Kärkistensalmen silta ja
Päijänteen vesi- ja laivareitit
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Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Korpilahden liikenne- ja lossihistoria, siltarakentaminen, järvimaisema ja etäisyyksien mittaaminen, veneily, Päijänne, kalastus.

Suomen kolmanneksi pisin silta (v. 1997) ylittää Päijänteen Kärkistensalmessa yhdistäen Korpilahden vespuolen ja maapuolen. Silta on osa maantietä nro 610, joka toimii yhdystienä valtatien 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 vesipinnasta ja matalampi pyloni 69 metriin.
Ennen nykyistä siltaa salmi ylitettiin lossilla, jota käytti keskimäärin 810 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kesällä liikennemäärä
ajoittain kaksinkertaistui, jolloin ajettiin kahdella lossilla, mutta silti liikenne saattoi ruuhkautua. Lossiväylän pituus oli alun
perin peräti 1240 metriä. Kesällä lisämausteen antoi uitto: tukkinipun vetäminen salmen läpi katkaisi liikenteen ainakin puoleksi tunniksi.

Kuva: Mikko Mälkki

Kuvaus

Päijännettä Pohjoiseen -vesireitti on lähes neljäsataa kilometriä pitkä ulottuen Lahdesta Jyväskylän kautta Pielavedelle. Järvien jättiläinen tarjoaa ainutlaatuisia virkistysmahdollisuuksia.
Päijänteen virkistysalueyhdistys ylläpitää kaikille avoimia, ympäri vuoden käytettävissä olevia maksuttomia virkistysalueita
Päijänteen rannoilla ja saarissa. Käyttäjien toivotaan osallistuvan puuhuolto- ja saunamaksuihin kohteilla. Pidä Saaristo Siistinä ry vastaa alueiden huollosta.
Liikennevirasto ylläpitää tietoja vesiväylistä, kanavista ja niiden hoidosta. Päijänteen laivaväylien suunnittelu aloitettiin jo
1800-luvulla. Päijänteellä liikennöivien laivoilla on useita vierassatamia. Päijänne on myös säännöstelty vesistö, jonka vedenkorkeuksien vaihteluita seurataan jatkuvasti Ristinselällä. Tietoa
kalastuksesta löytyy Pohjois-Päijänteen kalastusalueen sivuilta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kärkistensalmen itärannalla on Motelli-Ravintola Lossivahti, joka tarjoaa majoitus-, ruoka- ja venepalveluja. Osoite: Vespuolentie 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-Suomen kierroksella. Maastopyöräreitit löytyvät Jyväskylän Pyöräilyseura ry:n Pyöräreitit Keski-Suomessa -sivuilta.
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