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Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Hitonhaudan rotko ja ympäristö
Opetuskäyttö
Natura 2000 -kohde, maakunnallisesti merkittävä kalliomuodostuma, harjujensuojelu, soidensuojelu, uhanalaisia lajeja, pohjavesialue, jääkauden jäljet, kallioperä, kansantarinat.

Kuvaus
Hitonhauta on osa Laukaan kirkolta Saarijärvelle ulottuvaa 106 km:n pituista harjujaksoa. Koko
Hitonhaudan maasto on geologisesti ja kasvistollisesti erittäin merkittävää Natura 2000 -aluetta.
Rotkolaakso on kokemisen arvoinen paikka. Se on jylhä ja vaikuttava, noin 800 metriä pitkä ja 3040 metriä leveä, ja sen pystysuorat, jyrkänteiset, runsaan rakoilun lohkomat kallioseinämät ovat
10-20 metriä korkeita. Rotkovajoamassa on karuja kallioita, jyrkänteitä, lohkareikkoja, silokallioita, luolamaisia onkaloita, kallioterasseja ja hyllyjä. Rotko syvenee kaakosta luoteeseen. Kallioseinämien juurella ja rotkon pohjalla on runsaasti lohkareikkoa.
Rotkon tulkitaan syntyneen maankuoren liikuntojen ruhjeena. Jyrkistä seinämistä, huuhtoutuneesta maaperästä ja pyöristyneistä kaakkoispuolen kivistä sen on päätelty olleen jääkauden
koskimaisten sulamisvesivirtojen purkautumispaikka. Rotkon lounaispuolella kohoava Hitonmäki (+ 240,1) on Laukaan korkeimpia paikkoja. Iso-Harisen järvi sijaitsee purkautumisväylän alimmalla tasolla (+ 126,5). Maaston länsi- ja pohjoisosassa on arvokas harjualue. Syvä Kuppihauta
jakaa harjun rinnakkaisselänteeksi. Piilolamminmäen kallioalue on pääosin harvaa kalliomännikköä. Piilolampi koillisessa on maisemallisesti hieno, kalliorantainen metsälampi.
Rotkossa kasvaa useita vaateliaita lehtokasveja, mm. hajuheinä, velholehti, lehtomatara ja mäntykukka. Rotkolle johtavan tien varrella on kaksi pientä luonnonsuojelualuetta. Piilolammesta
laskevan puron alajuoksulla on pieni puronvarsilehto (1 ha), joka on valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde samoin kuin Hitonhaudan letto (0,5 ha) tien molemmin puolin. Lajistosta
löytyy lisätietoa Hitonhaudan opasvihkosesta.
Suomen sodan aikana 1804-05 Valkolan kyläläiset piiloutuivat rotkomaastoon venäläisiä pakoon.
Pohjoispäässä on luola, jonne mahtuu kiipeämään. Luolan toinen suuaukko on korkealla seinämässä.
Kansantarinat kertovat Hitto-menninkäisestä, joka on säikytellyt ihmisiä rotkossa. Hiton kivettyneet kasvot löytyvät kallioseinämästä. Jarmo Kankainen valokuvasi sen, ja Mari Ylipiha antoi
menninkäiselle ilmiasun ja piirsi sen aidossa ympäristössään. Hitto Hitonpoikaa käytetään ympäristökasvatuksen satuhahmona. Se esiintyy myös rotkon opasteissa.

Opasteet ja retkipalvelut
Hitonhaudan luonto-opasvihkosta saa Laukaan kirjastosta tai kunnanvirastosta. Maastossa on
opasteet Valkolan kylän suunnasta Hitonhaudalle Harisen laavulle, jossa on parkkipaikka. Opasteet johdattavat polulle, josta pääsee rotkoon sen eteläpäästä. Rotkon alueella ei ole opasteita.
Pohjoispäästä pääsee nousemaan jyrkänteen rinnettä pitkin rotkon reunalla kulkevalle polulle
ja edelleen metsäautotielle ja takaisin Harisen laavulle. Luontopolun opastus- ja kunnostusmahdollisuuksia selvitetään. Opastusta ryhmille voi kysyä Laukaan luontokoulusta sekä kunnan neuvonnasta. Maastosta on olemassa kolme suunnistuskarttaa, joita voi kysyä Laukaan kunnan vapaa-aikatoimesta.

Saavutettavuus ja varusteet
Hitonhauta sijaitsee Laukaan kunnan luoteisosassa lähellä Äänekosken kaupungin rajaa. Rotkoon pääsee eteläpään kautta, teiden risteyksissä on opasteita. Rotkolaaksoon on opastettu reitti Valkolantieltä (6375) sekä E4-tieltä isojen soramonttujen halki. Pysäköintipaikoilta on n. 1,5 km
kävelymatka rotkoon. Opastettu reitti kulkee metsätietä ja polkuja pitkin. Hitonhaudantien päässä on Harisen laavu, puuliiteri sekä WC. Se on Valkolan kyläseuran ylläpitämä. Maasto on rotkossa
vaikeakulkuista ja liukasta. Irtolohkareet ja kaatuneet puut vaikeuttavat etenemistä. Keväisin rotkon alaosa kaakossa on veden peitossa. Kohde ei sovi liikuntarajoitteisille. Kulkijaa kehoitetaan
varovaisuuteen ja varaamaan aikaa retkelle n. 2-3 h.
Lähteet
Hitonhauta, luonto-opasvihkonen, Laukaan kunta, ympäristönsuojelu
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 -kuvaus Hitonhauta-KylmähautaHirvasjoki
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Hietasyrjänkangas
Opetuskäyttö
Jääkauden jäljet, Natura 2000 -kohde, pohjavesialue, linnusto, ulkoilu- ja ratsastusreitti, moottorikelkkareitti

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Hietasyrjänkangas on valtakunnallisesti merkittävä monipuolinen
harjualue, oikea jääkauden jälki. Kapealakisten korkeiden harjanteiden, soiden ja syvien suppakuoppien muodostamassa harjumaisemassa saattaisi helposti eksyä suunnasta, elleivät polut olisi hyvin
merkityt.
Hietasyrjänkangas edustaa tyypillistä saumamuodostumavyöhykkeen harjumuodostumaa, jossa on havaittavissa sekä perinteisille pitkittäisharjuille että reunamuodostumille tyypillisiä piirteitä.
Pitkittäisharjua edustaa luode-kaakkoissuuntainen harjuselänne,
joka on laajentunut jään reunalla noin 157-158 m korkeaksi deltalaakioksi. Deltan suhteellinen korkeus on 40-50 m. Selänteen korkeus vaihtelee 20 ja 40 metrin välillä. Deltan sisällä selänne jakautuu useampaan rinnakkaiseen haaraan, joiden väliin jää komea ja
vaihteleva suppamaasto, joka käsittää jopa 40 m syviä harjukuoppia . Deltan lisäksi rajauksen ulkopuolelle jäänyt Huosiaisharju viittaa reunamuodostumapiirteisiin.
Hietasyrjänkangas on pääosin kanervatyypin kangasta. Puusto on
valtaosin varttunutta männikköä, mutta alueelta löytyy myös laajoja puuttomia hakkuuaukkoja ja nuorta taimikkoa. Paisterinteiden
kasvillisuudessa ovat vallalla poronjäkälät, kielo ja sianpuolukka.
Hietasyrjänkankaan lounaiskolkan korpinotkelmassa pulppuaa
huomattavan iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitettu Hallalähde.
Opetuskohteena Hietasyrjä tarjoaa monipuolisten luontoliikuntamahdollisuuksien lisäksi hienon esimerkin harjujen synnystä ja
merkityksestä ihmiselle. Laukaan luontokoulu on valmistellut ohjelmapaketin Hietasyrjän teemoista. Linnustosta on olemassa oma
selvitys. Hietasyrjän kodalla on mahdollista opetella retkiruokia ja
myös talviaikaan soveltuvia erä- ja retkitaitoja. Eläinten jäljistä on
olemassa oma opetusmateriaali.
Haapalan retkitupa on vuokrattavissa vapaa-aikatoimistosta, puh.
(014) 8390 126. Retkituvan kolmessa kerroksessa (188 m2) on hyvät tilat leirien, kurssien ja leirikoulujen järjestämiseen. Retkitupa sijaitsee Haapalan koulun yhteydessä, joka on toiminut luontokoulun kummikouluna.

Opasteet ja retkipalvelut
Vaellusreitit lähtevät Haapalan retkituvalta, Haapalan koulurakennuksen toisesta päästä. Haapalan retkitupa sijaitsee Keski-Suomen
Metsoreitin varrella 15 km Laukaasta ja 8 km Suolahdesta, os. Hietasyrjäntie 260, 41370 Kuusa. Eripituiset reitit (2, 4 ja 5 km) on merkitty hyvin viitoin, opastauluin ja Metsoreitin paaluopastein.
Maasto on paikoin jyrkkärinteistä ja haastavaa. Polkuja on muutoin
helppo kulkea. Alueella voi kesäisin kävellä, pyöräillä ja ratsastaa,
talvisin hiihtää. Reittien varrella on kolme kotaa.
Lähteet
Laukaan luontokoulun opetusmateriaalit, moniste (tiedustelut Eija
Syrjälä)
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 -kuvaus Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju
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Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta
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Hallalähde
Opetuskäyttö
Lähteen synty ja elinympäristö. Pohjavesialueella pintaan purkava iso lähdealue. Natura 2000 -kohde, lähdekasvillisuus ja selkärangattomat, uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja

Kuvaus
Laukaan Viitalankylässä sijaitseva Hallalähde on huomattavan
iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitettu lähde, josta syntyy myös vuolas puro. Se on Natura-aluetta.
Hietasyrjänkankaan eteläpuolisella lievealueella sijaitseva Hallalähde on virtaamaltaan suuri lähde, jonka tuntumassa on
useita pieniä lähteitä. Lähteistä tuleva vesi virtaa hetteikköisellä pinnalla ja muodostaa sitten vuolaana virtaavan puron. Lähdealue on useamman kymmenen neliömetrin suuruinen, ja sitä
peittää tiheä purosuikerosammalmatto. Lähteestä virtaavan
puron syvyys on 20-50 cm ja leveys 30-100 cm.
Ensimmäiset 50 metriä puro kulkee selvärajaisena uomana,
mutta viimeiset 70 m on piilottelevaa, osin maan alla kulkevaa
osuutta. Puropenkereestä tihkuu lähdevesiä. Lähdepuro laskee
pelto-ojaan.
Lähdealueella on yksi iso lähdeallas, mutta myös useita pienempiä lähdepisteitä. Lähteen pohja on hienoa hiekkaa. Keski-Suomen ainoa huurresammalesiintymä on myös lähteessä.
Lähteiköille tunnusomaisten kasvien joukossa on suhteellisen
harvinaista lehtopalsamia.
Hallalähde on erittäin hieno kohde myös selkärangattoman
lajiston kannalta. Puron eläinlajisto poikkeaa tavallisista virtavesikohteista. Siellä elää mm. koskikorentoja, vesiperhosia
ja vesikovakuoriaisia. Jyväskylän yliopisto tutkii Hallalähteen
hyönteisiä (lisätietoa Jari Haimi).
Lähteikön ympäristöä on osin harvennettu ja hakattu.

Opasteet ja retkipalvelut
Hallalähteelle on opastus Metsoreitin varrelta Viitalankylältä
Hietasyrjään kulkevan tieosuuden varrelta. Metsoreitin opastetaulu löytyy Haapalan retkituvalta, Haapalan koulurakennuksen
toisesta päästä. Retkitupa on vuokrattavissa vapaa-aikatoimistosta, puh. (014) 8390 126.
Matkaan kannattaa varautua kumisaappain puron alkuosan
hetteikön ja suomaisuuden vuoksi.
Keski-Suomen merkitty pyöräilyreitti kulkee myös Viitalan ja
Haapalan kylien kautta.
Laukaan luontokoululla on opetusmateriaalia Hallalähteestä.
Lähteet
Laukaan luontokoulun opetusmateriaalit, moniste (tiedustelut
Eija Syrjälä)
Pienvesien suojelukohteet (K-S ympäristökeskus 1997, moniste)
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000
-kohdekuvaus Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju
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Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Eija Syrjälä

Multamäen luontopolku
Opetuskäyttö
Harjujakso, jääkauden jäljet, metsätyypit, linnusto

Kuvaus
Kolmen kilometrin polku esittelee 22 rastitaulullaan jääkauden jälkiä maisemassa ja erilaisia luontotyyppejä. Luontopolun kiertämiseen kuluu 2-3 tuntia. Reitistä voi kiertää vain osan ja käyttää eri polkuvaihtoehtoja hyväksi tai suunnistaa
kiintorastiverkoston avulla. Leirikeskuksen lähiympäristössä on alakoululaisille ja
alle kouluikäisille sopiva lyhyempi luontoreitti.
Multamäen laelta avautuu hienot näkymät 105 m alempana olevalle Peurunkajärvelle. Mäen laella on kota, laavu ja näköalatasanne. Mäen laelle voi nousta portaita pitkin. Peurunkajärven rantalaavulla polun varrella voi pulahtaa
uimaan, ja Multamäestä voi poimia marjat ja sienet mukaan. Multamäellä ja Peurunkajärven rannassa polun pohjoispäässä on laavu, nuotiopaikka sijaitsee leirikeskuksen rannassa ja pari levähdyspaikkaa polun varrella. Leirikeskuksen lähettyvillä on käymälä.

Opasteet ja retkipalvelut
Multamäen luontopolusta on opasvihkonen. Luonto-opasvihkonen ja kartta on
saatavilla Laukaan vapaa-aikatoimistosta, puh. (014) 8390 12. Luontopolun alkupää on Multamäen etelärinteen yläpäässä leirikeskuksesta nousevan tien varrella. Leirikeskuksen tiellä on puomi, josta käännytään ylös ja heti mutkasta vasemmalle. Luontopolun portilla on opasteet ja levähdyspenkit. Leirikeskuksen
pihassa on opastaulu. Reitti on merkitty keltaisilla maalitäplillä. Alkupään suo ylitetään pitkoksia pitkin, jotka voivat olla liukkaat. Jyrkät rinteet ovat vaativia nousuja. Kohde on esitelty Jyväskylän seudun ulkoilupalveluiden oppaassa 2011.
Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi Vatti järjestää Multamäessä kesällä yleis-, teema- ja erikoisleirejä, viikon ja viikonlopun kestäviä leirejä sekä päiväleirejä. Monipuoliset tilat ovat varattavissa leirikoulukäyttöön. Omaa emäntää ei ole, mutta
keittiö on hyvin varustettu. Majoitus talvella noin 30 henkilölle, kesällä 70 henkilölle. Kunta järjestää opastuksia leirikeskuksen seikkailuradalle.
Laukaan luontokoululla on runsaasti ohjelmia ja opetusmateriaaleja, joissa hyödynnetään luontopolun maastoa, rantaa ja Peurunkajärveä. Luontopolun varrelta on olemassa rastitauluihin liittyvät tehtävät, linnustokartta sekä metsätyyppien opetusmateriaali alakouluille ja yläkouluille. Lisäksi on mahdollisuus tutustua
retkitaitoihin, aistitehtäviin, maakasvatukseen ja seikkailuohjelmiin.

Saavutettavuus ja varusteet
Multamäen leirikeskus sijaitsee Peurunkajärven koillisrannalla osoitteessa Finnintie 292, 41350 Laukaan Asema. Leirikeskukselle on matkaa Laukaan kirkonkylästä n. 11 km. Paras tieyhteys kulkee paikallistieltä 6375 (Valkola) Peurungan
kuntoutuskeskuksen ohi ja edelleen Finnin kylän kautta. Toinen tieyhteys kulkee
Kuusaa-Valkola-paikallistieltä. Laukaan keskuskalanviljelylaitokselta, joka sijaitsee Kuusaa-Valkola-tien varrella, pääsee vanhaa polku-uraa pitkin lähtöpisteeseen jalkaisin. Kostealla säällä on hyvä varautua kumisaappain.
Luontopolun rastitaulut: 1. Rantaniitty 2. Västäräkki 3. Pääsky 4. Apilat 5.
Koivikko 6. Mustikkatyyppi (MT) 7. Soistumat 8. Turpeet 9. Puolukkatyyppi (VT)
10. Kanervatyyppi (CT) 11. Multamäki - osa 100 m pitkää harjujaksoa 12. Korkein
ranta 13. Rinneprofiili 14. Rantametsä 15. Suopursu 16. Muinaisranta 17. Suppa 18. Siirtolohkare 19. Maannos 20. Lähde 21. Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT)
22. Tiaiset
Lähteet
Multamäen luontopolku, opasvihkonen, Laukaan kunta
Laukaan luontokoulun opetusmateriaalit, moniste (tiedustelut Eija Syrjälä)
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
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Kuva: Eija Syrjälä
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Peurungan luontopolku
ja korsumuseo
Opetuskäyttö
Kohde sopii biologian ja historian opiskeluun.

Kuvaus
Peurungan luontopolun pituus on n. 2,5 km. Polku
kiertelee Peurungan lähimetsässä parkkipaikan kodan ja
majoitusrakennusten, rannan kodan ja laavupaikan ja valaistun
reitin maastoissa.
Alueella on myös Korsumuseo. Syyskuussa 1989 vietettiin Korsumuseon vihkiäisjuhlaa. Korsumuseo asianmukaisine varusteineen viestittää jälkipolville, millaista oli elämä sota-ajan
korsussa. Korsumuseo on rakennettu Keuruun Pioneerien harjoitustyönä. Jalkaväen puolijoukkueen etulinjan tukikohtakorsu vastaa varustetasoltaan asemasodan loppuajan olosuhteita.
Aseet on suurimmaksi osaksi ostettu Puolustusvoimilta ja osittain saatu lahjoituksena Poliisien Asevarikolta. Yksi konepistooli
ja kenttäpuhelin ovat lainassa Sotamuseosta. Suurin osa henkilökohtaisista varusteista on saatu lainaksi TV2:n Tampereen varastosta.
Korsun edessä oleva panssaritorjuntatykki on 37 mm mallia Tampella. Sen lahjoitti silloinen Keski-Suomen sotilasläänin
komentaja kenraalimajuri Seppo Räisänen. Puhdetyöt on saatu lahjoituksina yksityishenkilöiltä. Korsun ylläpidosta ja esittelystä vastaavat Korsuveljesten Kuntouttamislaitoksen Kannatusyhdistyksen jäsenet ja heidän tukijansa. Kaikki työ tehdään
vapaaehtoistyönä. Perungan Korsumuseon esittelyajat löydät
tapahtumakalenterista.
Peurunka on monipuolinen kuntoilu-ja virkistyskeskus, joka tarjoaa majoitusta, sisä-ja ulkoliikuntaa mukaan lukien erityyppisiä luontoliikuntamuotoja, jäähallin ja kylpylän. Hilarius Hiiri on
löytänyt kotipesän pihapiiristä. Kodat ja laavut sekä ulkoilureitit
tarjoavat mahdollisuuden erityyppisille ryhmille liikkumiseen,
ulkoiluun ja uusiin kokemuksiin.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolulle pääsee sekä parkkipaikan kodan tuntumasta
että rantareitiltä.
Lähteet
http://www.peurunka.fi
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Kuusaankoski ja kylämaisema
Opetuskäyttö
Natura 2000 -kohde, valtakunnallisesti arvokas kohde, koskiensuojelulain kohde,
lehto, liito-orava, luonnonhistoria, Kuusaan kylä on maakunnallisesti arvokas maisema.

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Kuusaankoski on ollut Laukaan historiassa keskeisessä asemassa. Jääkauden jälkeiset sulamisvedet etsivät uuden purkautumisuoman maan kallistuttua vapautuneen jään painosta, jolloin syntyi koski harjukannaksen läpi. Kuusaankoski purkaa
Viitasaaren ja Saarijärven reittien vedet Vatianjärvestä Laukaan Saraveteen. Varjolan kupeessa sijaitseva Kuusaankoski onkin Keski-Suomen vuolain suuresta virtaamastaan ja putouskorkeudestaan johtuen.
Keitele-Päijänne-kanavareitille sijoittuva Kuusaankoski on neljän kyläkunnan Pellosniemen, Petruman, Haapavatian ja Laukkavirran yhteinen rajapaikka. Kosken
ylittää niskalta maantiesilta ja alajuoksulta rautatiesilta. Ensimmäinen maantiesilta
kosken yli rakennettiin jo vuonna 1844, nykyinen teräspalkkisilta on 1930-luvulta.
Koski vyöryy avarana ja vuolaana keskisuomalaisessa kylämiljöössä. Kuusaankosken rannoilla on ollut teollista toimintaa jo kauan aikaa. Itärannalla sijaitsi vesimylly ja länsirannalla Varjolan mylly sahalaitoksineen. Koskessa oli myös uittorännejä
ja itärannalla punatiilinen sähkölaitos. Vain sähkölaitos on yhä nähtävissä näistä rakenteista Kuusaankosken maisemassa. Kosken rannalla on ollut myös runsaasti rakennuksia, joissa toimi kauppoja, kahviloita, sahalaitos ja tukkimiesten asuntoja.
Koskeen oli rakennettu lohipatoja, joista on nykyään nähtävillä yksi entisten mallien mukaan rakennettu pato.
Varjolan tilan pihapiirissä sijaitsevat päärakennus 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta,
lohkokivinavetta vuodelta 1934, pikkuaitta ja luhdillinen varastorakennus. Vaikuttajatilan isäntäväki on ollut monissa kunnallisissa tehtävissä ja edelläkävijöitä maataloudessa. Laukaan säästöpankki on aloittanut Varjolassa, ja nimismiehen kanslia
toimi tilalla 1940-luvulla. Kosken kulmalla sijaitseva Varjolan vaikuttajatalo on nykyään seudullinen matkailun vetonaula.
Koskella on ollut surullisia vaiheita Äänekosken tehtaiden jätevesipäästöjen pilattua alapuolisen vesireitin vedet niin, että kosken partaalla asuvat eivät kyenneet
kuivattamaan pyykkiään ulkona veden voimakkaan hajun vuoksi. Käänne parempaan tapahtui vuoden 1986 jälkeen Päijänne puhtaaksi -liikkeen ponnistelujen
myötä. Nykyään Kuusaankoski on maakunnan parhaimpia kalastuspaikkoja.
Opetuksen kannalta kohde on monipuolinen. Alueen opasteissa kerrotaan kosken
historiasta. Maisema on kuvauksellinen. Lehtorannoilla viihtyy liito-orava. Alueella on talvehtivia koskikaroja ja vesilintuja sekä varhaisia keväisiä saapujia. Koskenlaskun SM-kisat.

Opasteet ja retkipalvelut
Laukaan keskustasta ajetaan tietä 637 pohjoiseen Suolahden ja Konneveden suuntaan 6,5 km. 637-tie kulkee kosken yli. Sillan pohjoispuolella kosken rannassa olevan Koskikahvion pihassa on parkkitilaa. Kosken keskellä sijaitsevassa Pollosaaressa
on myös parkkipaikka, laavu, puuliiteri, nuotiopaikka ja WC. Koskea on mahdollista
ihailla myös sillalta käsin. Sillan kupeessa on pieni luontopolku. Rannan kivet ovat
vaarallisen liukkaita.
Kosken vieressä on myös mahdollista seurata laivojen sulutusta Kuusaan kanavassa
(350 m). Sulun ylläpidosta vastaa Merenkulkulaitos. Vedenpinta vaihtelee 3.90-4,10
m metrin välillä. Varjolan tila (Vilppulantie 51, 41370 Kuusa) järjestää koskenlaskua,
kalastusopastusta sekä vaijeriliukua kosken yli.
Lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen >Kulttuuriympäristöt
>Kuntakohtaiset kulttuuriympäristökohdelistat >Laukaa
http://www.varjola.com
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Laukaan keskustAn
ulkoilualueet
8. Kylmäniemen ulkoilualue
Opetuskäyttö
Biologia ja luontoliikunta, linnusto.

Kuvaus
Kylmäniemi on yhtenäinen luonnontilainen alue kävelymatkan päässä Laukaan
keskustasta. Alueella kiertää pururata, jossa talvisin on valaistu latu-ura. Kylmäniemessä on myös polkureittejä pururadan ulkopuolisilla harjanteilla.
Alueen luonto sopii monenlaiseen opetukseen. Kylmäniemen alueesta on tehty linnustoselvitys (Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, Ari Jäntti 2007). Kohteessa on monipuolinen kasvillisuus. Alueelta löytyy männikköistä harjua, koivikkoa,
lehtipensaikkoa, sekametsää, lehtoa ja rantaluhtaa. Kylmäniemen harjanteella
on liito-oravan pesimäreviiri ja harjanteelta rantaan runsas linnusto.
Isommista linnuista alueella pesii säännöllisesti ainakin sarvipöllö ja lehtokurppa. Rannassa pesivät ainakin pajusirkku, silkkiuikku ja ruokokerttunen. ”Villiintyneiden” peltojen lepikot ja koivikot tarjoavat herukka- ja saniaispensaineen mm.
kertuille loistavia pesimispaikkoja. Parhaana vuonna alueella on pesinyt kolme
mustapääkerttuparia ja vielä enemmän mm. lehtokerttuja ja sirittäjiä. Lehtomaisilla osilla on kuultu kultarinnan laulua.
Yksityiskohtaista tietoa alueen luonnosta löytyy myös vireillä olevan asemakaavoituksen luontoselvityksestä (Laukaan kunta, kaavoitustoimi).

Opasteet ja retkipalvelut

8

Kylmäniemi on ulkoilualue Laukaan ala-asteen, kirkon ja Jokiniemen asutusalueen lähistöllä Saraveden rannalla. Valaistua 3 km pituista reittiä huoltaa Laukaan
kunnan vapaa-aikatoimi. Pururata on helppokulkuinen ja maastossa pärjää ulkoiluvarustein. Talvella hiihtolatu.
Lähteet
Kylmäniemen alueen linnustoselvitys, Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, moniste Ari Jäntti 2006.

10. Kataanmäki
Opetuskäyttö
Liikunta- ja virkistyskäyttöön tehty valaistu ulkoilureitti, patikointi, juoksu,
hiihto.

10

Kuvaus
Kataanmäki on liikunta- ja virkistyskäyttöön tehty pururata. Pururadan pituus on
n. 4,2 km. Talvella alueella on valaistu latu-ura. Pururadalta poikkeaa ympäristöön myös pieniä polkuja. Ylhäältä mäen päältä aukeaa hienot maisemat Kantolan asutusalueelta aina Saravedelle asti. Kataanmäellä on mäkialueella kiertävä
lenkki sekä kapeammalla harjualueella kiertävä alalenkki.

Opasteet ja retkipalvelut
Ulkoilureitille pääsee useammasta kohdasta mm. terveyskeskuksen yläparkkipaikalta tai 637-tieltä erkanevan Pelkosentien päästä, missä on opastaulu.
Lähteet
http://www.laukaa.fi/palvelut/vapaa-aika >Metsoreitti
© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
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Metsoreitti
Opetuskäyttö
Hiihto-, vaellus- ja maastoratsastusreitti Ampujien majalta Peurunkaan (yli 22 km) ja edelleen Äijälään tai Haapalaan ja Suolahteen.

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Metsoreitti on Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen ylläpitämä
koko kunnan halki kulkeva ulkoilureitti, joka yhdistää Leppäveden, Vihtavuoren, keskustan, Kuusaan ja Haapalan taajamat toisiinsa. Taajamien reiteistä on yhdyspolkuja ja -latuja Metsoreitille. Reitti on valaistu Ampujien majan päästä. Valaistua osuutta
laajennetaan edelleen.
Metsoreitti yhdistää myös Jyväskylän kaupungin sekä Suolahden latuverkoston. Sen varrella on hyvin varustettuja taukopaikkoja, kotia ja laavuja, joissa on WC ja järjestetty puuhuolto.
Reitti sekä taukopaikkojen lähiympäristöt tarjoavat hyvät mahdollisuudet retkitaitojen ylläpitoon ja opiskeluun, monipuoliseen luontoliikuntaan sekä luonnon monimuotoiseen havainnointiin ja opiskeluun. Oitinmäen alue, Kuusaankoski ja
Hietasyrjänkangas ovat Natura-alueita, joiden luonnonoloista
on olemassa runsaasti tietoa.
Metsoreitiltä on yhteys myös Multamäen leirikeskukseen sekä
Haapalan retkituvalle, jossa voi majoittua. Peurunka on monipuolinen kylpylä- ja kuntoutuslaitos Laukaan kirkonkylän läheisyydessä.

Opasteet ja retkipalvelut
Reitti on merkitty pylväsopastein, joiden päät on maalattu siniseksi. Reitin varrella on viittoja ja välimatkatietoja. Metsoreitille
pääsee useasta pisteestä. Ampujien maja ja Haapalan retkitupa
ovat auki talvisin.
Karttoja reitistä on Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen nettisivuilla. Metsoreitti sekä taukopaikat on esitelty Jyväskylän seudun ulkoilupalveluiden oppaassa 2011. Laukaan kodat ja laavut
-opasvihkosta voi ostaa kunnan pääkirjastosta sekä Lievestuoreen kirjastosta.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.laukaa.fi/palvelut/vapaa-aika >Metsoreitti
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Kuva: Eija Syrjälä

L
a
u
k
a
a

Laukaan lintutornit
Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilla on esitelty Laukaan lintupaikat.

2. Torikan katselulava
Opetuskäyttö
Aikaisin sulavan salmen kohde kanavareitin varrella, muutonaikainen levähdysalue, jolloin tavataan mm. isoja petolintuja, pohjoisia vesilintuja ja
kihuja. Pyörätuoliluiska.

Kuvaus
Torikan lintulava sijaitsee Laukaan Vatianjärven keskiosassa lähellä Torikan
uimarantaa. Sieltä hallitsee kohtalaisesti Vatianjärven pohjoispään kanavareitin vesialueen. Vatianjärvi on melko karu ja kapea järvi, joka aukeaa
aikaisin keväällä ja jäätyy myöhään syksyllä. Virtaavan veden takia järvestä lähtevät jäät aikaisin keväällä, ja sulaan veteen ilmestyy jo maalis-huhtikuussa satamäärin lokkeja ja sorsalintuja odottelemaan muiden järvien
aukeamista.

Opasteet ja retkipalvelut
Laukaan keskustasta ajetaan tietä 162 n. 15 km Suolahteen päin, käännytään Rimpiläntielle Haapasuon liittymää vastapäätä ja ajetaan (ajokielto ei
ole voimassa) suoraan Vatianjärven rantaan, missä on parkkipaikka Torikan
uimarannan yhteydessä. Uimarannan osoite on Salmirannankuja 30, 41370
Kuusa.

2

Tien loppuosan voi alkukeväästä kelirikkoaikaan joutua kävelemään. Polku tornille (100 m) lähtee rannasta parkkipaikalta oikealle, ja sen varrella
on muutamia luontopolkurasteja. Tällä hetkellä Torikan lintutorni on KeskiSuomen ainoa lintutorni, johon pääsee pyörätuolilla.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 -kuvaus Vatianjärven-Saraaveden alue

9. Vuojärven lintutorni
Opetuskäyttö
Kohde sopii lintulajiston opiskeluun ja lintujen tarkkailuun.

9

Kuvaus
Laukaan kirkonkylän länsipuolella olevan pienen järven pohjoisrannalle on
rakennettu pieni lintutorni rannan ulkoilureitin varrelle. Järvellä on havaittu mm. ruskosuohaukka, harmaahaikara ja satakieli. Pääasiassa alueella on
vesilintuja.

Opasteet ja retkipalvelut
Tornille ajetaan 637-tietä Laukaan keskustan ohi Suolahteen päin n. 1 km,
vasemmalla on hotelli Vuolake, jonka ohi menee tie uimarannalle. Torni sijaitsee rannalle tultaessa uimarannan oikealla puolella. Tornille on helppo
kulkea tasaista ulkoilureittiä. Auton voi jättää uimarannan parkkipaikalle.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
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Kuva: Eija Syrjälä

14. Vuonteen lintutorni
Opetuskäyttö
Merkittävä lintutorni Vuonteensalmen ja peltoaukeiden lajiston tarkkailuun.

Lintutorni on Vuonteensalmella Torronselältä Leppäveteen laskevan veireitin varrella ja samalla kanavareitin varrella. Vuonteen laaja peltoaukea on erinomainen lintupaikka, joka
kerää runsaasti sekä muuttavia että lepäileviä lintuja. Etenkin huhtikuussa pelloilta tapaa
suurin joukoin mm. lapinsirkkuja ja kapustarintoja. Vuonteen maatalouden tutkimuslaitoksen peltoaukeilla voi kiertää teitä myöten n. 1 km rengasreitin, joka palaa lintutornille.
Tavattuja lajeja: vesilintuja, kahlaajia, peltolintuja, muuttavat linnut. Harvinaisuuksista on
havaittu mm. arosuohaukka, lyhytnokkahanhi, jalohaikara, kyhmyhaahka, mustatiira, sepelrastaita, ristisorsa, haarahaukka ja sitruunavästäräkki.

Kuva: Jari Niskanen

Kuvaus

Lintutorni valmistui vuonna 1999 Keski-Suomen ympäristökeskuksen ympäristötyöllistämistöinä. Tornin rahoittajina olivat Bongariliitto, KSLY, Laukaan kunta ja Keski-Suomen ympäristökeskus.

Opasteet ja retkipalvelut
9-tieltä, 1,9 km Lievestuoreelta Jyväskylään päin, käännytään pohjoiseen Vihtavuoren
suuntaan tielle 640. Tätä tietä ajetaan 10 km. Vuonteen lintutorni sijaitsee aivan tien varressa Laukaan (Pernasaaren) vankilan kohdalla toisella puolen tietä. Torni on rannassa peltoa
halkovan Torronseläntien varressa. Tornin viereen on rakennettu levike, jolle autot pysäköidään. P-paikalta jatketaan peltoteille kävellen. Tornin vieressä kota, jossa on nuotiopaikka.
Peltotie on helppokulkuista. Sateisilla keleillä on hyvä varautua matkaan kumisaappain.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
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18. Lapinjärven lintutorni
Opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä lintujen suojeluohjelman kohde, lintutorni, lintuvesikunnostus.

Kuvaus
Lapinjärvi on valtakunnallisesti merkittävä lintujärvi (n. 85 ha), jolla pesii mm. laulujoutsen.
Järvi on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka, ja siellä lepäilee runsaasti monenlaisia vesilintuja ja kahlaajia. Lapinjärven pohjoispuolella on pienialainen aarnimetsä, jossa kasvaa
järeää kuusikkovaltaista ikimetsää, komeita petäjiä ja keloja. Aarnimetsän linnusto on monipuolinen.
Tavattuja lajeja: suopöllö, ruskosuohaukka, mustatiira, liro, luhtahuitti, lapinpöllö, puna- ja
tukkasotkia, mustakurkku-uikku, lapasorsa ja heinätavi.

Opasteet ja retkipalvelut
Jyväskylä-Kuopio-tieltä (9-tie) käännytään Lievestuoreen kohdalla Jyväskylästä tultaessa
oikealle (etelään, opaste ”Kankainen, Hoho”). Ajetaan kilometri, jolloin tie haarautuu. Valitaan vasemmalle (Hoho) menevä tie, jota ajetaan 4 km järven itäreunalle. Oikealle kääntyvän jyrkän mutkan jälkeen oikealla puolella avautuu iso peltoaukea, jonka takana järvi näkyy. Auton voi jättää tien laitaan lintutornikyltin kohdalle. Tornille kävellään peltojen
keskellä olevaa traktoriuraa myöten. Kevättulvan aikaan polku voi olla osittain veden peitossa, joten silloin syytä varautua kumisaappain.

18

Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
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Lammasmäen
luontopolku
Opetuskäyttö
Kohteen pääteema on jääkauden vaikutus nykyiseen luontoon. Polulla on rastitauluja, jotka kertovat mm. maaperästä,
kasvillisuudesta ja eläimistä.

Kuvaus
Luontopolku kulkee Lammasmäen kuntopolkua pitkin. Suurin
osa rasteista sijaitsee pururadan varrella, mutta muutama rasti poikkeaa polun varrelta lähimetsään mäen lakialueella. Reitin pituus on 1650 m.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolku sijaitsee Vihtavuoren taajamassa. Polun ydinalue
on Lammasmäki, jonne on tehty kuntopolku. Polun alku on
Hermannintieltä nousevan kuntopolun alkupäässä, lähellä jalkapallokenttää. Suurin osa reitistä on erittäin helppokulkuista
pururataa. Polulla selviää normaalilla ulkoiluvarustuksella.
Luontopolun rastit:
1. Graniitti
2. Silokallio
3. Muurahaispesä
4. Pujo
5. Moreeni
6. Kuusi
7. Mänty
8. Siirtolohkare
9. Jänis
10. Kansallispuu
11. Muinaisranta
12. Vanamo
13. Maannos
14. Kanala
15. Kansalliskukka
Lähteet
Vihtavuoren luontopolku -suunnitelmat Heikki Kuitunen, Laukaan kunta 1989
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
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Simunankoski
Opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä runsasvetinen koskialue, Rautalammin reitin vesien purkautumispaikka.

Kuvaus
Simunankoski on valtakunnallisesti merkittävä. Se on maisemallisesti ja kalastoltaan arvokas. Rautalammin reitin vedet
purkautuvat kosken kautta. Päijänteen taimen on noussut kudulle Simunakoskelle asti. Tavoitelluin saalis koskella on järvitaimen.

Kuva: Riia Luhtanen & Terttu Suppala

Jyväskylän seutukunta
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Koskialue on kaksihaarainen. Leivonveden luusuassa oleva Koskensaari jakaa Simunankosken pohjoiseen Kapeenkoskeen ja
eteläiseen päähaaraan. Riippusilta ylittää kosken kohdalta, jossa haarat yhtyvät Alakoskeksi. Pääuoman eteläpuolella kulkee
kaivettu n. 50 m pitkä Myllypuro. Kosken kokonaispituus on n.
500 m, leveys 13-70 m ja putouskorkeus n. 3 m.
Simunankoskessa on ollut kaksi myllyä ja saha. Voimalaitosrakentaminen on kielletty koskiensuojelulailla. Simunankoskea
on perattu voimakkaasti. Kosken putous on ollut ennen perkauksia ja vetotaipaleen rakentamista 2,21 m 200 metrin matkalla.
Perkausten jälkeen yläpuolinen Kynsiveden pinta aleni 60 cm.
Kynsivedelle pääsee veneellä Paanalansaaren kaivantoa pitkin.
Simunankoskessa elää 23 kalalajia. Kosken partaalla on rehevää lehtomaista sekametsää, jossa monipuolinen kasvilajisto.
Vesikasvillisuudesta kosken luona löytyy erilaisia vitoja, ruskoärviä ja näkinsammaleita. Kohde sopii siis eläin- ja kasvilajien
opiskeluun sekä maisemallisten arvojen ja luonnon tuottamien eri aistimusten tutkimiseen. Koskelle on tehty kalataloudellinen kunnostussuunnitelma 1992, josta löytyy perusteellinen lajistoselvitys.

Opasteet ja retkipalvelut
Simunankoski sijaitsee Simunan kylällä Lievestuoreenjärven
koillispuolella. Koskelle on tieyhteys Laukaan suunnasta Laukkavirrantien-Simunankoskentien kautta tai Lievestuoreelta
Liepeentien-Saarilammentien kautta. Simunankoskentien ja
Saarilammentien 90 asteen risteyksestä erkanee pohjoiseen
Kortelahdentie, jolta on opastus kosken parkkipaikalle, josta
on kävelymatkaa n. 1 km kosken partaalle. Alue on yksityisessä
käytössä (omistaja Serlachius Oy). Koskelle pääsy on estetty aidoin. Koskea voi katsella aidan takaa.
Jos haluaa päästä veneellä Leivonvedeltä Kuusvedelle tai päinvastoin, on valittavana kaksi vaihtoehtoa: Simunankosken oikea ranta tai Myllykankaan kannaksella oleva vetotaival (n. 1 km
pohjoiseen Simunankoskelta).
Lähteet
Ympäristökierroksella Laukaassa, VESO-materiaali, 1996 Eija
Syrjälä
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Hyyppäänvuori
Opetuskäyttö
Jääkauden jäljet, komeat maisemat, luonnonhoitometsä, metsälehmusmetsikkö, eläimiä (mm. kalasääski, mäyrä, huuhkaja, liitoorava), Natura 2000 -kohteen syntyhistoria, Hyyppää-liike, Pekka
Väisänen.

Kuvaus
Jääkausi muovasi Lievestuoreenjärven lounaisrannalla kohoavan
Hyyppään nykyiseen asuunsa. Korkeuseroa vuoren korkeimman
kohdan ja vieressä olevan Hyyppään syvänteen välille muodostui
noin 160 metriä. Jylhä kallioinen Hyyppäänvuori on geologialtaan,
maisemiltaan, kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokas erämainen alue.
Laella on hieno näköalapaikka, lakkapäämäntyjä ja keloja sekä
Metsähallituksen rauhoittama luonnonhoitometsä ja mm. mäyrän pesäluolasto. Lakiosaa kiertää pystysuora kallioseinämä, muinaisranta. Kaakkoisrinteellä on rauhoitettu lehtoalue, jossa esiintyy
mm. metsälehmusta, metsänätkelmää, näsiää, lehtoneidonvaippaa ja soikkokaksikkoa. Vuoren koillisrinteellä kohoaa yksinäinen
kalasääsken pesäpuu. Vuoren länsipuolen juurella kasvaa muutaman aarin alueella runkolehmuksia, jotka on rauhoitettu luonnonmuistomerkiksi.
Hyyppään päätymisellä suojeltavaksi Natura 2000 –kohteeksi on
värikäs tausta. Esitaistelijaksi ryhtyi Pekka Väisänen, joka on koonnut Hyyppään historiaa ylläpitämilleen internetsivulle. Juonessa
mukana oli Laukaan ympäristö- ja maaseutulautakunta, joka teki
asiasta virallisen esityksen. Asiaan vaikutti myös Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaava ja sen luonto- ja maisemaselvitys, Lievestuoreenjärven toipuminen sekä seutukaavoitus.

Opasteet ja retkipalvelut
Kohteella on vaativa maasto. Vuoren rinteet ovat jyrkät ja kosteina liukkaat, joten pitäväpohjaiset kengät vaaditaan. Kohde ei sovi
liikuntarajoitteisille. Karhulammen rannassa Hyyppäänvuoren juurella on partiolaisten maja.
Reitti kohteelle kulkee Savion ja Puttolan kylän halki. Ajo-ohje Jyväskylän suunnasta:
Aja valtatie 9:ää Jyväskylästä noin 20 km, jyrkän ylämäen jälkeen
risteys, josta käänny vasemmalle Laukaaseen tielle 640. Aja 4,5 kilometriä Savion kylään, jossa käännyt oikealle soratielle. Tienviitassa
lukee Savion ala-aste/Puttolantie. Aja 4,3 kilometriä ja käänny risteyksessä lievästi oikealle Lummelahdentielle. Aja 1,5 kilometriä tätä
mutkittelevaa tietä kääntymättä pienemmille teille. Suoraan eteenpäin jatkuva tie on Hyyppääntie, oikealle lähtee Ruoholahdentie.
Käänny oikealle Ruoholahdentielle. Ruoholahdentietä edettyä 1,6
km saavut pitkähkölle suoralle, jonka oikealla puolella on pelto.
Suoran keskikohdalta vasemmalta puolelta lähtee hyvä leveä polku ylös Hyyppäälle. Polku on helppokulkuinen.
Reitille on myös vaativampi vaihtoehto Hyyppäänlammen rannalta
Partiomajalta lähtevän polun kautta, jossa kiivetään jyrkähköä rinnettä vähitellen ylöspäin. Yksityiskohtainen ohje löytyy Hyyppään
puolustajan Pekka Väisäsen ylläpitämiltä nettisivuilta.
Lähteet
Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys (Eija Syrjälä 1995)
Hyyppään internet-sivut (Pekka Väisänen): http://www.kolumbus.
fi/hyyppaa
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 -kuvaus Hyppään alue
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Mustavuoren
ulkoilureitti
Opetuskäyttö
Alue sopii liikunnan opetukseen ja retkeilyyn. Mustavuoressa
on laavu ja kota. Talvisin ladut kulkevat Mustavuoren ja entisen
Lipeälammen alueilla.

Kuvaus
Mustavuoressa on kolme eripituista reittiä, ja laduilla on selvät
opasteet.
Mustavuoren reitit:
9,00 km, uran leveys 5 m, vaikea, osittain valaistu
5,00 km, uran leveys 5 m, keskivaikea, valaistu
3,00 km, uran leveys 5 m, helppo, valaistu

Opasteet ja retkipalvelut

Kuva: http://www.peda.net/verkkolehti/laukaa/lievestuore/
lievestuoreenalbumi?m=content&a_id=280

Jyväskylän seutukunta

Mustavuoren ulkoilureitin opastepiste on 9-tien varrella Lievestuoreella entisen Lipeälammen eteläreunalla. Latutilannetta voi seurata Jyväskylän seudun latuinfosta.
Lähteet
http://www.laukaa.fi >Palvelut >Vapaa-aika >Liikunta, urheilu, ulkoilu
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Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Saraakallio
Opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä kivikautinen kalliomaalausalue, Natura 2000 -kohde.

Kuvaus
Saraaveden rannalla Laukaan kirkonkylää vastapäätä kohoaa jylhänä näyttävä 40
metrin korkuinen ja noin 200 metrin pituinen kalliomuodostuma, josta on löydetty runsaasti kivikautisia esihistoriallisia kalliomaalauksia. Graniittiseinämässä on
Fennoskandian laajin kuvakenttä, jossa on yli 100 maalausta tai niiden osaa. Ylimmät piirrokset ovat noin 16,8 m korkeudella, alimmat 5 m vedenpinnasta. Maalauskenttä on 6 x 40 metriä. Kuvista näkyy selvästi vain 20, joista harjaantumaton
tarkastelija saattaa hahmottaa vain viisi-kuusi kuvaa.
Pystysuora kallioseinämä näkyy kauas järvelle, ja se on ollut helposti erottuva
maamerkki vesilläkulkijoille. Saraakallioiden edessä yhtyvät Viitasaaren-Saarijärven reitin sekä Rautalammin reitin vedet. Maalaukset ovat länteen aukeavalla seinämällä ilta-auringon puolella. Vuodenkierrolla ja auringon valoilla ja varjoilla on
ollut tärkeä merkitys uskomusmaailmassa. Tuhansia vuosia vanhat äänettömät
maalaukset kertovat ankaran luonnon keskellä eläneiden ihmisten maailmasta:
ajatuksista, uskomuksista, taidoista ja vaelluksista. Ymmärtääkseen niiden sanomaa on astuttava luontoon sekä menneeseen kulttuuriin. Saraakalliota pidetään
muinaisena pyhänä uhri- ja palvontapaikkana.
Kalliomaalaukset näkyvät punertavina alueina kallion pinnassa kuvaten mm.
koukkupolvisia suomalaisia, hirviä ja veneitä. Kalliomaalaukset on tehty punamultavärillä, joka on valmistettu kuumentamalla hematiittipitoista maa-aineista ja lisäämällä siihen mahdollisesti verta, pihkaa, ureaa ja linnun munia. Ensimmäiset
maalatut kuva-aiheet ovat noin 6 600 vuotta vanhoja. Voimallinen maalaus loppui pronssiajan alkuun noin 1 500 eaa.
Kallioon on hakattu muinaisia vedenkorkeusviivoja 1700- ja 1800-luvuilta, ns. Valapaton viivat. Kallioseinämässä esiintyy uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja.

Opasteet ja retkipalvelut
Saraakallioille on viittaopaste Ränssintieltä, ja sinne on raivattu pysäköintialue. Siitä on n. 300 m polku näköalapaikalle.
Liikkuminen kallioilla omalla vastuulla. Alueella ei ole kaiteita eikä katselutasanteita. Kohde ei sovi liikuntarajoitteisille. Jyrkillä kallioilla on paikoitellen vaarallista liikkua, ja liikkumiseen kannattaa varautua maaston mukaisin jalkinein. Kallioseinämän kuvakenttiä ei voi tutkia lähietäisyydelta ilman turvallisuuden takaavia
kiipeilyvälineitä. Kiipeily taas ei ole sallittua muinaisjäännöslain nojalla, koska piirrokset voisivat vahingoittua. Päijänne-Keiteleen kanavalaivoilla esitellään Saraakallio-kohteita. Kari Kunnaala järjestää tilauksesta risteilyjä Liwia-laivallaan, jonka
kotisatama on Laukaan keskustan satamassa.
Lisätietoa:
Kivikäs, Pekka 1990. Saraakallio. Jyväskylä: Atena kustannus Oy.
Kivikäs, Pekka 1997. Kalliomaalausten kuvamaailma. Jvväskylä: Atena kustannus
Oy.
Kivikäs, Pekka 2000. Kalliokuvat kertovat. Jyväskylä: Atena kustannus Oy.
Kohisevien koskien Laukaa, toimittanut Helena Hänninen, Gummerus Oy, Jyväskylä 1993.

Lähteet
Esiselvitys Laukaan kivikausiteemojen hyödyntämisessä matkailussa, Laukaan
kunta, elinkeinotoimi (Eija Syrjälä 2010)
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 -kuvaus Vatianjärven-Saraaveden alue
http://www.laukaa.fi/matkailu >Saraakallio (kuvia ja lisätietoa)
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Kotiseutumuseo
Kallun tupa
Opetuskäyttö

Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen ja Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä kotiseutumuseo.

Kuvaus
Laukaan keskustassa sijaitsevassa museokylässä voi tutustua
entisajan elämään. Museokylän rakennukset on sisustettu kuvaamaan laukaalaisen vähävaraisen talonpoikaisperheen elämää. Pihapiirissä asuu kuvitteellinen 6-8-henkinen perhe, jonka elämä on pysäytetty 1900-luvun alkuun.
1700-luvulta peräisin olevan paritupaisen asuinrakennuksen tuvat on sisustettu asuintuvaksi ja ruokatuvaksi. Asuintuvassa kuvataan miesten ja naisten puhdetöiden tekoa, kun taas ruokatuvassa keskitytään ruuanlaittoon, leipomiseen ja ruokailuun.
Pihapiirin aitoissa voi tutustua nuorison kesäiseen tapaan nukkua aitassa. Maitoaitan esineistön avulla havainnollistuu, miten ennen meijereitä maito jalostettiin kotona piimäksi, viiliksi ja voiksi. Esillä on myös säilytysastioita. Kurkistus vaateaittaan
paljastaa entisajan vaatekaapin, jossa erilaiset tekstiilit säilytettiin orsilla ja vaatearkuissa. Vilja-aitta kuvastaa viljan tärkeyttä
1900-luvun alun ruokavaliossa. Kaksikerroksisessa kokkotallissa
voi tutustua entisajan hevosenhoitoon. Ristikkojalkainen varvasmylly muistuttaa, että entisaikaan jauhoja ei ostettu kaupasta, vaan ne jauhettiin itse.
Museokylän vieressä sijaitsevan viljamakasiinin perusnäyttely kertoo Laukaan historiaa esihistoriasta 1900-luvulle asti. Lainajyvästöksi 1850-luvulla rakennetun makasiinin siilot kätkevät
sisälleen mm. makasiinin historiasta, laukaalaisten koulunkäynnistä, puutöistä sekä kaupankäynnistä kertovat näyttelyt.

Opasteet ja retkipalvelut
Museokylä Kalluntalon osoite: Saravedentie 5, 41340 Laukaa.
Parkkitilaa on hautausmaan hiekkaparkkipaikalla ja seurakuntatalon parkkipaikalla.
Lähteet
Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys ry
http://www.laukaa.fi/matkailu >Museot >Kotiseutumuseo
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Kuva: http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=4

Jyväskylän seutukunta

Kirkkomuseo
Opetuskäyttö
Kirkkomuseossa saa lyhyen kurssin Laukaan historiaan.

Kuvaus
Laukaan kirkkomuseo on yksi harvalukuisista seurakuntien
omistamista museoista maassamme. Se on perustettu Laukaan seurakunnan täyttäessä 400 vuotta vuonna 1993. Kirkkomuseon rungon muodostaa Laukaan neljän vanhan kirkon esittely. Museossa on ensimmäistä kertaa nähtävänä asiantuntijan
opastuksella laaditut ennallistuspiirrokset Laukaan vanhimmista kirkoista, joista ei ole säilynyt aikalaispiirroksia.
Muita aihekokonaisuuksia ovat mm. kirkkomatkat kesäisin ja
talvisin, hautaaminen, pappilat, tapulit ja kirkkotekstiilit. Museoon on kerätty myös arvokas kokoelma vanhoja valokuvia seurakunnan toiminnasta sekä satoja lehtileikkeitä 1900- luvun jälkipuoliskolta.
Kirkkomuseossa on esillä mm:
• Laukaan ensimmäisen kirkon, Hartikan kirkon seinähirsi ja harjaristi 1500-luvun lopulta
• kirkonkello vuodelta 1758
• jäljennökset Laukaan 2. kirkon ikkunamaalauksista
• Jyväskylän ensimmäisen kultasepän Gustaf Weckmanin valmistamia kirkkohopeita vuosilta 1838 ja 1853
• arvokas kokoelma vanhoja valokuvia seurakunnan toiminnasta sekä satoja lehtileikkeitä 1900-luvun jälkipuoliskolta

Opasteet ja retkipalvelut
Kirkkomuseoon on helppo tutustua ilman opastusta, sillä kaikesta esillä olevasta on nähtävänä yksityiskohtaiset selosteet.
Laukaan kirkkomuseo sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskustassa, kirkon alakerrassa. Osoite Saravedentie 41340 Laukaa. Kirkon pihassa on runsaasti parkkitilaa.
Lähteet
Laukaan kirkkomuseon esite, piirrokset ja teksti: Atso Kena
http://www.laukaasrk.fi >Tilat >Kirkkomuseo
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Hartikan kirkkomaa
Opetuskäyttö
Laukaan seurakunnan historia, uskonto, historia.

Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Hartikan kirkkomaalla Tarvaalassa hyvien vesistöreittien varrella on ollut Laukaan ensimmäinen kirkko. Sen ympärillä on ollut
myös hautausmaa.
Hartikan kirkkomaalla on ollut Laukaan ensimmäinen hirsisalvottu kirkko, joka on ollut käytössä ainakin vuodesta 1593, jolloin Laukaan seurakunta ja hautausmaa itsenäistyi. Kirkko jäi
pois käytöstä, kun uusi kirkko valmistui Pellosniemeen 1685. Se
oli kuitenkin pystyssä vielä v. 1750.
Hartikan kirkosta on jäljellä sammaloitunutta kivijalkaa sekä
kirkon luoteisnurkan kuusi hirsikerrosta, joita säilytetään suojakatoksessa kirkkomaalla. Nurkkasalvos on dendrokronologisen ajoituksen perusteella Keski-Suomen vanhin puurakennuksen jäännös. Rakennukseen käytetyt puut on kaadettu välillä v.
1589-1591, mikä tukee olettamusta kirkon rakennusvuodesta.
Nykyään kirkkomaalle on rakennettu puinen alttari ja risti. Kirkonkello katoksineen otettiin käyttöön vuonna 1993. Kirkonkellon sisään on kaiverrettu sanat ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala”. Hartikan kirkkomaalla järjestetään hartaushetki yhtenä
kesäsunnuntaina ja jouluaattona.
Hartikan kirkon katolla on ollut lintuhahmolla varustettu rautaristi, joka kutsui ja johdatti seurakuntalaisia sanankuuloon.
Kaunista kansanomaista rautataontaa edustava harjaristi on
Laukaan seurakunnan tunnuskuva. Se löytyy Laukaan kirkkomuseosta, joka on kirkon alakerrassa. Kirkon oven sarana on
Keski-Suomen Museon tunnus.
Läheisen Hartikan entisen sepän torpan pihamaan läpi kulkee
kulkee vanha papintie, jota pitkin oletetaan Pietari Brahenkin
kulkeneen kirkossa vieraillessaan. Laukaan vanhin pappila sijaitsi Puttolassa, nykyisen Alatalon paikalla. Alatalo on Alvar
Aallon suunnittelema. Rantatöyräällä sijainneen pappilan rauniot on vieritetty rantaryteikköön pellonraivauksen yhteydessä.
Pellolla on vieläkin ns. papinkivi. Papinpolku on n. 3 km pitkä.
Ensimmäinen kirkkoherra oli Ericus Marci Finno (Eerik Markunpoika), joka tuli kirkkoherraksi vuonna 1593 ja oli toimessaan
vuoteen 1605.

Opasteet ja retkipalvelut
Kirkkomaalle on tieyhteys Tarvaalan kylästä. Tarvaalan virran
ylittävän sillan itäpuolelta erkanee Ränssintieltä pohjoiseen
Hartikantie, jonka risteyksessä on opaste kirkkomaalle. Reittiä
edetään Hartikan torpan piha-alueen viertä kulkevaa hiekkatietä myöten vajaa 1 km.
Hyvä kohdekartta löytyy Tarvaalan kyläseuran esittelysivuilta.
Paikalla järjestetään edelleen kirkollisia tilaisuuksia. Hartikan
kirkkomaan suntiona toimii Kari Rahkonen, läheisen Hartikan
torpan isäntä.
Lähteet
http://www.laukaasrk.fi
http://www.tarvaala.fi >Kyläinfo
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Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kirkkoniemi ja Hartikan
kirkkomaa sekä kivikauden
asuinpaikka ja punamultahaudat
Opetuskäyttö
Metsähallituksen rauhoittama luonnonhoitometsä, Hartikan kirkkomaa, Natura
2000 -alue, kivikauden asuinpaikka ja kalmisto, punamultahaudat.

Kuvaus
Metsähallitus on rauhoittanut Kirkkoniemen ja Kirkkosaaren alueelta 12,7 hehtaaria luonnonhoitometsänä 22.2.1955. Komeaa männikköä kasvavan Kirkkoniemen
ja –saaren lisäksi alueeseen kuuluu alempana Tarvaalanvirrassa sijaitseva rehevä Virtasaari ja vahvaa tervalepikkoa kasvava alue Tarvaalankosken länsirannalla.
Niemi ja saaret ovat Natura-aluetta.
Hartikan torpan ladon luota lähtee pieni kärrytie kaakkoon kohti hiekkakuoppaa,
josta on tehty valtakunnallisesti merkittävä löytö. Syksyllä 1986 kierteli Kalle Katinkoski seutuja ja havaitsi hiekkakuopan reunoilla punertavaa maata, muutaman
tulisijan nokisine kivineen ja saviastianpaloja, kvartsi- ja piiesineitä sekä palaneita luunsiruja. Oli löytynyt kivikautinen asuinpaikka. Tutkimuksissa löytyi kokonainen kalmisto, joka on Keski-Suomessa tähän mennessä ainoa kivikautinen ja samalla alueen vanhin kalmisto. Se on peräisin kampakeraamiselta ajalta 3300-2500
eKr. Harjanteen laelta löytyi kaksoishauta. Lähistöltä löytyi vielä kolme kokonaan
ja kolme osittain esille saatua punamultahautaa. Meripihkaesineitä eli kivikauden
kultaa on löytynyt haudoista 26 kpl, piiesineitä 12 kpl sekä liuskerenkaita.
Löytö rikastutti suuresti Laukaan kivikautista kuvaa. Löydön sijainti kosken partaalla lähellä Sahinjokea kertoi sen olleen jo muinoin tärkeä kohtauspaikka. Savonniemeltä, Tarvaalanvirran länsipuolelta, on löytynyt kaksi muuta asuinpaikkaa.
Kosken ympäristöstä on aikojen kuluessa löytynyt useita yksittäisiä kiviesineitä sekä puinen reenjalas esiroomalaiselta rautakaudelta. Noin 5 km alavirtaan on
Saraakallion kalliomaalausalue. Maalauksista osa on Hartikan asutuksen aikaista
ja luultavasti saman väestön tekemiä. Hartikka on säilynyt tärkeänä kohtaamispaikkana historiallisena aikanakin, mistä kertoo Laukaan ensimmäisen kirkon,
1500-luvun lopulle ajoitetun Hartikan kirkon paikka n. 400 metrin päässä muinaisjäännösalueelta.
Aumamäki on ollut käräjäpaikkana, ja kivikauden aikana sillä on saattanut olla
myös rituaalista merkitystä. Vainajien kasvot haudoissa ovat olleet Aumamäkeen
päin.
Hartikan kirkkomaalla on ollut Laukaan ensimmäinen hirsisalvottu kirkko, joka on
ollut käytössä ainakin vuodesta 1593, jolloin Laukaan seurakunta ja hautausmaa
itsenäistyivät. Se oli pystyssä vielä v. 1750. Kirkosta on jäljellä sammaloitunutta kivijalkaa sekä kirkon luoteisnurkan kuusi hirsikerrosta, joita säilytetään suojakatoksessa kirkkomaalla. Nurkkasalvos on dendrokronologisen ajoituksen perusteella
Keski-Suomen vanhin puurakennuksen jäännös. Rakennukseen käytetyt puut on
kaadettu välillä 1589-1591. Nykyään kirkkomaalla on puinen alttari ja risti.

Opasteet ja retkipalvelut
Kirkkoniemen alue on suosittua retkeilyaluetta. Siellä on Metsähallituksen ylläpitämä laavu, kaksi nuotiopaikkaa, WC sekä puukatos. Niemen kärjessä sekä länsirannalla on hyvä hiekkapohjainen uimaranta. Kirkkoniemeen pääsee rantautumaan hyvin myös veneellä. Maasto on helppokulkuista. Ulkoiluvarustus riittää
kohteella. Lisätietoa museoviraston Laukaan sivuilta.
Lähteet
Esiselvitys Laukaan kivikautistenesiintymien hyödyntämisestä matkailussa, Laukaan elinkeinotoimi (Eija Syrjälä 2010)
Ympäristökierroksella Laukaassa, opettajien VESO-materiaalia, Eija Syrjälä 1996
http://kulttuuriymparisto.nba.fi >Muinaisjäännösrekisteri >Laukaa
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Kuhankosken riippusilta
ja kolmen sillan reitti
Opetuskäyttö
Kohde sopii ulkoiluretkeksi.

Kuvaus
Kuhankosken voimala on rakennettu 1920-luvun alussa, ja yli
50 metriä pitkä riippusilta on rakennettu asukkaiden yleiseen
käyttöön ja valmistunut vuonna 1966.

Kuva: http://www.panoramio.com/
photo/22659842

Jyväskylän seutukunta

Kyläläisten tietoon tuli joulukuussa 2008, että riippusilta puretaan kesällä 2009, jos ei omistajaa ja kunnostajaa löydy. Silta suljettiin porteilla joulukuussa 2008.
Siitä alkoi kyläläisten ja Kyläseura Kuhaset ry:n ponnistus sillan säilyttämiseksi osana Kuhankosken voimalaitoksen rakennushistoriallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa sekä lyhentämään kyläläisten kulkemista Kuhankoskelta Harhalan puolelle
ja säilyttämään ns. ”kolmen sillan reitti”.
Kolmen sillan ulkoilureittiin kuuluu Kuhankosken riippusilta,
Kuhankosken kanavan silta ja Liisanniemen silta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kuhankoski on noin kolmen kilometrin päässä Laukaan keskustasta. Kylällä on oma kyläseura nimeltään Kyläseura Kuhaset ry.
Lähteet
http://www.kylaseurakuhaset.fi >Riippusilta
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Kuva: http://www.jarvilinna.com/
?file=kop1.php

Jyväskylän seutukunta

Taidekeskus Järvilinna
Opetuskäyttö
Kohde sopii hyvin historian, taiteen ja arkkitehtuurin opiskeluun. Valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kohde.

Kuvaus
Leppäveden rannalla oleva Järvilinnan tilan päärakennus on valmistunut vuonna 1891. Suurikokoisen huvilan rakennutti Viitasaaren tuomiokunnan tuomari Karl Hjelt (1843–1909) omaan käyttöönsä. Tila monine
rakennuksineen siirtyi tuomarin leskeltä Johanna Hjeltiltä vuonna 1917
maanviljelijä Vihtori Vesteriselle, joka myi tilan seuraavana vuonna liikemies Toivo Manniselle.
Kouluhallitus osti tilan vuonna 1920 ”poikien vastaanottolaitosta varten”.
Tässä toiminnassa tila oli vuoteen 1969 saakka. Tämän jälkeen rakennuksia käytettiin mm. Vihtavuoren tehtaiden väliaikaisena majoituspaikkana.
Vuosina 1981–83 päärakennuksessa tehdyn peruskorjauksen jälkeen tila
tuli Kuhankosken opetuskodin käyttöön. Oppilaitoksen nimi muutettiin
vuonna 1986 Kuhankosken erityisammattikouluksi.
Muutaman vuoden tyhjillään ollut kiinteistö siirtyi valtiolta vuoden 2008
lopussa Kauko Sorjosen säätiön omistukseen. Järvilinna toimii useiden
taiteilijoiden työtilana. Päärakennus toimii näyttely-, kokous-, juhla-, kahvila- ja pitopalvelukäytössä.
Taidekeskus Järvilinnassa kohtaavat monien eri alojen taiteilijat ja toimijat. Alueella voi tutustua esimerkiksi taidevalurin työhön, tekstiilisuunnittelijan tuotteiden väriloistoon tai taidelasin kauniiseen maailmaan. Yleisö voi tutustua työskentelyyn ja pajoihin tilauksesta tai aina kun pajoissa
työskennellään. Taidekeskus Järvilinnassa järjestetään kursseja yhteisöille, yrityksille ja kaikille kädentaidoista ja taiteesta kiinnostuneille. Niistä lisätietoa löytyy taiteilijoilta.
Järvilinnan päärakennuksessa toimii kahvila, ja tiloja vuokrataan erilaisien juhlien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Järvilinnan huvila toimii näyttävänä ympäristönä erilaisille näyttelyille ja taiteelle.

Opasteet ja retkipalvelut
Järvilinnantie 213, 41330 Vihtavuori. Kartta pihasta.
Lähteet
http://www.jarvilinna.com
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Lipeälampi
Opetuskäyttö
Esimerkki selluloosatehtaan aiheuttamasta vakavasta ja pitkäaikaisesta ympäristövauriosta, konfliktista ja saastuneen alueen kunnostamisesta.

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Lievestuoreen Lipeälampi syntyi 1935-1967, kun Haarlan Selluloosa Oy
pumppasi väkevää keittolipeää padotulle Koivusuolle. Alue ristittiin pian Lipeälammeksi. Sen vesi sisälsi puusta liuenneita, happea kuluttavia orgaanisia aineita, jotka pilasivat ympäristön pohja- ja pintavesiä. Tunnusomainen
haju levisi laajalti ympäristöön ja tuntui 9-tiellä ohiajavien autojen sisäänkin.
Lipeälammen vaikutuksia yritettiin vähentää jo 1970-luvulla, mutta merkittävimmät kunnostustyöt alkoivat 1980-luvulla. Likaantuneet vedet virtasivat Lipeälammesta maaperän kautta Jyväskylä-Kuopion tien eteläpuoliselle
alueelle, josta niitä alettiin pumpata takaisin Lipeälampeen 1983. Samalla syvennettiin ympärysojia. Vuosina 1989-1991 Lipeälampi tyhjennettiin
pumppaamalla vedet Vaajakoskelle ja sieltä edelleen Nenäinniemen puhdistamolle, josta vedet johdettiin puhdistettuina Päijänteeseen. Vuonna 2000
Lipeälammelle rakennettiin biosuodatinpuhdistamo, jota täydennettiin
myöhemmin lietepatjareaktorilla. Puhdistettu vesi johdettiin Vaajakoskeen
ja edelleen Päijänteeseen.
Lipeälammen tyhjennyksen edetessä alueelle ajettiin maata tilalle. Alueen
pohja tasattiin ja salaojitettiin, ja pehmeitten turvepaikkojen peitoksi laitettiin lasikuitumatto. Moreenisen tasauskerroksen päälle tehtiin savesta tiivis,
vettä läpäisemätön kerros. Alue eristettiin siten, että sadevedet ja virtaavat
pohjavedet eivät huuhtele maaperässä olevia haitallisia aineita ympäröiviin
vesiin. Tiivistyskerroksen päälle muotoiltiin kasvukerros moreenista, turpeesta ja humusmaasta.
Lipeälampi saatiin täytettyä vuonna 2004. Tämän jälkeen alueen salaojista
on puhdistamon kautta pumpattu kokoojakaivoon kertynyttä vettä. Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus on tarkkaillut Lipeälammen jätevedenpuhdistamon tehoa ja vesistöön johdettavaa veden laatua Itä-Suomen ympäristölupaviraston vaatimusten mukaisesti.
Alueen kunnostamisen tarkoituksena on kehittää aluetta linnuston ja muun
eliöstön kannalta suotuisaksi ja siten virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Varsinaisella täyttöalueella liikkumista kuitenkin rajoitetaan, koska esimerkiksi
lumen tamppaantuminen tiiviiksi voi vahingoittaa täyttökerroksia. Kesäisin
täyttöalue pidetään avoimena niittämällä. Alueelle rakennetaan mm. pitkoksia, levähdyspaikkoja ja luontopolkuja esittelytauluineen. Alueelle on valmisteltu hoito- ja käyttösuunnitelmaa Laukaan kunnan ja Keski-Suomen
Elyn yhteistyönä. Alueella kiertävät jo Mustavuoren valaistut latureitit.
Saara Perälä Jyväskylän yliopistosta on tutkinut sitä, miten Laukaan Koivusuolle sellutehtaan päästöistä muodostuneesta Lipeälammesta on vuosikymmenten mittaan kehittynyt vaikeasti ratkaistava ympäristökonflikti. Tutkimus selvittää, millaisia vaiheita ympäristökonfliktin ympärillä on eletty ja
kuinka konfliktia on tuotu esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kolmen
eri teoreettisen näkökulman (taloudellinen-ympäristöllinen-toimijakeskeinen) kautta on pyritty löytämään vastauksia siihen, miten Lipeälammen ympäristökonfliktia on viranomaisten ja paikallisten toimesta käsitelty ja kuinka
mielipiteet ovat määrittyneet eri toimijoiden kesken.

Opasteet ja retkipalvelut
Lipeälampi sijaitsee Jyväskylä-Kuopio-välisellä 9-tiellä vajaa 1 km ennen Lievestuoreen Lasilandiaa ja Ruuhimäen tien risteystä.
Lähteet
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto (Perälä, Saara 2011): Lipeälampi - sitkeä
vastustaja: tapaustutkimus keskisuomalaisesta ympäristökonfliktista
http://www.ymparisto.fi/ksu >Ympäristön hoito ja kunnostus >Lipeälampi
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/lievestuoreen_lipealampi_17676.
html#media=17692
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