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ValkeisenjärVen 
lintutorni
opetuskäyttö  
Monipuolinen lintujärvi, natura 2000 -kohde.

kuvaus 
Valkeisenjärvi on valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjel-
massa ja natura 2000 -verkostossa, ja se on Multian monipuoli-
sin lintujärvi. Valkeisenjärvellä voi seurata kurkien ja joutsenten 
pesintää tai jopa tavata hirven ruokailemassa.

järvi on avoin, vetinen neva, joka on muodostunut matalan jär-
ven kuivattamisen seurauksena. avovesipintaa on enää allikkoi-
na. suotyypiltään järvi on pääosin avoluhtaa-pallesuota. rannat 
ovat käsiteltyä metsää, jotka kuitenkin ovat melko monipuolisia 
lukuun ottamatta länsirannan avohakkuualuetta. Pohjoispääs-
sä on puustoltaan nuorta ojitettua koivuluhtaa, jossa ojat ovat 
kuitenkin ummessa. Valkeisenjärven eteläosassa on erikoinen 
loivasti viettävä rinnesuo.

Pesimälajistoon kuuluvat mm. laulujoutsen, jouhisorsa, tavi, 
kurki, liro, töyhtöhyyppä, valkoviklo, taivaanvuohi ja isokuovi. 
Muuttoaikana alueella on monia muita lintulajeja, mm. kapus-
tarinnat ja mustaviklot käyttävät järveä levähdys- ja ruokailu-
paikkanaan. järvi ja rannat ovat kasvistollisestikin mielenkiin-
toiset, siellä kasvavat mm. vaivero ja monitähkävilla. tornissa on 
katos.

Varusteet 
järven ympäristö on märkää, joten aina on syytä varustautua 
kumisaappain.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
Valkeisenjärvi sijaitsee kukkoon johtavan tien oikealla puolel-
la n. 15 km Multialta, juuri ennen kunnan rajaa. tietä ajetaan n. 
2 km. opasteviittaa tornille ei ole, mutta se näkyy tien oikeal-
la puolella.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, Multia
http://www.multia.fi >Matkailu >Multian luontokohteet 
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >luontokohteet 
>Multian lintupaikkoja
http://www.ymparisto.fi/ksu >luonnonsuojelu >natura 2000 
>natura 2000 -kohteet kunnittain >Multia
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140327&lan=fi
http://www.multia.fi/index.php/matkailu/matkailu-multian-luontokohteet.html
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu/lintutornit-ja-luontokohteet/multian-lintupaikkoja
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu/lintutornit-ja-luontokohteet/multian-lintupaikkoja
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=19981&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=19981&lan=fi
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Palsankosken ja Housu-
kosken luontoPolku

opetuskäyttö 
Vanhojen metsien alue, harjumuodostuma, veden muovaama maise-
ma, jokimeanderointi, koskikalastus, natura 2000 -kohde.

kuvaus 
Housukosken ja Palsankosken alue edustaa Multian koskiluontoa näyt-
tävimmillään. Housukoski kuuluu natura 2000 -verkostoon monipuoli-
sen luontonsa vuoksi. noin 1,5 km pitkän luontopolun varrella on viisi 
luonnonympäristöjä esittelevää rastia. Polku kiertelee koskien alueella 
ja seuraa alkumatkasta tukinuittajien käyttämää reittiä. kosken voi ylit-
tää Housukosken kävelysiltaa pitkin.

Polku kulkee pinnanmuodoiltaan vaihtelevalla harjualueella, jonka jo-
kilaaksossa virtaa meanderoiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisää-
vät alueella esiintyvät dyynit, joista pohjoisempi on noin kilometrin 
pituinen. jokivarressa tavataan paikoin korkeita rantatörmiä. Hännät-
tömänjoki ja Palsakosken jälkeen soutujoki ovat edustavia meanderoi-
via jokia. Housukosken koskialue on edustava ja maisemallisesti hieno. 
jokireitti on nykyisin varsin luonnontilainen, ja siellä elävät mm. sauk-
ko, metso, palokärki, pohjantikka ja pyy. Merkkejä liito-oravasta ja ka-
nadanmajavasta on myös kartoitettu. soutujoen rannoilla ja ympäris-
tössä on näyttäviä harjualueita ja suppamuodostelmia.

jokilaaksossa tavataan varsin luonnontilaisia havupuusekametsiä ja 
lehtipuuvaltaisia metsiä. Housukosken länsipuolella kasvaa komeaa 
varttunutta aarnimaista kuusikkoa. sen eteläosassa rantatörmän ylä-
puolella oleva harjumetsä on osin lähes luonnontilaista. alueen moni-
muotoisuutta lisäävät lähteiset kohdat ja pienialaiset puustoiset suot.
Palsakoski on suosittu koskikalastuspaikka saaliskaloinaan järvitaimen, 
kirjolohi ja harjus sekä puronieriöitä, joita istutetaan säännöllisesti.   
koskikalastusalueeseen kuuluvat myös Housukoski ja käpykoski. Pal-
sankoskessa on ollut mylly ja vesistön läpi on kulkenut uittoreitti. 

opasteet ja retkipalvelut
noin 1,5 km pitkä luontopolku on merkitty nuolilla. reitillä on suuria 
korkeuseroja, mutta se on kuitenkin suhteellisen helppo kierrettävä. 
Polku kulkee kosken rantaa mäkisessä ja paikoin jyrkässä maastossa. 
jyrkimmässä rinteessä on portaat. reitillä on nuotiopaikka, savustus-
paikka, wc, lähdekaivo sekä laavu, jolle pääsee autolla. alueella on ke-
säisin kioski. lupia lohenongintaan saa Multian keskustasta kahvila 
korsusta.

Varusteet 
Polulla pärjää ilman kumisaappaita.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
luontopolku sijaitsee suositulla koskikalastusalueella 11 km Multian 
kirkolta karstulan suuntaan. Polun lähtöpiste on Väätäiskylään johta-
van maantien (tie nro 622) vasemmalla puolella juuri ennen soutujo-
en ylittävää siltaa.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, Multia
http://www.palsankoski.fi, Palsankosken koskikalastusalue
http://www.multia.fi >Matkailu >Multian luontokohteet 
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >luontokohteet >luonto-
polut
http://www.ymparisto.fi/ksu >luonnonsuojelu >natura 2000 >natura 
2000 -kohteet kunnittain >Multia
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140327&lan=fi
http://www.palsankoski.fi
http://www.multia.fi/index.php/matkailu/matkailu-multian-luontokohteet.html
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu/lintutornit-ja-luontokohteet/luontopolut
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu/lintutornit-ja-luontokohteet/luontopolut
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=19981&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=19981&lan=fi
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kalettoMansuon 
lintutorni

opetuskäyttö  
retkeilykohde suoluontoon tutustujille. lintutorni. osa vaellus-
reittiä.

kuvailu 
kalettomansuo on rauhoitettu lähes umpeenkasvanut lampi. 
alueen allikot ovat suotuisia lisääntymispaikkoja mm. rupikon-
nalle ja viitasammakolle. 

kalettomansuo on turvetuotannon piirissä. jyrsinturpeen otol-
le on myönnetty ympäristölupa v. 2010. iso-kalettoman lam-
pi on luonnonsuojelualuetta (sl), noin 300 m länteen sijaitse-
va Pieni-kaleton vesialuetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, 
ja lammen ympäristö on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisek-
si alueeksi (MY), jolla on erityisiä ympäristöarvoja tai ulkoilun 
ohjaamistarvetta.

opasteet ja polkumerkinnät 
suo on karhukankaan luontopolun varrella. karhukankaan 11,3 
km:n mittainen luontopolku on kesällä 2006 avattu vaelletta-
vaksi. Polku on merkitty selkein opastein maastoon. Polulle pää-
see ilveslahdesta (Multian kirkonkylältä 5 km uuraistentietä, 
jolta vasemmalle sipiläntietä 3,7 km) ja kesämäen laavulta 
(Multian kirkonkylältä 10 km uuraistentietä, jolta vasemmalle 
kesämäentietä 3 km). suolle ei ole opastetta.

saavutettavuus ja ajo-ohje 

lammelle pääsee ajamalla Multialta uuraisten suuntaan (tie 
627), kääntymällä vasemmalle sipiläntielle ja edelleen oikealle 
Petäjäkangas-tielle. tätä tietä ajetaan kaartamalla koko ajan va-
semmalle. auton voi jättää tien päähän, josta lähtee vasemmal-
le polku lintutornille. kävelymatkaa kertyy n. 0,5 km. laavulta 
on kilometrin polku tornille. nuotiopaikka. Puusee.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, Multia
http://www.multia.fi >Matkailu >Multian luontokohteet
http://www.multia.fi/multiankylat >linna-Peurala >luontopol-
ku
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140327&lan=fi
http://www.multia.fi/index.php/matkailu/matkailu-multian-luontokohteet.html
http://www.multia.fi/multiankylat/index.php/linna-peurala/linna-peurala-luontopolku
http://www.multia.fi/multiankylat/index.php/linna-peurala/linna-peurala-luontopolku
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kiiskilänMäen 
MaiseMatorni ja Polku 
lauttajärVelle

opetuskäyttö 
korkeuserot, näkötorni, maisema, lintupaikka, päivävaellus.

kuvailu 
nikaran kylällä sijaitseva kiiskilänmäki on eteläisen ja keskisen 
suomen korkein kohta 268,8 m merenpinnan yläpuolella. ni-
karan kyläyhdistys on rakentanut mäelle v. 2004 näkötornin ja 
laavun ja vastaa niiden ylläpidosta. tornin katselutaso on yli 20 
metrin korkeudessa maan pinnasta.

tornilta on 3 km pitkä merkitty luontopolkuyhteys lauttajär-
ven erämaajärvelle. se sopii erävaelluskohteeksi. lauttajärvi on 
kaunis, karu erämaajärvi keski-suomen suurimmalla asumatto-
malla alueella. lauttajärveltä tapaa muutamia sisävesille harvi-
naisia lintulajeja, esimerkiksi pikkulokkeja.

opasteet ja retkipalvelut 
näkötornilta lähtee merkitty 3 km pitkä luontopolku lauttajär-
ven erämaajärvelle. avotulen teko on sallittua vain sille varatul-
la paikalla tornin lähellä sijaitsevan laavun tuntumassa.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
Multian suunnasta: Multia-uurainen tietä 17 km josta viitan 
”Pajupuro” mukaan 7,25 km, jonka jälkeen viitta vasemmalle 
”kiiskilänmäki”, josta matkaa tornille 300 m. 
saarijärven suunnasta: Pajupurontietä n. 16 km, josta viitan 
”sahrajärvi” mukaan n. 10 km, viitta oikealle ”kiiskilänmäki”. P-
alue tornin juurella. 

lähteet
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >luontokohteet 
>Multian lintupaikkoja
http://www.multia.fi >Matkailu >Multian luontokohteet
http://www.multia.fi/multiankylat >nikara >näkötorni, luonto-
kohteet
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http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu/lintutornit-ja-luontokohteet/multian-lintupaikkoja
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu/lintutornit-ja-luontokohteet/multian-lintupaikkoja
http://www.multia.fi/index.php/matkailu/matkailu-multian-luontokohteet.html
http://www.multia.fi/multiankylat/index.php/nikara
http://www.multia.fi/multiankylat/index.php/nikara
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riuttakoski  ja 
kurenkoski

opetuskäyttö 
Multianjoen koskimaisema ja -luonto, kalastus, vaelluskalat.

kuvailu 
komea koski ja vanha uittoränni tekevät riuttakoskesta arvok-
kaan. kosken ympäristössä kasvaa useita kasvilajeja, mm. lehto-
virmajuuri, isotalvikki, metsäruusu, korpiorvokki ja rantaminttu. 
koskessa talvehtii myös useita koskikaroja. riuttakoski on per-
hokalastajien suosima kalastuspaikka. saaliskaloja ovat  taimen, 
kirjolohi, järvilohi ja harjus.

kurenkoski on myös kalastajien suosima koski, jonka varrella si-
jaitsee laavu. koskessa pesii koskikara, ja siellä voi tavata myös 
saukon. 

opasteet ja polkumerkinnät
Molempien koskien rannalla on laavu ja nuotiopaikka.
kalastusluvista vastaa Multian koskikalastuskunta. lupia myy-
vät kahvila korsu, Multian osuuspankki ja sinervän leirintäalue. 

riuttakosken alueelta on olemassa suunnistuskartta (Multian 
kunta ja keuruun kisailijat 1996).

luomumatkailutila Metsolan kartano järjestää riuttakoskelle 
opastettuja retkiä.

lähteet
http://www.multia.fi >Matkailu >Multian luontokohteet, kalas-
tusmatkailu 
http://www.palsankoski.fi >Multian kalastuskunnan koskialu-
eet 
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http://www.metsolankartano.fi/
http://www.multia.fi/index.php/matkailu.html
http://www.multia.fi/index.php/matkailu.html
http://www.palsankoski.fi/kurenk/index2.htm
http://www.palsankoski.fi/kurenk/index2.htm
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runoilijan Polku
opetuskäyttö 
suomalaisen kirjallisuuden edustaja, runoilija ja kirjailija eina-
ri Vuorela.

kuvailu 
runoilijan polku on kauniissa maisemissa etenevä runoilija ei-
nari Vuorelan koulupolku Multialta Vuorelaan. Polun pituus on 
n. 9 km. Matka alkaa Vuorelan kodista, jossa on paljon esineis-
töä sekä Vuorelan maalaamia tauluja. Polku risteilee vaihtele-
vassa maastossa sinervänjärven, Valkeisjärven ja Hallinmäen 
maisemissa. reitin varrella on mahdollisuus evästää sinervän 
ristin nuotiopaikalla. 

einari Vuorela syntyi savusaunassa keuruun jukojärvellä vuon-
na 1889. Hänet on haudattu keuruun Vanhan kirkon hautaus-
maahan vuonna 1972. Vuorela valmistui kansakoulun opetta-
jaksi jyväskylän seminaarista 1914.  ryhdyttyään boheemiksi 
kirjailijaksi hän oli yhteyksissä tulenkantajien ryhmässä mm. 
uuno kailaan ja eino leinon kanssa. Hän julkaisi 30-vuotiaana 
(1919) ensimmäisen runokokoelmansa. 

Vuonna 1939 hän solmi avioliiton näytelmä- ja satukirjailija 
laura sointeen kanssa, ja heille syntyi tytär Varpu-liisa Vuore-
la. Vuorela julkaisi elämänsä aikana yli kaksikymmentä runoko-
koelmaa. Viimeiset työvuotensa hän opetti lapsia jukojärven 
koululla 1947-1956. einari Vuorelaa pidetään taidokkaana luon-
nonrunoilijana. 1920-luvun runokokoelmat nostivat hänet mai-
neeseen omaehtoisena tunnelman maalaajana, luonnon vä-
rit ja soinnit sisäisesti tuntevana lyyrikkona. keskisuomalainen 
luonto ja vuodenaikojen kierto olivat runoilijan ehtymätön kie-
likuvavarasto. 

opasteet ja polkumerkinnät
Polku alkaa einari Vuorelan kotitalon luota. Vuorelasta vastaa 
nykyään einari Vuorela seura, joka järjestää kevätkesäisin oh-
jatun patikoinnin polkua pitkin Vuorelaan. opastusta voi kysyä 
myös keuruu-opas kameleontilta.

Varusteet 
reitin voi kulkea kuivalla säällä lenkkikengissä.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
Vuorelan kirjailijakoti on osoitteessa runoilijatie 60 jukojär-
ven kylällä keuruulla.  Multian päässä reitin lähtöpaikka on ki-
lometrin verran Multian keskustasta  keuruun suuntaan Hallin 
sillan takaa. reitti on osana keski-suomen maakuntauraa Mul-
tia-keuruu.

lähteet
jyväskylän kaupunginkirjasto, keskisuomalainen kirjallisuus, 
kirjailijahakemisto >fil. yo tuomas laine-Frigren: einari Vuore-
lan vaiheita
einari Vuorela seura
luontoretkelle keski-suomeen, Multia
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http://www.keuruu.fi/einari_vuorelan_seura_ry.html
http://www.kameleontti.fi/index.php?slab=keuruu-opas
http://www.keuruu.fi/einari_vuorelan_seura_ry.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140327&lan=fi
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isojärVen ulkoilu- 
ja ratsastusreitti

opetuskäyttö
Vaellus tai ratsastus.

kuvaus 
reitti kiertää isojärven kylän metsäisillä taipaleilla sekä järvi- ja 
peltomaisemissa. reitin varrella on kaksi laavua, joissa voi hau-
kata välipalaa ja paistaa makkaraa. Matkaa kertyy 18 km, jos 
kiertää reitin kokonaan. reitin voi myös patikoida kahdessa 
osassa. toisen osan pituus n. 8 km ja toisen n. 10 km.

opasteet ja retkipalvelut

isojärvi-kopolan kyläseuran sivuilla on koko reitin kartta. reitti 
on merkitty keltaisin merkein, joissa on siniset nuolet. Myös pui-
hin on maalattu keltaisia merkkejä. lähtöpaikaksi voi valita esi-
merkiksi isojärven nuorisoseuran talon, jonka pihassa on WC, 
laavu ja puomi hevoselle. toinen mahdollinen lähtöpaikka on 
Haravakallion tienhaara, jossa on myös laavu.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
lähtöpaikaksi voi valita esimerkiksi isojärven nuorisoseuran ta-
lon tai Haravakallion tienhaaran. nuorisoseurantalon osoite on 
isojärvi, 42600 Multia. ratsastusta tarjoaa tuohimäen tila, san-
na Miettinen. osoite on  sinervämäentie 418, 42600 Multia.

lähteet
http://www.multia.fi/ >Matkailu
http://www.multia.fi/multiankylat >isojärvi-kopola

m
u
l
t
i
a

           keuruun seutukunta                      

ku
va

: M
ul

tia
n 

ky
lä

t

http://www.multia.fi/multiankylat/images/isojarvi-kopola/ulkoilukartta_iso_liite.jpg
http://www.multia.fi/index.php/matkailu.html
http://www.multia.fi/multiankylat/index.php/isojarvi-kopola-etusivu
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uitaMonkosken
MYllYMuseo

opetuskäyttö 
erikoismuseo, myllyhistoria, vesivoiman hyväksikäyttö, pato- ja 
pärehöylä.

kuvailu 
Multia-seura ylläpitää myllymuseota, joka on keski-suomen en-
simmäinen ja tällä hetkellä ainoa virallinen myllymuseo. Mylly 
on perustettu 1864. Mylläri kaarle Virtanen osti 1881 uitamon-
kosken vanhan myllyn sekä siihen kuuluneen myllypalstan ja 
rakensi 1888-1889 uuden kookkaan tullimyllyn enempiä lupia 
kyselemättä. Vesimylly oli toiminnassa 1940-luvulle asti. Mylly 
on entisöity alkuperäiseen asuunsa. Museo on maisemallisesti 
erittäin kauniilla paikalla. Myllyn erikoisuutena mainitaan kau-
nismuotoiset koristeelliset ikkunat ja vesivoimalla toimiva päre-
höylä siipirattaineen.

uitamonkosken myllymiljöö edustaa historiallisesti merkittä-
vää, harvinaistunutta maaseudun teollista elinkeinotoimintaa. 
Myllymiljööseen kuuluvat myllyrakennuksen lisäksi vesiruuhi, 
pato ja pärehöylä, joita on myös entisöity 2000-luvulla ympäris-
tönhoidon kunnostuksissa useana vuonna. Professori toivo Pih-
kanen lahjoitti omistamallaan tilalla sijaitsevan uitamonkosken 
myllyn Multia-seuralle v. 1967. Myllymuseo on maakunnallises-
ti arvokas rakennetun ympäristön kohde. Maisemakokonaisuu-
teen kuuluvat myllyrakennuksen lisäksi koski ja läheinen yksi-
tyisomistuksessa oleva tilan pihapiiri.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
Museo on auki sopimuksesta. se sijaitsee Multialta uuraisil-
le johtavan 627-tien varrella n. 3 km kirkonkylän keskustasta 
osoitteessa Multiantie 10, 42600 Multia. 

lähteet
http://www.museot.fi >Museohaku >uitamonkosken myllymy-
seo  
http://www.multia.fi/multiankylat >kirkonkylä
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >Multia 
 

m
u
l
t
i
a

keuruun seutukunta                      

http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21533
http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21533
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kotiseutuMuseo

opetuskäyttö 
entinen pitäjänmakasiini.

kuvaus 
kotiseutumuseo on sisustettu entiseen pitäjänmakasiiniin eli 
lainajyvästöön, jonka Multian Manttaalikunta luovutti seuran 
käyttöön. kauppias Werner Valkolan perikunta lahjoitti seural-
le museon esineistön peruskokoelman 326 esinettä, jotka Yrjö 
Valkola järjesti tulevan museon tiloihin. 

Museo vihittiin kotiseutumuseoksi v. 1957. siellä on talonpoi-
kaisesineistöä kahdessa kerroksessa entisessä lainajyvämakasii-
nissa. esineistä osa on kirja- ja tekstiilikokoelmista. tällä hetkellä 
sen esineistöön kuuluu yli 1300 esinettä, ja kokoelmaa kartu-
tetaan vuosittain. esineistö on luetteloituna siirretty atk:lle v. 
1999. Museo sijaitsee kirkonkylän keskustassa lähellä yli 
200-vuotiasta lovisa Charlottan kirkkoa.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
opastus ryhmille tilauksesta.
osoite: Museotie 2, 42600 Multia. 
Yhteydenotot: Multia-seura, eila laaksonen, neulatie 3, 42600 
Multia.

lähteet
http://www.museot.fi >Museohaku > Multian kotiseutumuseo 
http://www.multia.fi/multiankylat >kirkonkylä >Multia-seura 
ry:n museot
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Multian kirkko
opetuskäyttö 
ruotsin kuninkaan kustaa aadolfin rakennuttama lovisa Char-
lottan kirkko vuodelta1776.

Valtakunnallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde yh-
dessä Multian keskustan kanssa.

kuvaus 
Multia on ollut osa keuruun seurakuntaa, josta se vuonna 1795 
erotettiin saarna- eli rukoushuoneeksi. Vuonna 1831 Multia 
muutettiin kappeliseurakunnaksi ja vuonna 1872 keisarillisen 
senaatin päätöksellä se itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi.

kustaa aadolfin kirkko valmistui v. 1796 ja vihittiin lovisa Char-
lottan kirkoksi 11.12. lovisa Charlotta oli silloisen ruotsi-suo-
men kruununprinssin kihlattu. 

kirkon suunnittelija ja vastaava rakennusmestari oli hankasal-
melainen Matti Åkergren. Hän rakensi kirkon ajan tyyliin mu-
kaisesti puhtaaksi ristikirkoksi. kirkko muutettiin täydellises-
ti vuonna 1900 tehdyissä korjaustöissä, joiden suunnittelijana 
toimi Vaasan lääninarkkitehti k. V. reinius. reinius muokkasi 
pienestä ristikirkosta päätytornillisen pitkäkirkon ja koristi sen 
uusgotiikan aihein. korjausten yhteydessä myös kirkkosalin 
suuntaa muutettiin. 

kirkko sijaitsee vesistöjen välisellä kannaksella, jonka lähei-
syyteen rakennettiin myös pappila vuonna 1819. Multian asu-
tuksen keskittymä alkoi kasvaa kirkon ja pappilan lähialueille, 
lähinnä kirkon itäpuolelle. alueelle rakennettiin kunnallishal-
linnon ja kaupan ensimmäiset rakennukset, ja nykyään kirk-
komaisemaan kuuluvat olennaisena osana myös vuonna 1859 
rakennettu viljamakasiini, jossa vuodesta 1957 on toiminut 
Multian kotiseutumuseo, seurakuntatalo, lukkarila, muutama 
vanha liikerakennus ja Metsolan päärakennus.

Vanhempi hautausmaa otettiin käyttöön v. 1890, kun kirkon 
ympärillä olevan hautausmaan käyttö päätettiin lopettaa. Pieni 
kappeli rakennettiin v. 1907. Multianniemen uusi hautausmaa 
otettiin käyttöön v. 1968, ja sinne valmistui vuotta aiemmin 
arkkitehti unto ilomäen suunnittelema kappeli kellotornei-
neen. 

sinervän ristin leirikeskus valmistui v. 1989. sinne siirretty aitta 
oli alun perin pappilan kymmenysten vilja-aittana, joka sijait-
si pappilan ja kirkon välisellä alueella ja oli rakennettu 1800-lu-
vun alkupuolella.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
kirkko sijaitsee osoitteessa kirkkoraitti 2, 42600 Multia.

lähteet
http://www.multianseurakunta.fi >seurakunnan historiaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >Multia 
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nikaraisten kirkkotie

opetuskäyttö 
Vanha kirkkotie on kulttuuri- ja luontokohde.

kuvaus 
ensimmäiset asukkaat tulivat nikaranperälle  v. 1564, jolloin 
erämaassa ei ollut minkäänlaisia kulkureittejä vesistöjä lukuun 
ottamatta. asukkaiden kirkko- ja markkinamatkat suuntautui-
vat aluksi ruovedelle, myöhemmin keuruulle. oma kirkko Mul-
tialle saatiin 1796. asukkaat raivasivat teitä Multialle ja keu-
ruulle. 

reitti alkoi muotoutua maastoon parhaimpia kulkureittejä 
myötäillen kankaiden yli pahimpia suokohtia kierrellen. Pikku 
hiljaa rakenneltiin siltoja, pitkospuita ja kapulateitä. kirkkotie 
kulki nikaran talosta lamminmäen kautta kallionikaraan, jossa 
kangasjärvi tarjosi ihanteellisen pysähdyspaikan. sen petäjis-
tä on löydetty puumerkkejä ja kaiverruksia, mutta valitettavasti 
nämä ovat kelottuneina tulleet kaadetuiksi. Vaellus jatkui kan-
gasjärveltä erämaan poikki Peuralanperälle keskivaiheilla sijait-
sevaan Pienimäkeen. Pienimäki toimi matkalaisten yöpymis-
paikkana. lepohetken jälkeen suuntana olivat tiihala, uitamo 
ja Vilhula, jonka kautta saavuttiin Multian kirkolle. 

silloiset kirkkotientekijät raivasivat reitin taiten kankaiden ja 
kapeimpien suosalmekkeiden lävitse. jokien yli oli rakennettu 
siltoja ja suot ylitettiin pitkospuita tai kapulateitä pitkin. kape-
aa uitamonjärveä ei kierretty, vaan sen yli tehtiin kivistä kah-
laamo ja myöhemmin silta. 

opasteet ja retkipalvelut
kirkkotie kulkee nikaran talosta Penttilään ja sieltä lamminmä-
keen, lampuodinsuon yli pääsee pitkospuita pitkin, kangasjär-
ven kautta kuljetaan Pienimäkeen, josta matka jatkuu tiihalan  
ja uitamonjärven kautta Multian kirkolle. koko reitin pituus on 
34 km. Vaelluspolku on kunnostettu 2009. kartta löytyy nika-
ran kyläyhdistyksen sivuilta.

reitti on merkitty keltaisin maalimerkein ja kirkkotieopastein. 
kulkijoiden kannattaa kuitenkin olla tarkkana pitkien metsä-
autotieosuuksien kohdalla, jotta tulee huomioitua viitat tieltä 
metsään ja polulle. rauhallisesti kävellen ja sopivasti pysähdel-
len matkaan kuluu aikaa 7-10 tuntia.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
lähtöpaikat : nikarantalo, lamminmäen talo, Pienimäen talo, 
tiihala. suositeltava vaellussuunta on nikara- kirkonkylä opas-
teiden sijoittelun vuoksi. reitillä on laavu ja lampuodinsuon 
alue, jonka yli johtaa useita satoja metrejä pitkät pitkokset.

lähteet
esite: nikaraisten kirkkotie
http://www.multia.fi/multiankylat >nikara >kirkkotie
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