keuruun seutukunta
Kuva: Aulis Jämsä

Palsankosken ja Housukosken luontopolku
Opetuskäyttö
Vanhojen metsien alue, harjumuodostuma, veden muovaama maisema, jokimeanderointi, koskikalastus, Natura 2000 -kohde.

Kuvaus
Housukosken ja Palsankosken alue edustaa Multian koskiluontoa näyttävimmillään. Housukoski kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen 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 ylittää Housukosken kävelysiltaa pitkin.
Polku kulkee pinnanmuodoiltaan vaihtelevalla harjualueella, jonka jokilaaksossa virtaa meanderoiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisäävät alueella esiintyvät dyynit, joista pohjoisempi on noin kilometrin
pituinen. Jokivarressa tavataan paikoin korkeita rantatörmiä. Hännättömänjoki ja Palsakosken jälkeen Soutujoki ovat edustavia meanderoivia jokia. Housukosken koskialue on edustava ja maisemallisesti hieno.
Jokireitti on nykyisin varsin luonnontilainen, ja siellä elävät mm. saukko, metso, palokärki, pohjantikka ja pyy. Merkkejä liito-oravasta ja kanadanmajavasta on myös kartoitettu. Soutujoen rannoilla ja ympäristössä on näyttäviä harjualueita ja suppamuodostelmia.
Jokilaaksossa tavataan varsin luonnontilaisia havupuusekametsiä ja
lehtipuuvaltaisia metsiä. Housukosken länsipuolella kasvaa komeaa
varttunutta aarnimaista kuusikkoa. Sen eteläosassa rantatörmän yläpuolella oleva harjumetsä on osin lähes luonnontilaista. Alueen monimuotoisuutta 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. Palsankoskessa 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, savustuspaikka, wc, lähdekaivo sekä laavu, jolle pääsee autolla. Alueella on kesäisin 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 johtavan maantien (tie nro 622) vasemmalla puolella juuri ennen Soutujoen 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 >Luontopolut
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 >Natura
2000 -kohteet kunnittain >Multia
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