
©  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

JulMat laMMit Ja 
RunEbERgin ERäPolku

opetuskäyttö
kohde sopii jääkauden jälkien opiskeluun, kallio-ja maaperän, 
kasvien ja luontotyyppien sekä erilaisten elinympäristöjen tut-
kimiseen ja opiskeluun. natura 2000 -kohde.

kuvaus
luonnonsuojelualueen jylhän komeat rotkolammet synkki-
ne metsineen ja louhikkoineen antavat edustavan näytteen 
vanhan geologisen kehityskauden ja jääkauden vaikutuksesta 
maaperän, kallioperän ja maanpinnan muodostumisesta. 

Julmien lampien syntyyn vaikuttaneista tekijöistä ovat tärkeim-
piä alueen kova kallioperusta ja sen liikunnot, mannerjäätikön 
kulutus sekä jäätikön sulamisvesien toiminta. kallioperä koos-
tuu sulassa muodossa maankuoren uumenista ylös kohonnees-
ta kiviaineksesta, kvartsiporfyyristä. 

alueen 12 lammesta retkeilykäytössä on nykyään kolme ensim-
mäistä lampea ympäristöineen. kävelyreitti on osana kolkan-
lahden maastossa kiertävää ns. Runebergin luontopolkua, jon-
ka kokonaispituus on noin 12 km. Polku sijoittuu muilta osin 
valtatien 13 toiselle puolelle ja mm. ahvenlammen leirintäalu-
een ympäristöön. Reitti on merkitty maastoon sinisin tolppa-
merkein, jotka esittävät J.l. Runebergin kasvoprofiilia. Rune-
bergin luontopolusta on saatavissa monistetyyppistä karttaa 
saarijärven matkailutoimistosta, joka sijaitsee kaupungintalon 
yhteydessä.

luonnon- ja maisemansuojelualue Julmat lammit perustettiin 
saarijärven kunnan hakemuksesta vuonna 1981. sitä ennen 
ydinalue on ollut 1930-luvulta asti luonnontilaisena. luonnon-
suojelu-alueen pinta-ala on 8,2 ha ja maisemansuojelualueen 
pinta-ala on 15,4 ha. 

Maisemansuojelualueelle antavat leimansa useat harjukumpa-
reet, supat, lammet ja pienet suot. Metsät ovat enimmäkseen 
kuivahkoja kangasmetsiä. alueen pohjoisosassa kasvillisuus on 
paikoin rehevää, lehtomaista metsää. 

kohde on siirtynyt Metsähallituksen omistukseen, mutta alu-
een ylläpidosta huolehtii toistaiseksi saarijärven kaupungin va-
paa-aikatoimisto.

opasteet ja retkipalvelut
Julmat lammit sijaitsevat saarijärvi-kokkola-maantien varressa 
noin 9 km saarijärven kaupungista kokkolan suuntaan.

lampialueella kiertää maastoon sinisellä maalilla merkitty reitti. 
Reitin pituus on vajaat 3 km. Maastonsa vuoksi se ei sovellu tal-
viretkeilyyn. Reitin varrella on näköalatasanne, portaita ja kol-
mannen, kirkasvetisen lammen päässä nuotiokatos sekä polt-
topuita ja uintipaikka.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, saarijärvi
natura 2000 -kuvaus
http://www.luonnonvoimaa.net >luonto, liikunta, kalastus 
yms. >luontokohteet >Julmat lammit  
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140338&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15362&lan=fi
http://www.luonnonvoimaa.net/matkailupalvelut/luonto_liikunta_kalastus_yms__/luontokohteet/julmat_lammit
http://www.luonnonvoimaa.net/matkailupalvelut/luonto_liikunta_kalastus_yms__/luontokohteet/julmat_lammit

