyjen ja ketojen vähentymisen 
myötä. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kan-
nonkoskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2563247&y=6994248&srs=&text=Mahtihaapa&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2564020&y=6985612&srs=&text=Pylv%C3%A4skataja&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154
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15. reikäkivi

Kuvaus
Pudasjärvessä soiniemen ja Pajusaaren välissä on kivi, jossa on 
kämmenenmentäviä reikiä. ehjiä kohtia siinä ei ole juuri lainkaan. 
Kivi on konglomeraatti. se on suuressa paineessa kiinteytynyt-
tä soraa. rakenne muistuttaa sorabetonia ja ”konglomeraateissa 
esiintyy aina pyöreähköjä koloja poislohjenneiden pallojen jäljil-
tä” (Kivet ja mineraalit värikuvina, s. 112). Kivi on saavutettavissa 
veneellä tai talvella jäätä pitkin. Lyhyin matka rantaan on soinie-
men kärjestä.  Kartta.

1. Piispalankankaan peuranpyyntikuopastot 

opetuskäyttö 
Kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen peurojenmetsästystapa.

Kuvaus
Kohde sijaitsee 6 kilometriä Kannonkosken kirkonkylältä luotee-
seen. Pyyntikuoppaketju kulkee Piispalankankaan länsireunalla 
140 m käyrällä. siihen kuuluu 60 kuoppaa. Ketjun pituus on 1,5 
km. Kuopista kahta on käytetty tervahautana. sinisen tien poh-
joispuolella Öijänniemen päässä ketju jakaantuu kahtia siten, että 
päälinja seuraa niemen itäpuolen 140 m käyrää. niemen länsiran-
nalla on muutama kuoppa sekä mahdollinen lapinraunio. Lisätie-
toa museoviraston sivuilta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannon-
koskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2566497&y=6987409&srs=&text=Reik%C3%A4kivi&scale=8000&action=link&mode=rasta&lang=FI
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000006082
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
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vAnhA KyLänrAiTTi
opetuskäyttö
valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristön kohde. vanhalla 
kirkkoraitilla voi ihailla monimuotoista rakennuskantaa sekä 
perinteistä maisemaa. 

Kuvaus
1800-luvun lopulla rakentunut raitti oli kauppalan alku, 
jonne sijoittui vanhin kirkonkylän asutus. Kylänraitin varrella 
sijaitsi niin kauppiaiden kuin käsityöläistenkin mökkejä. 
Jugend-tyylinen Pasasen kauppa valmistui 1912 kauppa- ja 
asuinrakennukseksi. vanhimpia säilyneitä tilakeskuksia raitin 
varressa on 1850-luvulla rakennettu Pellonpään pihapiiri. 
Paikkansa raitin varresta saivat 1930-luvun aikana myös kirkko, 
pappila ja suojeluskuntatalo. Kirkkoraitti on valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuurimaisemaa. Kuvaus kohteista.

opasteet ja retkipalvelut 
vanha kylänraitti tunnetaan nykyään Kirkkotienä, ja se sijaitsee 
Kannonkosken keskustassa. 

saavutettavuus ja varusteet 
raitti soveltuu kaikenlaisille kulkijoille kaikkina vuodenaikoina.

Lähteet  
saija silén: Kulttuurin polkuja. Kulttuurimatkaajan opas Pohjoi-
seen Keski-suomeen

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200793
http://www.keskisuomi.fi/filebank/1049-kulttuuriymparistot_nettiversio.pdf
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