savivuoren näkötorni,
luontopolku ja metsätyömuseo
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Viitasaaren maisemarakenne, vesistöt, paikallinen luonto ja
luontoliikunta, metsätyömuseo.

Kuvaus
Viitasaaren keskustan tuntumassa Savivuori tarjoaa näköalat
Viitasaaren maisemiin. Kauniilla harjulla on ulkoilualue ja 3,5
km:n pituinen luontopolku. Polulla tutustutaan metsän linnustoon, lähteisiin, vesiensuojeluun sekä jääkauden synnyttämiin
muinaisrantoihin kivikkoineen kymmenen rastitaulun opastamana. Vuoren laella on näkötorni ja rinteellä metsätyömuseo.
Näköalapaikka oli suosittu jo 1800-luvulla, ja v. 1902 sinne pystytettiin puinen näkötorni Suomen matkailijayhdistyksen viitasaarelaisten jäsenten toimesta. Alkujaan avain haettiin läheisestä Savimäen talosta 10 pennin maksua vastaan. Sodan aikana
tornissa oli jatkuva Suojeluskunnan vartiointi vihollisen lentotoiminnan varalta. Savivuoresta tuli juhannusjuhlien pitopaikka, ja sillä oli myös keskeinen asema maatalousnäyttelyn kohteena. Nykyinen valkeaksi rapattu ja liuskekivin koristettu torni
on vuodelta 1958. Tornissa esitellään näkymiä ilmansuunnittain. Maisemassa näkyy se, miten Keitelejärvi jakaa Viitasaaren
kahteen osaan mannerjään kulkusuunnassa luoteesta kaakkoon. Viitasaaren seutua on alunperin kutsuttu Keitelepohjaksi. Tornista näkyy kolme kirkkoa, jotka kaikki sijaitsevat saarilla. Hännilänsalmen sillan voi erottaa Jurvansaaren suunnassa.
Metsätyömuseon ulkoalueella on vuodelta 1641 eloaitta, joka
kuuluu Keski-Suomen vanhimpiin säilyneisiin rakennuksiin.
Savutupa ja tuulimylly on rakennettu 1800-luvulla. Hirsinen
kämppärakennus talleineen on 1940-luvulta. Metsäkämpässä
on kaksi suurta miehistöhuonetta, emännän huone ja keittiö.
Toinen miehistöhuoneista on säilytetty sisutukseltaan alkuperäisenä, toisessa on museon perusnäyttely.

Opasteet ja palvelut
Näkötornille pääsee kulkemalla Haapaniementietä pohjoiseen
ja kääntymällä vasempaan Näkötornintielle, joka vie luontopolun lähtöpaikalle. Reitti lähtee näkötornin luota, laskeutuu Keiteleen rantaan ja nousee takaisin lakiosiin. Korkeuseroa on 70
m. Sadesäällä kumisaappaat ovat tarpeen. Muutoin polku on
helppokulkuinen. Ulkoilualueella on on 1, 2, ja 3 km:n mittaiset
valaistut kuntoradat ja kiintorastit. Ulkoilualueen kartta. Alueesta on olemassa myös suunnistuskartta. Talvisin alueella on laskettelukeskus, half pipe, pulkkamäki, hiihtomaa ja laaja latureittiverkosto mm. jäälle, latukartta. Näkötornissa on web-kamera.
Viitasaaren kaupunki ylläpitää näkötornia, jossa toimii kahvikioski kesäisin. Ulkoilureiteistä vastaa liikuntatoimi. Viitasaaren seurakunnalla on Keitelejärven rannalla Lummeniemen leirikeskus, joka tarjoaa majoitusta ympäri vuoden osoitteessa
Lummeniementie 125A.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Tarinat ja kohteet pohjoisen Keski-Suomen luontoreitistöllä
Viitasaaren liikuntapalvelut
Metsätyömuseo ympäristökeskuksen sivuilla
Viitaniemen seurakunta, Lummeniemen leirikeskus
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