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käRkistensalmen silta Ja 
päiJänteen Vesi- Ja laiVa-
Reitit
opetuskäyttö

korpilahden liikenne- ja lossihistoria, siltarakentaminen, järvi-
maisema ja etäisyyksien mittaaminen, veneily, päijänne, kalas-
tus.

kuvaus
suomen kolmanneksi pisin silta (v. 1997) ylittää päijänteen kär-
kistensalmessa  yhdistäen korpilahden vespuolen ja maapuo-
len. silta on osa maantietä nro 610, joka toimii yhdystienä val-
tatien 9 ja valtatien 4 välillä. salmen ylittävä vinoköysisilta on 
787,6 m pitkä ja 12 m leveä. ajoradan lisäksi siinä on 3 metrin 
levyinen kevyen liikenteen väylä. sillan alikulkukorkeus on 18,5 
m. korkeampi siltapylväs eli pylonituki kohoaa 96 metriin vesi-
pinnasta ja matalampi pyloni 69 metriin.

ennen nykyistä siltaa salmi ylitettiin lossilla, jota käytti keski-
määrin 810 ajoneuvoa vuorokaudessa. kesällä liikennemäärä 
ajoittain kaksinkertaistui, jolloin ajettiin kahdella lossilla, mut-
ta silti liikenne saattoi ruuhkautua. lossiväylän pituus oli alun 
perin peräti 1240 metriä. kesällä lisämausteen antoi uitto: tuk-
kinipun vetäminen salmen läpi katkaisi liikenteen ainakin puo-
leksi tunniksi.

päijännettä pohjoiseen -vesireitti on lähes neljäsataa kilomet-
riä pitkä ulottuen lahdesta Jyväskylän kautta pielavedelle. Jär-
vien jättiläinen tarjoaa ainutlaatuisia virkistysmahdollisuuksia. 
päijänteen virkistysalueyhdistys ylläpitää kaikille avoimia, ym-
päri vuoden käytettävissä olevia maksuttomia virkistysalueita 
päijänteen rannoilla ja saarissa. käyttäjien toivotaan osallistu-
van puuhuolto- ja saunamaksuihin kohteilla. pidä saaristo siis-
tinä ry vastaa alueiden huollosta.

liikennevirasto ylläpitää tietoja vesiväylistä, kanavista ja nii-
den hoidosta. päijänteen laivaväylien suunnittelu aloitettiin jo 
1800-luvulla. päijänteellä liikennöivien laivoilla on useita vieras-
satamia. päijänne on myös säännöstelty vesistö, jonka veden-
korkeuksien vaihteluita seurataan jatkuvasti Ristinselällä. tietoa 
kalastuksesta löytyy pohjois-päijänteen kalastusalueen sivuilta.

opasteet ja retkipalvelut
kärkistensalmen itärannalla on motelli-Ravintola lossivah-
ti, joka  tarjoaa majoitus-, ruoka- ja venepalveluja. osoite: Ves-
puolentie 670, 41800 korpilahti. tietoa laivaliikenteestä löytyy 
Jyvässeudun matkailun sivuilta. kärkinen on osana Jyväskylän 
pyöräilyreiteistä mm. pohjois-päijänteen kierroksella ja Vaarun 
vierailulla sekä  Helsingistä Jyväskylään ulottuvalla keski-suo-
men kierroksella. maastopyöräreitit löytyvät Jyväskylän pyöräi-
lyseura ry:n pyöräreitit keski-suomessa -sivuilta. 

lähteet
tiehallinto, siltasivut, keski-suomen tiepiiri
suomenmuseotonline.fi >kärkistensalmen lossi
päijänteen virkistysalueyhdistys
päijänteen matkailu
päijänteen laivaväylien kartoitus
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat
pohjois-päijänteen kalastusalue
http://www.vierassatamat.fi
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http://alk.tiehallinto.fi/ksilta.htm
http://www.paijannettapohjoiseen.com/dynamic/1/2.html
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/files/108-PVY_kartta2010.pdf
http://www.pidasaaristosiistina.fi/yhdistys
http://www.pidasaaristosiistina.fi/yhdistys
http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/Suom_tarkeimmat%20vesitiet_suomi_2009_lv_pdf.pdf
http://www.asikkalanhistoriaa.fi/page7/page37/page37.html
http://www.vierassatamat.fi/index.php?action=frontpage&p=2
http://www.vierassatamat.fi/index.php?action=frontpage&p=2
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=334126&lan=FI
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142311001y/wqfi.html
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142311001y/wqfi.html
http://www.pohjoispaijanteenkalastusalue.fi/kalastusluvat/
http://www3.jkl.fi/info/matkailu/?target=kohteet&theme=26:53:92:58
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&daddr=Vaajakoski+to:Reitti+6134%2FV%C3%A4llyhoilontie+to:Reitti+6134%2FKivisuontie+to:Reitti+6134%2FKivisuontie+to:Reitti+610%2FVespuolentie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:62.072704,25.589046+to:Muurame+to:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=FYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug%3BFfrVtQMd5cOKASk9OcljoXOFRjGc059vYM0yhQ%3BFb1-sgMddLSMAQ%3BFRLasAMd1lWMAQ%3BFbyVrwMdDj2LAQ%3BFdxHsAMdSJeIAQ%3BFZbNsgMdNaWGAQ%3BFXbxsgMdrpKGAQ%3B%3BFXn4swMdW6-HASkpkYS3YHeFRjFwuHU81kYBBA%3BFYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug&mra=dpe&mrcr=3&mrsp=8&sz=14&via=2,4,6,7,8&dirflg=w&sll=62.067116,25.612822&sspn=0.020988,0.077162&ie=UTF8&ll=62.033123,26.38092&spn=0.672367,2.469177&z=9
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=jyv%C3%A4skyl%C3%A4&daddr=Vanha+Nelostie+to:Teollisuustie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:61.931036,25.729294+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Teollisuustie+to:Muuramentie+to:jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=FYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug%3BFcZCtAMdDdiHAQ%3BFduoswMd2WuHAQ%3BFUwxswMdYneGAQ%3BFeDssgMdTZOGAQ%3BFaDPsgMdJqOGAQ%3B%3BFf_CsgMdQaqGAQ%3BFZHqsgMdfJWGAQ%3BFVwaswMdgHqGAQ%3BFTyjswMd_mSHAQ%3BFaQDtAMdWqSHAQ%3BFYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=6&sz=13&via=1,2,3,4,5,7,8,9,10,11&dirflg=w&sll=61.939839,25.743713&sspn=0.042151,0.154324&ie=UTF8&ll=62.0936,25.923615&spn=0.335511,1.234589&z=10
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http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=Helsinki&daddr=Kerava+to:J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4+to:M%C3%A4nts%C3%A4l%C3%A4+to:Orimattila+to:Lahti+to:Asikkala+to:Sysm%C3%A4+to:Luhanka+to:Korpilahti+to:Muurame+to:S%C3%A4yn%C3%A4tsalo+to:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=&mra=ls&dirflg=w&sll=62.32
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=Helsinki&daddr=Kerava+to:J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4+to:M%C3%A4nts%C3%A4l%C3%A4+to:Orimattila+to:Lahti+to:Asikkala+to:Sysm%C3%A4+to:Luhanka+to:Korpilahti+to:Muurame+to:S%C3%A4yn%C3%A4tsalo+to:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=&mra=ls&dirflg=w&sll=62.32
http://jyps.info/pyoraily/pyorareitteja-keski-suomessa
http://alk.tiehallinto.fi/ksilta.htm
http://suomenmuseotonline.fi
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/
http://www.paijannettapohjoiseen.com/
http://www.asikkalanhistoriaa.fi/page7/page37/page37.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1351&lan=fi
http://www.pohjoispaijanteenkalastusalue.fi
http://www.vierassatamat.fi

