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AvosAAren 
kAlliomAAlAukset

opetuskäyttö
kivikautiset kalliomaalaukset, muinaistaide, kiinteä muinais-
jäännös.

kuvaus
Päijänteen itäpuolella luhangan eteläosassa oleva Avosaari on 
luhangan onkisalon ja Judinsalon itäpuolella sisäsaaristossa. 
Avosaari sijaitsee varpusenselän ja Avoselän välissä. maalaus on 
saaren keskikohdalla, länsirannan kallioseinämän etelälaidalla. 
maalauksen edustalla on pieni ja melko hankalakulkuinen ta-
sanne, jonka eteläpuolella on usean metrin jyrkkä pudotus. kal-
liotasanne on noin 9,1 metriä Päijänteen pintaa korkeammalla. 
tummaa kalliota vasten piirretyt kuvat näkyvät parhaiten valoi-
salla säällä.

louhikkoisessa varpusenlinnan kallioseinämässä on muutamia 
punavärillä tehtyjä esihistoriallisen ajan maalauksia. ne löydet-
tiin vuonna 1976. löytäjä oli arkeologi timo miettinen, joka on 
tutkinut ja vaaittanut kohteet yhdessä kalliomaalaustutkija Pek-
ka kivikkään kanssa. Peruskartalla mäki on nimettty kammio-
vuoreksi. lisätietoa löytyy museoviraston muinaisjäännösrekis-
teristä.

kuvista erottuu kolme hirvieläintä, jotka katsovat vasemmalle. 
Parhaiten säilyneen eläimen sisältä on tunnistettavissa selvästi 
sen vartaloa jakavat viivat.

saavutettavuus ja varusteet
Parhaiten paikalle pääsee veneellä ja talvisin kulkemalla jäätä 
pitkin. Alue on hankalasti saavutettavissa. ei sovellu liikuntara-
joitteisille. 

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >luhanka
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mäentAlon hAkA JA 
PeltolAn mäkituPAlAis-
museon niitty  

opetuskäyttö
mäkitupalaismuseo kuvaa elämää 1700-luvun suomessa. valta-
kunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

kuvaus
tammijärven lounaisrannan ja luhanka-Joutsa-maantien välis-
sä sijaitseva mäentalon mäkitupalaisten ja muonamiesten asut-
tama alue muutettiin museoksi vuonna 1962. Peltolan vanhin 
rakennus isotupa rakennettiin alun perin savutuvaksi 1700-lu-
vulla. isotupaan on kytketty myöhemmin toinen asuinhuone 
ja aitta porstuoineen. Alueella on kaikkiaan 19 hirsirakennus-
ta, jotka olivat usean perheen käytössä.  isotuvan lisäksi alueel-
la on kaksi muuta asuinrakennusta, useita aittoja, latoja, savu-
sauna, talli ja navetta sekä vajoja ja kaksi keittokotaa. Peltolan 
alueen pihapiirissä rakennukset sijoittuvat vapaamuotoisesti 
maastoon kuvastaen mäkitupalaisten elämänmuotoa aidoim-
millaan. Alkuperäiselle paikalle museoitu rakennuskanta yhdes-
sä ympäröivän perinnemaiseman kanssa on arvioitu valtakun-
nallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

rakennuksissa on nähtävissä 1700-luvun vuosilukuja. museo-
alue oli alun perin mäen talon omistuksessa, ja talon työmiehet 
eli mäkitupalaiset asuttivat aluetta. Aluetta kutsuttiin ”Peltolan 
kyläksi”. veikko huuskolan omistuksesta mäkitupalaisalueen 
rakennukset siirtyivät vuonna 1960 kotiseutuyhdistyksen hal-
tuun.

Perinnemaisemaan sisältyy useita erilaisia perinnebiotooppi-
typpejä, jotka ovat luhangan kotiseutuyhdistyksen hoidos-
sa. laaja, yli 12 hehtaarin laidunalue levittäytyy ruunalahden 
rantaan. sen erottaa pelloista männikköinen maisemaa hallit-
seva hakakumpareiden nauha. rannalla laidun on kosteaa ran-
taniittyä ja metsälaidunta. kokonaisuuden kruunaavat pieni, ki-
vikkoinen niitty ja Peltolan mäkitupalaismuseo pihaniittyineen. 
Alueen arvoa lisäävät kohteella tavattavat uhanalaiset ja huo-
mionarvoiset lajit. esimerkiksi rantaniityillä kasvavat keltasara, 
nurmitatar, musta-apila ja punakoiso sekä rantayrtti.
kesämuseossa on mahdollisuus tutustua vanhan ajan tilaan ja 
rakennuksiin sekä peltoalueisiin. museo on auki kesäisin päivit-
täin klo 10–18.

opasteet ja retkipalvelut
Paikalle pääsee helposti autolla ja pysäköintialue on aivan mu-
seon vieressä.

luhangan kotiseutuyhdistys, Arto huuskola, tammajärventie 
208, 19910 tammijärvi.

lähteet
luhangan kunta
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >luhanka
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luhAngAn mAisemAtie

opetuskäyttö

maisematie Päijänteen saaristossa välillä Judinsalo-luhanka-
tammijärvi (35 km). soveltuu pyöräilykohteeksi.

kuvaus
vääksystä alkava ja korpilahdelle päättyvä saaristotie on maam-
me kauneimpia maisemateitä. luhangan alueella saaristotie 
näyttäytyy parhaimmillaan Judinsalon ja keihäsniemen alueel-
la.

reitin varrella olevat peltoaukeat ja laidunalueet sekä vanhat 
maatilat kertovat pitkään jatkuneesta maanviljelysperintees-
tä. Puusto vaihtelee lehdoista tuoreisiin kuusikoihin ja kuiviin 
mäntykankaisiin. maisematielle on laadittu maiseman- ja luon-
nonhoidon yleissuunnitelma. suunnitelman on laatinut keski-
suomen ely-keskuksen härkää sarvista -hanke (häävi), joka on 
ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on maisemallises-
ti ja luonnonsuojelullisesti tärkeiden alueiden laidunnushoidon 
järjestäminen. 

tienpientareiden kasvillisuus vaihtelee rehevästä karuihin koh-
tiin. yleisiä lajeja ovat vuohenputki, metsäkurjenpolvi, mesi-
angervo, maitohorsma ja metsäkastikka, mutta tienpientareil-
la esiintyy myös huomattavan paljon uhanalaista kasvilajistoa. 
inventoituja perinnemaisemia löytyy suunnittelualueelta kak-
si kappaletta. Alueella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta ra-
kennetun kulttuuriympäristön kohdetta: luhangan vanha kirk-
ko sekä Judinsalossa sijaitsevat mönkösmäen talonpoikaistalot. 

opasteet ja retkipalvelut
reitin pituus on n. 35 km.  tien varrella pysähtymisen arvoinen 
kohde on markkulan tila, jossa tarjotaan maatilamajoitusta ja 
pienimuotoista pitopalvelua. tilan rakennusten lähellä on hie-
noja maisemallisia mäntyjä ja vanha aitta, jossa on säilytetty ai-
koinaan ruumiita. maisematieltä avautuu näkymä retuenjärvel-
le. retuen tila on noin 150 vuotta vanha. 

saavutettavuus ja varusteet
tie on mutkittelevaa, mäkistä ja asvaltoitua. matkan varrella on 
pysähdyspaikkoja. soveltuu pyöräilyretkikohteeksi.

lisätietoja häävi-hankkeesta, perinnemaisemista ja perinne-
biotoopeista ja niiden hoidosta löytyy keski-suomen ely-kes-
kuksen sivuilta. 

lähteet
keski-suomen ely-keskus: luhangan maisematien maiseman- 
ja luonnonhoidon yleissuunnitelma
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http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=127429&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=127426&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=127426&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3070&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3070&lan=fi
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_4_2011n.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_4_2011n.pdf
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reethin vAnhA kirkko JA 
hAutAusmAA
opetuskäyttö
kirkkohistoria ja 1700-luvun seurakuntaelämä.

kuvaus
kirkonkylällä sijaitsee kornetti Alexander reethin vuonna 1766 
rakennuttaman kirkon paikka ja luhangan vanhin hautausmaa. 
kirkko purettiin, ja jäljellä on enää pätkä kirkon aitaa, joka on 
kunnostettu yhteistyössä museoviraston kanssa. 

kornetti Alexander reeth ryhtyi ajamaan luhangan kappe-
lin perustamista perusteluinaan mm. pitkät kirkkomatkat sys-
mään. tieolosuhteet maitse olivat heikot. sysmän pitäjänkoko-
us suostui 1766 luhangan muodostamiseen kappeliksi. 

kuningas Adolf Fredrik vahvisti kappelin perustamisen seuraa-
vana vuonna. reeth oli samanaikaisesti ajanut kirkon raken-
tamista ja papin valitsemista. kirkko valmistui syksyllä 1766 ja 
vihittiin käyttöön 22.2.1767, ja ensimmäiseksi kappalaiseksi ni-
mitettiin thomas neovius. ”reethin kirkko” oli käytössä 125 
vuotta vuoteen 1892 asti, jolloin se purettiin huonokuntoisena.

saavutettavuus ja varusteet  
muistomerkki ja pala vanhaa aitaa sijaitsevat  luhangan kes-
kustassa, joten kulkeminen on helppoa.

lähteet
http://www.joutsanseurakunta.fi/historia_luhanka.php
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luhAngAn kesäkirkko

kuvaus
luhangan vanha kirkko on yksi suomen suurimmista puukir-
koista. se on vihitty käyttöön mikkelinpäivänä 1.10.1893. kir-
kon on suunnitellut arkkitehti Josef stenbäck (1854–1929). 
koska kirkossa ei ole lämmitystä eikä sähkövaloja, se on käy-
tössä vain kesäkuukausina. 

kirkko on suosittu konserttikirkko. istumapaikkoja on noin 
1500 hengelle. siellä on äänitetty samuli edelmannin virsiä-
levyt. kirkossa on s. Danielsonin 1906 maalaama alttaritaulu, 
joka on nimeltään Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. 

opasteet ja saavutettavuus
kirkon osoite on mämminiementie 6, luhanka.
kirkon pihassa on parkkipaikka autoja varten. sijaitsee hiukan 
sivussa luhangan ja sysmän väliseltä maisematieltä. lisätietoja 
kirkosta saa Joutsan seurakunnan sivuilta.

lähteet
http://salvia.fi/luhangan-kirkko.php 
http://www.joutsanseurakunta.fi/luh_kesakirkko.php 
http://www.luhanka.fi/nahtavyydet.php 
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luhAngAn 
vierAsvenesAtAmA

opetuskäyttö
veneilyn ja melonnan tukikohta, palvelusatama.

kuvaus
vierasvenesatama sijaitsee aivan luhangan keskustan tuntu-
massa. satamaan voi tulla isommallakin veneellä. satamassa 
on mika heinosen alumiininen veistos mennyt - nyt, joka kuvaa 
Avosaaren kalliomaalauksissa esiintyvää hirveä.

Päijänne antaa hyvät mahdollisuudet harrastaa vesillä liikku-
mista kaikin mahdollisin tavoin. Judinsalon laituri ja kirkonky-
län vierasvenesatama helpottavat isompienkin alusten rantau-
tumista Päijänteeltä. kirkonkylän kauppa- ja ravintolapalvelut 
tarjoavat hyvät tankkausmadollisuudet niin veneilijöille kuin 
myös muilla tavoin luhankaan saapuville.

opasteet ja retkipalvelut
satama sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. satamassa on ul-
kovessa ja lyhyt kävelymatka kaupoille ja keskustaan.

Päijännematkat koskinen oy liikennöi Jämsän ja luhangan vä-
lillä ja järjestää tilausristeilyjä  Jämsän keskustasta luhankaan ja 
eri puolelle Päijännettä. lisätietoa aluksista ja toiminnan histo-
riasta löytyy osoitteesta www.paijannematkat.com.

Päijänteen virkistysalueyhdistys ylläpitää Päijänteellä veneily- 
ja retkeilytukikohtia, joita löytyy kymmeniä Jyväskylän ja lah-
den väliseltä 200-kilometriseltä järvialueelta. Aluekartta ja lisä-
tietoa.

lähteet
http://www.luhanka.fi/matkailu.php
http://www.paijannematkat.com
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi 
http://www.taidemajakka.fi/teokset/mennyt_nyt.htm
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JuDinsAlon lAivAlAituri JA 
PäiJänteen 
virkistyskäyttö

opetuskäyttö
Alueella on erinomaiset mahdollisuudet kalastukseen ja lintu-
jen tarkkailuun sekä erilaisten vesilläliikkumismuotojen ja vesi-
turvallisuuden harrastamiseen.

kuvaus
Päijänteen alueella on isojärven sekä Päijänteen kansallispuis-
to. Puistoissa on tarjolla myös luontomatkailun ohjelmapalve-
luita. Alueiden hoidon ja käytön suunnittelusta ja toteutukses-
ta vastaa metsähallitus. 

Päijänteen alueella on myös lukuisia natura-alueita, jotka täy-
dentävät arvokkaiden luontoalueiden verkostoa, ja niiden hoi-
don ja käytön suunnittelussa otetaan huomioon virkistyskäy-
tön ja kestävän luontomatkailun mahdollisuudet ja tarpeet. 
Päijänteen seutua suunnitellaan unescon biosfäärialueeksi.

luhanka on ollut suosittu matkailu- ja retkeilykohde jo vuosia. 
Päijänne ja vaihtelevat rantamaisemat tarjoavat luonnossa liik-
kujalle monia mielenkiintoisia kohteita. muun muassa onkisa-
lon molikon lehto on tutustumisen arvoinen retkeilykohde. 

opasteet ja retkipalvelut

laivalaituri sijaitsee saaristotie 612:n varrella. laivalaituril-
le pääsee Judinsalon koululle vievää tietä pitkin. koulun vas-
takkaiselta puolelta kääntyy tie laivalaituriin, jonne matkaa on 
noin 3 km. luhangan kirkolle tulee matkaa 16 km ja sysmään 
30 km. laivalaiturilla pysähtyvät ainakin höyrylaiva s/s suomi 
ja m/s suometAr, jotka risteilevät Päijänteellä.

Päijännematkat  koskinen oy järjestää risteilyjä Jämsän keskus-
tasta luhangan Judisaloon, josta ajetaan tilausbussilla kam-
miovuoren luontopolun lähtöpisteeseen. vuorelle on opastet-
tu näköalavaellus, jonka jälkeen palataan bussilla Judinsalon 
laiturille, josta laiva vie palveluineen (kuten noutopöytä) Jäm-
sän keskustaan. laivana toimii m/s tuulikki ii, ja koko matkan 
kesto on 6 h 15 min. 

saavutettavuus ja varusteet
Päijänne antaa hyvät mahdollisuudet harrastaa vesillä liikku-
mista kaikin mahdollisin tavoin. Judinsalon laituri ja kirkonky-
län vierasvenesatama helpottavat isompienkin alusten rantau-
tumista Päijänteeltä. kirkonkylän kauppa- ja ravintolapalvelut 
tarjoavat hyvät tankkausmadollisuudet niin veneilijöille kuin 
myös muilla tavoin luhankaan saapuville.

lähteet
keski-suomen ympäristökeskus: Päijänteen kehittämishank-
keen loppuraportti
http://www.ymparisto.fi/ksu >minä ja ympäristö >Päijänteen 
seudun kehittäminen
http://www.luhanka.fi/matkailu.php
http://www.paijanne-risteilythilden.fi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot
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http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/isojarvi/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/paijanne/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=258272
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83494&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83494&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21615&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21615&lan=FI
http://www.luhanka.fi/matkailu.php
http://www.paijanne-risteilythilden.fi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot
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