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HitonHaudan rotko ja ympäristö
opetuskäyttö
natura 2000 -kohde, maakunnallisesti merkittävä kalliomuodostuma, harjujensuojelu, soiden-
suojelu, 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 30-
40 metriä leveä, ja sen pystysuorat, jyrkänteiset, runsaan rakoilun lohkomat kallioseinämät ovat 
10-20 metriä korkeita. rotkovajoamassa on karuja kallioita, jyrkänteitä, lohkareikkoja, silokallioi-
ta, luolamaisia onkaloita, kallioterasseja ja hyllyjä. rotko syvenee kaakosta luoteeseen. kalliosei-
nämien juurella ja rotkon pohjalla on runsaasti lohkareikkoa.

rotkon tulkitaan syntyneen maankuoren liikuntojen ruhjeena. jyrkistä seinämistä, huuhtoutu-
neesta maaperästä ja pyöristyneistä kaakkoispuolen kivistä sen on päätelty olleen jääkauden 
koskimaisten sulamisvesivirtojen purkautumispaikka. rotkon lounaispuolella kohoava Hitonmä-
ki (+ 240,1) on Laukaan korkeimpia paikkoja. iso-Harisen järvi sijaitsee purkautumisväylän alim-
malla tasolla (+ 126,5). maaston länsi- ja pohjoisosassa on arvokas harjualue. syvä kuppihauta 
jakaa harjun rinnakkaisselänteeksi. piilolamminmäen kallioalue on pääosin harvaa kalliomännik-
köä. piilolampi koillisessa on maisemallisesti hieno, kalliorantainen metsälampi.  

rotkossa kasvaa useita vaateliaita lehtokasveja, mm. hajuheinä, velholehti, lehtomatara ja män-
tykukka. rotkolle johtavan tien varrella on kaksi pientä luonnonsuojelualuetta. piilolammesta 
laskevan puron alajuoksulla on pieni puronvarsilehto (1 ha), joka on valtakunnallisen soidensuo-
jeluohjelman 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 seinä-
mässä. 

kansantarinat kertovat Hitto-menninkäisestä, joka on säikytellyt ihmisiä rotkossa. Hiton kivet-
tyneet kasvot löytyvät kallioseinämästä. jarmo kankainen valokuvasi sen, ja mari ylipiha antoi 
menninkäiselle ilmiasun ja piirsi sen aidossa ympäristössään. Hitto Hitonpoikaa käytetään ympä-
ristökasvatuksen 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. opas-
teet 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 kunnostusmah-
dollisuuksia selvitetään.  opastusta ryhmille voi kysyä Laukaan luontokoulusta sekä kunnan neu-
vonnasta. maastosta on olemassa kolme suunnistuskarttaa, joita voi kysyä Laukaan kunnan va-
paa-aikatoimesta.

saavutettavuus ja varusteet
Hitonhauta sijaitsee Laukaan kunnan luoteisosassa lähellä äänekosken kaupungin rajaa. rot-
koon pääsee eteläpään kautta, teiden risteyksissä on opasteita. rotkolaaksoon on opastettu reit-
ti Valkolantieltä (6375) sekä E4-tieltä isojen soramonttujen halki. pysäköintipaikoilta on n. 1,5 km 
kävelymatka rotkoon. opastettu reitti kulkee metsätietä ja polkuja pitkin. Hitonhaudantien pääs-
sä on Harisen laavu, puuliiteri sekä WC. se on Valkolan kyläseuran ylläpitämä. maasto on rotkossa 
vaikeakulkuista ja liukasta. irtolohkareet ja kaatuneet puut vaikeuttavat etenemistä. keväisin rot-
kon 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-kylmähauta-
Hirvasjoki 

L
a
u
k
a
a

           Jyväskylän seutukunta                      

ku
va

: E
ija

 s
yr

jä
lä

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140323&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=14304&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=14304&lan=fi


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

HiEtasyrjänkangas
opetuskäyttö
jääkauden jäljet, natura 2000 -kohde, pohjavesialue, linnusto, ul-
koilu- ja ratsastusreitti, moottorikelkkareitti

kuvaus

Hietasyrjänkangas on valtakunnallisesti merkittävä monipuolinen 
harjualue, oikea jääkauden jälki. kapealakisten korkeiden harjantei-
den, soiden ja syvien suppakuoppien muodostamassa harjumaise-
massa saattaisi helposti eksyä suunnasta, elleivät polut olisi hyvin 
merkityt. 

Hietasyrjänkangas edustaa tyypillistä saumamuodostumavyöhyk-
keen harjumuodostumaa, jossa on havaittavissa sekä perinteisil-
le pitkittäisharjuille että reunamuodostumille tyypillisiä piirteitä. 
pitkittäisharjua edustaa luode-kaakkoissuuntainen harjuselänne, 
joka on laajentunut jään reunalla noin 157-158 m korkeaksi delta-
laakioksi. deltan suhteellinen korkeus on 40-50 m. selänteen kor-
keus vaihtelee 20 ja 40 metrin välillä. deltan sisällä selänne jakau-
tuu useampaan rinnakkaiseen haaraan, joiden väliin jää komea ja 
vaihteleva suppamaasto, joka käsittää jopa 40 m syviä harjukuop-
pia . deltan lisäksi rajauksen ulkopuolelle jäänyt Huosiaisharju viit-
taa reunamuodostumapiirteisiin.

Hietasyrjänkangas on pääosin kanervatyypin kangasta. puusto on 
valtaosin varttunutta männikköä, mutta alueelta löytyy myös laa-
joja puuttomia hakkuuaukkoja ja nuorta taimikkoa. paisterinteiden 
kasvillisuudessa ovat vallalla poronjäkälät, kielo ja sianpuolukka. 

Hietasyrjänkankaan lounaiskolkan korpinotkelmassa pulppuaa 
huomattavan iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitet-
tu Hallalähde. 

opetuskohteena Hietasyrjä tarjoaa monipuolisten luontoliikun-
tamahdollisuuksien lisäksi hienon esimerkin harjujen synnystä ja 
merkityksestä ihmiselle. Laukaan luontokoulu on valmistellut oh-
jelmapaketin 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 hy-
vät tilat leirien, kurssien ja leirikoulujen järjestämiseen. retkitupa si-
jaitsee Haapalan koulun yhteydessä, joka on toiminut luontokou-
lun kummikouluna.

opasteet ja retkipalvelut 
Vaellusreitit lähtevät Haapalan retkituvalta, Haapalan kouluraken-
nuksen toisesta päästä. Haapalan retkitupa sijaitsee keski-suomen 
metsoreitin varrella 15 km Laukaasta ja 8 km suolahdesta, os. Hieta-
syrjäntie 260, 41370 kuusa. Eripituiset reitit (2, 4 ja 5 km) on merkit-
ty 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 -ku-
vaus Hietasyrjänkangas-sirkkaharju
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http://www.laukaa.fi/page.php?hid=395
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140323&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15297&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15297&lan=fi
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HaLLaLäHdE
opetuskäyttö 
Lähteen synty ja elinympäristö. pohjavesialueella pintaan pur-
kava iso lähdealue. natura 2000 -kohde, lähdekasvillisuus ja sel-
kärangattomat, uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja 

kuvaus 
Laukaan Viitalankylässä sijaitseva Hallalähde on huomattavan 
iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitettu lähde, jos-
ta syntyy myös vuolas puro. se on natura-aluetta.

Hietasyrjänkankaan eteläpuolisella lievealueella sijaitseva Hal-
lalähde on virtaamaltaan suuri lähde, jonka tuntumassa on 
useita pieniä lähteitä. Lähteistä tuleva vesi virtaa hetteikköisel-
lä pinnalla ja muodostaa sitten vuolaana virtaavan puron. Läh-
dealue 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 pie-
nempiä lähdepisteitä.  Lähteen pohja on hienoa hiekkaa. kes-
ki-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 vir-
tavesikohteista. 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 opaste-
taulu löytyy Haapalan retkituvalta, Haapalan koulurakennuksen 
toisesta päästä. retkitupa on vuokrattavissa vapaa-aikatoimis-
tosta, 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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muLtamäEn LuontopoLku
opetuskäyttö
Harjujakso, jääkauden jäljet, metsätyypit, linnusto

kuvaus
kolmen kilometrin polku esittelee 22 rastitaulullaan jääkauden jälkiä maisemas-
sa ja erilaisia luontotyyppejä. Luontopolun kiertämiseen kuluu 2-3 tuntia. reitis-
tä 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 peurun-
kajärvelle. mäen laella on kota, laavu ja näköalatasanne. mäen laelle voi nous-
ta portaita pitkin. peurunkajärven rantalaavulla polun varrella voi pulahtaa 
uimaan, ja multamäestä voi poimia marjat ja sienet mukaan. multamäellä ja peu-
runkajärven rannassa polun pohjoispäässä on laavu, nuotiopaikka sijaitsee leiri-
keskuksen rannassa ja pari levähdyspaikkaa polun varrella. Leirikeskuksen lähet-
tyvillä on käymälä. 

opasteet ja retkipalvelut
multamäen luontopolusta on opasvihkonen. Luonto-opasvihkonen ja kartta on 
saatavilla Laukaan vapaa-aikatoimistosta, puh. (014) 8390 12.  Luontopolun al-
kupää on multamäen etelärinteen yläpäässä leirikeskuksesta nousevan tien var-
rella. Leirikeskuksen tiellä on puomi, josta käännytään ylös ja heti mutkasta va-
semmalle. Luontopolun portilla on opasteet ja levähdyspenkit. Leirikeskuksen 
pihassa on opastaulu. reitti on merkitty keltaisilla maalitäplillä. alkupään suo yli-
tetään pitkoksia pitkin, jotka voivat olla liukkaat. jyrkät rinteet ovat vaativia nou-
suja. kohde on esitelty jyväskylän seudun ulkoilupalveluiden oppaassa 2011.

Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi Vatti järjestää multamäessä kesällä yleis-, tee-
ma- ja erikoisleirejä, viikon ja viikonlopun kestäviä leirejä sekä päiväleirejä. mo-
nipuoliset tilat ovat varattavissa leirikoulukäyttöön. omaa emäntää ei ole, mutta 
keittiö on hyvin varustettu. majoitus talvella noin 30 henkilölle, kesällä 70 henki-
lölle. kunta järjestää opastuksia leirikeskuksen seikkailuradalle.

Laukaan luontokoululla on runsaasti ohjelmia ja opetusmateriaaleja, joissa hyö-
dynnetään luontopolun maastoa, rantaa ja peurunkajärveä. Luontopolun varrel-
ta on olemassa rastitauluihin liittyvät tehtävät, linnustokartta sekä metsätyyppi-
en opetusmateriaali alakouluille ja yläkouluille. Lisäksi on mahdollisuus tutustua 
retkitaitoihin, aistitehtäviin, maakasvatukseen ja seikkailuohjelmiin.

saavutettavuus ja varusteet
multamäen leirikeskus sijaitsee peurunkajärven koillisrannalla osoitteessa Fin-
nintie 292, 41350 Laukaan asema. Leirikeskukselle on matkaa Laukaan kirkon-
kylästä 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 sijait-
see kuusaa-Valkola-tien varrella, pääsee vanhaa polku-uraa pitkin lähtöpistee-
seen 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. sup-
pa 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
http://www.laukaa.fi >palvelut >Vapaa-aika >Vapaa-ajan tilat >multamäki
http://www.laukaa.fi >matkailu
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http://www.laukaa.fi/page.php?hid=396
http://www.laukaa.fi/page.php?hid=396
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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 kor-
sumuseon vihkiäisjuhlaa. korsumuseo asianmukaisine varus-
teineen viestittää jälkipolville, millaista oli elämä sota-ajan 
korsussa. korsumuseo on rakennettu keuruun pioneerien har-
joitustyönä. jalkaväen puolijoukkueen etulinjan tukikohtakor-
su vastaa varustetasoltaan asemasodan loppuajan olosuhteita.
aseet on suurimmaksi osaksi ostettu puolustusvoimilta ja osit-
tain saatu lahjoituksena poliisien asevarikolta. yksi konepistooli 
ja kenttäpuhelin ovat lainassa sotamuseosta. suurin osa henki-
lökohtaisista varusteista on saatu lainaksi tV2:n tampereen va-
rastosta.

korsun edessä oleva panssaritorjuntatykki on 37 mm mal-
lia tampella. sen lahjoitti silloinen keski-suomen sotilasläänin 
komentaja kenraalimajuri seppo räisänen. puhdetyöt on saa-
tu lahjoituksina yksityishenkilöiltä. korsun ylläpidosta ja esitte-
lystä vastaavat korsuveljesten kuntouttamislaitoksen kanna-
tusyhdistyksen jäsenet ja heidän tukijansa. kaikki työ tehdään 
vapaaehtoistyönä. perungan korsumuseon esittelyajat löydät 
tapahtumakalenterista. 

peurunka on monipuolinen kuntoilu-ja virkistyskeskus, joka tar-
joaa majoitusta, sisä-ja ulkoliikuntaa mukaan lukien erityyppi-
siä 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 mai-
sema.

kuvaus 
kuusaankoski on ollut Laukaan historiassa keskeisessä asemassa. jääkauden jäl-
keiset sulamisvedet etsivät uuden purkautumisuoman maan kallistuttua vapautu-
neen jään painosta, jolloin syntyi koski harjukannaksen läpi. kuusaankoski purkaa 
Viitasaaren ja saarijärven reittien vedet Vatianjärvestä Laukaan saraveteen. Varjo-
lan kupeessa sijaitseva kuusaankoski onkin keski-suomen vuolain suuresta virtaa-
mastaan ja putouskorkeudestaan johtuen.

keitele-päijänne-kanavareitille sijoittuva kuusaankoski on neljän kyläkunnan pel-
losniemen, 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. kuusaankos-
ken rannoilla on ollut teollista toimintaa jo kauan aikaa. itärannalla sijaitsi vesimyl-
ly ja länsirannalla Varjolan mylly sahalaitoksineen. koskessa oli myös uittorännejä 
ja itärannalla punatiilinen sähkölaitos. Vain sähkölaitos on yhä nähtävissä näistä ra-
kenteista kuusaankosken maisemassa. kosken rannalla on ollut myös runsaasti ra-
kennuksia, joissa toimi kauppoja, kahviloita, sahalaitos ja tukkimiesten asuntoja. 
koskeen oli rakennettu lohipatoja, joista on nykyään nähtävillä yksi entisten mal-
lien mukaan rakennettu pato. 

Varjolan tilan pihapiirissä sijaitsevat päärakennus 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, 
lohkokivinavetta vuodelta 1934, pikkuaitta ja luhdillinen varastorakennus. Vaikut-
tajatilan isäntäväki on ollut monissa kunnallisissa tehtävissä ja edelläkävijöitä maa-
taloudessa. Laukaan säästöpankki on aloittanut Varjolassa, ja nimismiehen kanslia 
toimi tilalla 1940-luvulla. kosken kulmalla sijaitseva Varjolan vaikuttajatalo on nyky-
ään seudullinen matkailun vetonaula.

koskella on ollut surullisia vaiheita äänekosken tehtaiden jätevesipäästöjen pilat-
tua alapuolisen vesireitin vedet niin, että kosken partaalla asuvat eivät kyenneet 
kuivattamaan pyykkiään ulkona veden voimakkaan hajun vuoksi. käänne parem-
paan 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. alueel-
la on talvehtivia koskikaroja ja vesilintuja sekä varhaisia keväisiä saapujia. kosken-
laskun sm-kisat.

opasteet ja retkipalvelut
Laukaan keskustasta ajetaan tietä 637 pohjoiseen suolahden ja konneveden suun-
taan 6,5 km. 637-tie kulkee kosken yli. sillan pohjoispuolella kosken rannassa ole-
van 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. kyl-
mäniemessä on myös polkureittejä pururadan ulkopuolisilla harjanteilla. 

alueen luonto sopii monenlaiseen opetukseen. kylmäniemen alueesta on teh-
ty linnustoselvitys (Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, ari jäntti 2007). kohtees-
sa 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 lehtokurp-
pa. rannassa pesivät ainakin pajusirkku, silkkiuikku ja ruokokerttunen. ”Villiinty-
neiden” 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. Lehtomai-
silla osilla on kuultu kultarinnan laulua.  

yksityiskohtaista tietoa alueen luonnosta löytyy myös vireillä olevan asemakaa-
voituksen luontoselvityksestä (Laukaan kunta, kaavoitustoimi).

opasteet ja retkipalvelut
kylmäniemi on ulkoilualue Laukaan ala-asteen, kirkon ja jokiniemen asutusalu-
een lähistöllä saraveden rannalla. Valaistua 3 km pituista reittiä huoltaa Laukaan 
kunnan vapaa-aikatoimi. pururata on helppokulkuinen ja maastossa pärjää ul-
koiluvarustein. talvella hiihtolatu.

Lähteet
kylmäniemen alueen linnustoselvitys, Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, mo-
niste ari jäntti 2006.

10. kataanmäki

opetuskäyttö
Liikunta- ja virkistyskäyttöön tehty valaistu ulkoilureitti, patikointi, juoksu, 
hiihto.

kuvaus
kataanmäki on liikunta- ja virkistyskäyttöön tehty pururata. pururadan pituus on 
n. 4,2 km. talvella alueella on valaistu latu-ura. pururadalta poikkeaa ympäris-
töön myös pieniä polkuja. ylhäältä mäen päältä aukeaa hienot maisemat kanto-
lan asutusalueelta aina saravedelle asti. kataanmäellä on mäkialueella kiertävä 
lenkki sekä kapeammalla harjualueella kiertävä alalenkki.

opasteet ja retkipalvelut
ulkoilureitille pääsee useammasta kohdasta mm. terveyskeskuksen yläparkki-
paikalta tai 637-tieltä erkanevan pelkosentien päästä, missä on opastaulu.

Lähteet
http://www.laukaa.fi/palvelut/vapaa-aika >metsoreitti
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mEtsorEitti
opetuskäyttö
Hiihto-, vaellus- ja maastoratsastusreitti ampujien majalta peu-
runkaan (yli 22 km) ja edelleen  äijälään tai Haapalaan ja suo-
lahteen.

kuvaus
metsoreitti on Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen ylläpitämä 
koko kunnan halki kulkeva ulkoilureitti, joka yhdistää Leppäve-
den, Vihtavuoren, keskustan, kuusaan ja Haapalan taajamat toi-
siinsa. taajamien reiteistä on yhdyspolkuja ja -latuja metsoreitil-
le. reitti on valaistu ampujien majan päästä. Valaistua osuutta 
laajennetaan edelleen.

metsoreitti yhdistää myös jyväskylän kaupungin sekä suolah-
den latuverkoston.  sen varrella on hyvin varustettuja tauko-
paikkoja, kotia ja laavuja, joissa on WC ja järjestetty puuhuolto. 

reitti sekä taukopaikkojen lähiympäristöt tarjoavat hyvät mah-
dollisuudet retkitaitojen ylläpitoon ja opiskeluun, monipuo-
liseen luontoliikuntaan sekä  luonnon monimuotoiseen ha-
vainnointiin 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 moni-
puolinen kylpylä- ja kuntoutuslaitos Laukaan kirkonkylän lähei-
syydessä.

opasteet ja retkipalvelut
reitti on merkitty pylväsopastein, joiden päät on maalattu sini-
seksi. 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 netti-
sivuilla. metsoreitti sekä taukopaikat  on esitelty jyväskylän seu-
dun ulkoilupalveluiden oppaassa 2011. Laukaan kodat ja laavut 
-opasvihkosta voi ostaa kunnan pääkirjastosta sekä Lievestuo-
reen kirjastosta.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.laukaa.fi/palvelut/vapaa-aika >metsoreitti
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Laukaan Lintutornit 
keski-suomen Lintutieteellisen yhdistyksen sivuilla on esitelty Laukaan lin-
tupaikat.

2. torikan katsELuLaVa

opetuskäyttö

aikaisin sulavan salmen kohde kanavareitin varrella, muutonaikainen le-
vähdysalue, 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 kana-
vareitin vesialueen. Vatianjärvi on melko karu ja kapea järvi, joka aukeaa 
aikaisin keväällä ja jäätyy myöhään syksyllä. Virtaavan veden takia järves-
tä lähtevät jäät aikaisin keväällä, ja sulaan veteen ilmestyy jo maalis-huh-
tikuussa satamäärin lokkeja ja sorsalintuja odottelemaan muiden järvien 
aukeamista. 

opasteet ja retkipalvelut
Laukaan keskustasta ajetaan tietä 162 n. 15 km suolahteen päin, käänny-
tään 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. 

tien loppuosan voi alkukeväästä kelirikkoaikaan joutua kävelemään. pol-
ku tornille (100 m) lähtee rannasta parkkipaikalta oikealle, ja sen varrella 
on muutamia luontopolkurasteja. tällä hetkellä torikan lintutorni on keski-
suomen 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 Va-
tianjärven-saraaveden alue

9. VuojärVEn Lintutorni

opetuskäyttö
kohde sopii lintulajiston opiskeluun ja lintujen tarkkailuun. 

kuvaus 

Laukaan kirkonkylän länsipuolella olevan pienen järven pohjoisrannalle on 
rakennettu pieni lintutorni rannan ulkoilureitin varrelle. järvellä on havait-
tu 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 si-
jaitsee 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
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14. VuontEEn Lintutorni

opetuskäyttö

merkittävä lintutorni Vuonteensalmen ja peltoaukeiden lajiston tarkkailuun. 

kuvaus 
Lintutorni on Vuonteensalmella torronselältä Leppäveteen laskevan veireitin varrella ja sa-
malla 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 tutkimuslai-
toksen 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, se-
pelrastaita, ristisorsa, haarahaukka ja sitruunavästäräkki.

Lintutorni valmistui vuonna 1999 keski-suomen ympäristökeskuksen ympäristötyöllistä-
mistöinä. tornin rahoittajina olivat Bongariliitto, ksLy, Laukaan kunta ja keski-suomen ym-
päristökeskus.

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 varres-
sa Laukaan (pernasaaren) vankilan kohdalla toisella puolen tietä. torni on rannassa peltoa 
halkovan torronseläntien varressa. tornin viereen on rakennettu levike, jolle autot pysäköi-
dään. 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

18. LapinjärVEn Lintutorni

opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä lintujen suojeluohjelman kohde, lintutorni, lintuvesikunnos-
tus.

kuvaus
Lapinjärvi on valtakunnallisesti merkittävä lintujärvi (n. 85 ha), jolla pesii mm. laulujoutsen.
järvi on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka, ja siellä lepäilee runsaasti monenlaisia ve-
silintuja ja kahlaajia. Lapinjärven pohjoispuolella on pienialainen aarnimetsä, jossa kasvaa 
järeää kuusikkovaltaista ikimetsää, komeita petäjiä ja keloja. aarnimetsän linnusto on mo-
nipuolinen. 

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. Va-
litaan vasemmalle (Hoho) menevä tie, jota ajetaan 4 km järven itäreunalle. oikealle kään-
tyvän jyrkän mutkan jälkeen oikealla puolella avautuu iso peltoaukea, jonka takana jär-
vi näkyy. auton voi jättää tien laitaan lintutornikyltin kohdalle.  tornille kävellään peltojen 
keskellä olevaa traktoriuraa myöten. kevättulvan aikaan polku voi olla osittain veden pei-
tossa, joten silloin syytä varautua kumisaappain.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
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LammasmäEn 
LuontopoLku

opetuskäyttö
kohteen pääteema on jääkauden vaikutus nykyiseen luon-
toon. polulla on rastitauluja, jotka kertovat mm. maaperästä, 
kasvillisuudesta ja eläimistä.

kuvaus 
Luontopolku kulkee Lammasmäen kuntopolkua pitkin. suurin 
osa rasteista sijaitsee pururadan varrella, mutta muutama ras-
ti poikkeaa polun varrelta lähimetsään mäen lakialueella. rei-
tin 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 jal-
kapallokenttää. 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, Lau-
kaan kunta 1989
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
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simunankoski
opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä runsasvetinen koskialue, rauta-
lammin reitin vesien purkautumispaikka.

kuvaus
simunankoski on valtakunnallisesti merkittävä. se on maise-
mallisesti ja kalastoltaan arvokas. rautalammin reitin vedet 
purkautuvat kosken kautta. päijänteen taimen on noussut ku-
dulle simunakoskelle asti. tavoitelluin saalis koskella on järvi-
taimen.

koskialue on kaksihaarainen. Leivonveden luusuassa oleva kos-
kensaari jakaa simunankosken pohjoiseen kapeenkoskeen ja 
eteläiseen päähaaraan. riippusilta ylittää kosken kohdalta, jos-
sa 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. Voimalaitosra-
kentaminen on kielletty koskiensuojelulailla. simunankoskea 
on perattu voimakkaasti. kosken putous on ollut ennen perka-
uksia 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 rehe-
vää lehtomaista sekametsää, jossa monipuolinen kasvilajisto. 
Vesikasvillisuudesta kosken luona löytyy erilaisia vitoja, rusko-
ärviä ja näkinsammaleita. kohde sopii siis eläin- ja kasvilajien 
opiskeluun sekä maisemallisten arvojen ja luonnon tuottami-
en eri aistimusten tutkimiseen. koskelle on tehty kalataloudelli-
nen kunnostussuunnitelma 1992, josta löytyy perusteellinen la-
jistoselvitys.

opasteet ja retkipalvelut
simunankoski sijaitsee simunan kylällä Lievestuoreenjärven 
koillispuolella. koskelle on tieyhteys Laukaan suunnasta Lauk-
kavirrantien-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 ai-
doin. koskea voi katsella aidan takaa.

jos haluaa päästä veneellä Leivonvedeltä kuusvedelle tai päin-
vastoin, on valittavana kaksi vaihtoehtoa: simunankosken oi-
kea 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, metsä-
lehmusmetsikkö, eläimiä (mm. kalasääski, mäyrä, huuhkaja, liito-
orava), 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 erämai-
nen alue. 
Laella on hieno näköalapaikka, lakkapäämäntyjä ja keloja sekä 
metsähallituksen rauhoittama luonnonhoitometsä ja  mm. mäy-
rän pesäluolasto. Lakiosaa kiertää pystysuora kallioseinämä, mui-
naisranta. kaakkoisrinteellä on rauhoitettu lehtoalue, jossa esiintyy 
mm. metsälehmusta,  metsänätkelmää, näsiää, lehtoneidonvaip-
paa ja soikkokaksikkoa. Vuoren koillisrinteellä kohoaa yksinäinen 
kalasääsken pesäpuu. Vuoren länsipuolen juurella kasvaa muuta-
man aarin alueella runkolehmuksia, jotka on rauhoitettu luonnon-
muistomerkiksi.
Hyyppään päätymisellä suojeltavaksi natura 2000 –kohteeksi on 
värikäs tausta. Esitaistelijaksi ryhtyi pekka Väisänen, joka on koon-
nut Hyyppään historiaa ylläpitämilleen internetsivulle. juonessa 
mukana oli Laukaan ympäristö- ja maaseutulautakunta, joka teki 
asiasta virallisen esityksen. asiaan vaikutti myös Lievestuoreenjär-
ven rantaosayleiskaava ja sen luonto- ja maisemaselvitys, Lieves-
tuoreenjärven toipuminen sekä seutukaavoitus.

opasteet ja retkipalvelut
kohteella on vaativa maasto. Vuoren rinteet ovat jyrkät ja kostei-
na liukkaat, joten pitäväpohjaiset kengät vaaditaan. kohde ei sovi 
liikuntarajoitteisille. karhulammen rannassa Hyyppäänvuoren juu-
rella on partiolaisten maja.

reitti kohteelle kulkee savion ja  puttolan kylän halki. ajo-ohje jy-
väskylän suunnasta:
aja valtatie 9:ää jyväskylästä noin 20 km, jyrkän ylämäen jälkeen 
risteys, josta käänny vasemmalle Laukaaseen tielle 640. aja 4,5 kilo-
metriä savion kylään, jossa käännyt oikealle soratielle. tienviitassa 
lukee savion ala-aste/puttolantie. aja 4,3 kilometriä ja käänny riste-
yksessä lievästi oikealle Lummelahdentielle. aja 1,5 kilometriä tätä 
mutkittelevaa tietä kääntymättä pienemmille teille. suoraan eteen-
päin 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 pol-
ku ylös Hyyppäälle. polku on helppokulkuinen.  

reitille on myös vaativampi vaihtoehto Hyyppäänlammen rannalta 
partiomajalta lähtevän polun kautta, jossa kiivetään jyrkähköä rin-
nettä vähitellen ylöspäin. yksityiskohtainen ohje löytyy Hyyppään 
puolustajan pekka Väisäsen ylläpitämiltä nettisivuilta.

Lähteet
Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvi-
tys (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 -ku-
vaus Hyppään alue
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http://www.kolumbus.fi/hyyppaa/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140323&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15462&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15462&lan=fi
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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
mustavuoren ulkoilureitin opastepiste on 9-tien varrella Lie-
vestuoreella entisen Lipeälammen eteläreunalla. Latutilannet-
ta voi seurata jyväskylän seudun latuinfosta. 

Lähteet
http://www.laukaa.fi >palvelut >Vapaa-aika >Liikunta, urhei-
lu, ulkoilu
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http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?29
http://www.laukaa.fi/page.php?hid=92
http://www.laukaa.fi/page.php?hid=92
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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 löydet-
ty runsaasti kivikautisia esihistoriallisia kalliomaalauksia. graniittiseinämässä on 
Fennoskandian laajin kuvakenttä, jossa on yli 100 maalausta tai niiden osaa. ylim-
mät piirrokset ovat noin 16,8 m korkeudella, alimmat 5 m vedenpinnasta. maa-
lauskenttä 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-saarijär-
ven reitin sekä rautalammin reitin vedet. maalaukset ovat länteen aukeavalla sei-
nämällä 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 sano-
maa 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 punamul-
tavärillä, joka on valmistettu kuumentamalla hematiittipitoista maa-aineista ja li-
säämällä siihen mahdollisesti verta, pihkaa, ureaa ja linnun munia. Ensimmäiset 
maalatut kuva-aiheet ovat noin 6 600 vuotta vanhoja. Voimallinen maalaus lop-
pui pronssiajan alkuun noin 1 500 eaa. 

kallioon on hakattu muinaisia vedenkorkeusviivoja 1700- ja 1800-luvuilta, ns. Va-
lapaton viivat. kallioseinämässä esiintyy uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja.

opasteet ja retkipalvelut
saraakallioille on viittaopaste ränssintieltä, ja sinne on raivattu pysäköintialue. sii-
tä on n. 300 m polku näköalapaikalle. 

Liikkuminen kallioilla omalla vastuulla. alueella ei ole kaiteita eikä katselutasan-
teita. kohde ei sovi liikuntarajoitteisille. jyrkillä kallioilla on  paikoitellen vaarallis-
ta liikkua, ja liikkumiseen kannattaa varautua maaston mukaisin jalkinein. kallio-
seinämän kuvakenttiä ei voi tutkia lähietäisyydelta ilman turvallisuuden takaavia 
kiipeilyvälineitä. kiipeily taas ei ole sallittua muinaisjäännöslain nojalla, koska piir-
rokset voisivat vahingoittua. päijänne-keiteleen kanavalaivoilla esitellään saraa-
kallio-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, jyväs-
kylä 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 Vatianjär-
ven-saraaveden alue
http://www.laukaa.fi/matkailu >saraakallio (kuvia ja lisätietoa)
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26786&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26786&lan=fi
http://www.laukaa.fi/page1.php?hid=247
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kotisEutumusEo 
kaLLun tupa

opetuskäyttö
Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen ja Wanhan Laukaan koti-
seutuyhdistyksen ylläpitämä kotiseutumuseo. 

kuvaus
Laukaan keskustassa sijaitsevassa museokylässä voi tutustua 
entisajan elämään. museokylän rakennukset on sisustettu ku-
vaamaan laukaalaisen vähävaraisen talonpoikaisperheen elä-
mää. pihapiirissä asuu kuvitteellinen 6-8-henkinen perhe, jon-
ka elämä on pysäytetty 1900-luvun alkuun.

1700-luvulta peräisin olevan paritupaisen asuinrakennuksen tu-
vat on sisustettu asuintuvaksi ja ruokatuvaksi. asuintuvassa ku-
vataan miesten ja naisten puhdetöiden tekoa, kun taas ruoka-
tuvassa keskitytään ruuanlaittoon, leipomiseen ja ruokailuun. 

pihapiirin aitoissa voi tutustua nuorison kesäiseen tapaan nuk-
kua aitassa. maitoaitan esineistön avulla havainnollistuu, mi-
ten ennen meijereitä maito jalostettiin kotona piimäksi, viilik-
si ja voiksi. Esillä on myös säilytysastioita. kurkistus vaateaittaan 
paljastaa entisajan vaatekaapin, jossa erilaiset tekstiilit säilytet-
tiin orsilla ja vaatearkuissa. Vilja-aitta kuvastaa viljan tärkeyttä 
1900-luvun alun ruokavaliossa. kaksikerroksisessa kokkotallissa 
voi tutustua entisajan hevosenhoitoon. ristikkojalkainen var-
vasmylly muistuttaa, että entisaikaan jauhoja ei ostettu kaupas-
ta, vaan ne jauhettiin itse. 

museokylän vieressä sijaitsevan viljamakasiinin perusnäytte-
ly kertoo Laukaan historiaa esihistoriasta 1900-luvulle asti. Lai-
najyvästöksi 1850-luvulla rakennetun makasiinin siilot kätkevät 
sisälleen mm. makasiinin historiasta, laukaalaisten koulunkäyn-
nistä, puutöistä sekä kaupankäynnistä kertovat näyttelyt.

opasteet ja retkipalvelut
museokylä kalluntalon osoite: saravedentie 5, 41340 Laukaa.
parkkitilaa on hautausmaan hiekkaparkkipaikalla ja seurakun-
tatalon parkkipaikalla.

Lähteet
Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys ry
http://www.laukaa.fi/matkailu >museot >kotiseutumuseo 
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kirkkomusEo
opetuskäyttö
kirkkomuseossa saa lyhyen kurssin Laukaan historiaan. 

kuvaus
Laukaan kirkkomuseo on yksi harvalukuisista seurakuntien 
omistamista museoista maassamme. se on perustettu Lau-
kaan seurakunnan täyttäessä 400 vuotta vuonna 1993. kirkko-
museon rungon muodostaa Laukaan neljän vanhan kirkon esit-
tely. museossa on ensimmäistä kertaa nähtävänä asiantuntijan 
opastuksella laaditut ennallistuspiirrokset Laukaan vanhimmis-
ta kirkoista, joista ei ole säilynyt aikalaispiirroksia.

muita aihekokonaisuuksia ovat mm. kirkkomatkat kesäisin ja 
talvisin, hautaaminen, pappilat, tapulit ja kirkkotekstiilit. muse-
oon on kerätty myös arvokas kokoelma vanhoja valokuvia seu-
rakunnan toiminnasta sekä satoja lehtileikkeitä 1900- luvun jäl-
kipuoliskolta. 

kirkkomusEossa on EsiLLä mm:
• Laukaan ensimmäisen kirkon, Hartikan kirkon seinähirsi ja har-
jaristi 1500-luvun lopulta 
• kirkonkello vuodelta 1758 
• jäljennökset Laukaan 2. kirkon ikkunamaalauksista 
• Jyväskylän ensimmäisen kultasepän Gustaf Weckmanin val-
mistamia kirkkohopeita vuosilta 1838 ja 1853 
• arvokas kokoelma vanhoja valokuvia seurakunnan toiminnas-
ta sekä satoja lehtileikkeitä 1900-luvun jälkipuoliskolta

opasteet ja retkipalvelut
kirkkomuseoon on helppo tutustua ilman opastusta, sillä kai-
kesta esillä olevasta on nähtävänä yksityiskohtaiset selosteet. 

Laukaan kirkkomuseo sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskustas-
sa, kirkon alakerrassa. osoite saravedentie 41340 Laukaa. kir-
kon 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.

kuvaus
Hartikan kirkkomaalla tarvaalassa hyvien vesistöreittien varrel-
la on ollut Laukaan ensimmäinen kirkko. sen ympärillä on ollut 
myös hautausmaa. 

Hartikan kirkkomaalla on ollut Laukaan ensimmäinen hirsisal-
vottu kirkko, joka on ollut käytössä ainakin vuodesta 1593, jol-
loin 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 suo-
jakatoksessa kirkkomaalla. nurkkasalvos on dendrokronologi-
sen ajoituksen perusteella keski-suomen vanhin puurakennuk-
sen jäännös. rakennukseen käytetyt puut on kaadettu välillä v. 
1589-1591, mikä tukee olettamusta kirkon rakennusvuodesta. 
nykyään kirkkomaalle on rakennettu puinen alttari ja risti. kir-
konkello katoksineen otettiin käyttöön vuonna 1993. kirkonkel-
lon sisään on kaiverrettu sanat ”sinun turvasi on ikiaikojen ju-
mala”. Hartikan kirkkomaalla järjestetään hartaushetki yhtenä 
kesäsunnuntaina ja jouluaattona.

Hartikan kirkon katolla on ollut lintuhahmolla varustettu rau-
taristi, joka kutsui ja johdatti seurakuntalaisia sanankuuloon. 
kaunista kansanomaista rautataontaa edustava harjaristi on 
Laukaan seurakunnan tunnuskuva. se löytyy Laukaan kirkko-
museosta, 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 si-
jaitsi puttolassa, nykyisen alatalon paikalla. alatalo on alvar 
aallon suunnittelema. rantatöyräällä sijainneen pappilan rau-
niot on vieritetty rantaryteikköön pellonraivauksen yhteydessä. 
pellolla on vieläkin ns. papinkivi. papinpolku on n. 3 km pitkä. 
Ensimmäinen kirkkoherra oli Ericus marci Finno (Eerik markun-
poika), 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 hiekka-
tietä 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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kirkkoniEmi ja Hartikan 
kirkkomaa sEkä kiVikaudEn 
asuinpaikka ja punamuLta-
Haudat

opetuskäyttö
metsähallituksen rauhoittama luonnonhoitometsä, Hartikan kirkkomaa, natura 
2000 -alue, kivikauden asuinpaikka ja kalmisto, punamultahaudat.

kuvaus
metsähallitus on rauhoittanut kirkkoniemen ja kirkkosaaren alueelta 12,7 hehtaa-
ria luonnonhoitometsänä 22.2.1955. komeaa männikköä kasvavan kirkkoniemen 
ja –saaren lisäksi alueeseen kuuluu alempana tarvaalanvirrassa sijaitseva rehe-
vä 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 ka-
tinkoski seutuja ja havaitsi hiekkakuopan reunoilla punertavaa maata, muutaman 
tulisijan nokisine kivineen ja saviastianpaloja, kvartsi- ja piiesineitä sekä palanei-
ta luunsiruja. oli löytynyt kivikautinen asuinpaikka. tutkimuksissa löytyi kokonai-
nen kalmisto, joka on keski-suomessa tähän mennessä ainoa kivikautinen ja sa-
malla 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 par-
taalla lähellä sahinjokea kertoi sen olleen jo muinoin tärkeä kohtauspaikka. sa-
vonniemeltä, tarvaalanvirran länsipuolelta, on löytynyt kaksi muuta asuinpaikkaa. 
kosken ympäristöstä on aikojen kuluessa löytynyt useita yksittäisiä kiviesinei-
tä 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 kohtaamis-
paikkana historiallisena aikanakin, mistä kertoo Laukaan ensimmäisen kirkon, 
1500-luvun lopulle ajoitetun Hartikan kirkon paikka n. 400 metrin päässä mui-
naisjäännösalueelta.

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 ki-
vijalkaa sekä kirkon luoteisnurkan kuusi hirsikerrosta, joita säilytetään suojakatok-
sessa 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 ylläpi-
tämä laavu, kaksi nuotiopaikkaa, WC sekä puukatos. niemen kärjessä sekä län-
sirannalla on hyvä hiekkapohjainen uimaranta. kirkkoniemeen pääsee rantau-
tumaan hyvin myös veneellä. maasto on helppokulkuista. ulkoiluvarustus riittää 
kohteella. Lisätietoa museoviraston Laukaan sivuilta.

Lähteet
Esiselvitys Laukaan kivikautistenesiintymien hyödyntämisestä matkailussa, Lau-
kaan 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.

kyläläisten tietoon tuli joulukuussa 2008, että riippusilta pure-
taan kesällä 2009, jos ei omistajaa ja kunnostajaa löydy. silta sul-
jettiin porteilla joulukuussa 2008.

siitä alkoi kyläläisten ja kyläseura kuhaset ry:n ponnistus sil-
lan säilyttämiseksi osana kuhankosken voimalaitoksen raken-
nushistoriallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa sekä lyhentä-
mään 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 keskus-
tasta. kylällä on oma kyläseura nimeltään kyläseura kuhaset ry.

Lähteet
http://www.kylaseurakuhaset.fi >riippusilta
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taidEkEskus järViLinna
opetuskäyttö
kohde sopii hyvin historian, taiteen ja arkkitehtuurin opiskeluun. Valta-
kunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kohde.

kuvaus
Leppäveden rannalla oleva järvilinnan tilan päärakennus on valmistu-
nut vuonna 1891. suurikokoisen huvilan rakennutti Viitasaaren tuomio-
kunnan 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 liike-
mies toivo manniselle.

kouluhallitus osti tilan vuonna 1920 ”poikien vastaanottolaitosta varten”. 
tässä toiminnassa tila oli vuoteen 1969 saakka. tämän jälkeen rakennuk-
sia 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-, kah-
vila- ja pitopalvelukäytössä.

taidekeskus järvilinnassa kohtaavat monien eri alojen taiteilijat ja toimi-
jat. alueella voi tutustua esimerkiksi taidevalurin työhön, tekstiilisuunnit-
telijan tuotteiden väriloistoon tai taidelasin kauniiseen maailmaan. ylei-
sö voi tutustua työskentelyyn ja pajoihin tilauksesta tai aina kun pajoissa 
työskennellään. taidekeskus järvilinnassa järjestetään kursseja yhteisöil-
le, yrityksille ja kaikille kädentaidoista ja taiteesta kiinnostuneille. niistä li-
sätietoa löytyy taiteilijoilta.

järvilinnan päärakennuksessa toimii kahvila, ja tiloja vuokrataan erilaisi-
en juhlien ja tilaisuuksien järjestämiseen. järvilinnan huvila toimii näyttä-
vänä 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 ym-
päristövauriosta, konfliktista  ja saastuneen alueen kunnostamisesta. 

kuvaus
Lievestuoreen Lipeälampi syntyi 1935-1967, kun Haarlan selluloosa oy 
pumppasi väkevää keittolipeää padotulle koivusuolle. alue ristittiin pian Li-
peälammeksi. sen vesi sisälsi puusta liuenneita, happea kuluttavia orgaani-
sia 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 merkit-
tävimmät kunnostustyöt alkoivat 1980-luvulla. Likaantuneet vedet virtasi-
vat Lipeälammesta maaperän kautta jyväskylä-kuopion tien eteläpuoliselle 
alueelle, josta niitä alettiin pumpata takaisin Lipeälampeen 1983. samal-
la syvennettiin ympärysojia. Vuosina 1989-1991 Lipeälampi tyhjennettiin 
pumppaamalla vedet Vaajakoskelle ja sieltä edelleen nenäinniemen puhdis-
tamolle, 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 laitet-
tiin 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, tur-
peesta ja humusmaasta.

Lipeälampi saatiin täytettyä vuonna 2004. tämän jälkeen alueen salaojista 
on puhdistamon kautta pumpattu kokoojakaivoon kertynyttä vettä. jyväs-
kylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus on tarkkaillut Lipeälammen jä-
tevedenpuhdistamon tehoa ja vesistöön johdettavaa veden laatua itä-suo-
men ympäristölupaviraston vaatimusten mukaisesti.
alueen kunnostamisen tarkoituksena on kehittää aluetta linnuston ja muun 
eliöstön kannalta suotuisaksi ja siten virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Varsi-
naisella täyttöalueella liikkumista kuitenkin rajoitetaan, koska esimerkiksi 
lumen tamppaantuminen tiiviiksi voi vahingoittaa täyttökerroksia. kesäisin 
täyttöalue pidetään avoimena niittämällä. alueelle rakennetaan mm. pitkok-
sia, levähdyspaikkoja ja luontopolkuja esittelytauluineen.  alueelle on val-
misteltu 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 koivu-
suolle sellutehtaan päästöistä muodostuneesta Lipeälammesta on vuosi-
kymmenten mittaan kehittynyt vaikeasti ratkaistava ympäristökonflikti. tut-
kimus selvittää, millaisia vaiheita ympäristökonfliktin ympärillä on eletty ja 
kuinka konfliktia on tuotu esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. kolmen 
eri teoreettisen näkökulman (taloudellinen-ympäristöllinen-toimijakeskei-
nen) kautta on pyritty löytämään vastauksia siihen, miten Lipeälammen ym-
päristökonfliktia 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 Lie-
vestuoreen 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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https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26823/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-2011042710684.pdf?sequence=1
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21303&lan=FI
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http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/lievestuoreen_lipealampi_17676.html#media=17692 

