Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Hännilänsalmen silta ja
taisteluhaudat
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Opetuskäyttö
Esihistoria, Suomen historia, ensimmäisen maailmansodan linnoitukset, vesistösillat, Keitelejärvi.

Kuvaus
Keitelejärven Hännilänsalmi ylitettiin aikanaan purjelossilla, sittemmin kapulalossilla ja viimeiseksi moottorilossilla. Lossia varten oli rakennettu laiturirakenteet ja lossivahdin asuintalo.
Vuonna 1961 valmistui ensimmäinen Hännilänsalmen silta, jossa toteutettiin riippusillan perusperiaatetta hyödyntävä betonikantinen ja teräsristikkoinen rakenne salmen yli. Salmen ylittävä väli on 173 metriä.
Hännilänsalmen pohjoispuolella Lossinsaaressa on ensimmäisen maailmansodan aikainen kivirakennelma. Kartta. Rakennelma koostuu puoliympyrän muotoon kylmäladotusta seinämästä, joka sijaitsee kallion notkelmassa. Sen etuseinä on hajonnut.
Paikka lienee vartiontipaikka, koska sieltä on näkyvyys Hännilänsalmen juoksuhaudoille ja ns. tykkitielle. Lossinsaaren lännenpuoleisella kalliorinteellä on esihistoriallinen hautapaikka.
Paikalla on pieniä, halkaisijaltaan 2-3 metrisiä lapinraunioita.
Kaikki röykkiöt ovat 120 metrin korkeuskäyrän yläpuolella.
Keitelejärven Hännilänsalmen etelärannalla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, joihin liittyy
mm. konekivääripesäke ja taisteluhautaa. Ne ovat ensimmäisen maailmansodan aikaisia venäläisten rakennuttamia kenttälinnoitusrakennelmia, jotka tehtiin osaksi Pietarin puolustusta
katkaisemaan saksalaisten mahdollinen maahyökkäys. Linnoitusrakennelman puuosat on rekonstruoitu. Kartta.
Viitasaaren Jurvansalossa linnoitustöitä suoritettiin vuosina
1915-1916. Puolustuslaitteita ei ole koskaan käytetty. KeskiSuomen ympäristökeskus kunnosti vuonna 2005 yhden katetun konekivääripesäkkeen sekä osan taisteluhautaa.
Hännilänsalmen riippusilta korvattiin v. 2008-2009 betonisella
palkkisillalla. Silta on 270 m pitkä ja n. 14 m leveä, alikulkukorkeus on 8,5 m. Rakentaminen maksoi 10 miljoonaa euroa.
Keitele-järvi ulottuu Viitasaarelta aina Äänekoskelle asti. Vedenlaadultaan Keitele lukeutuu erinomaiseen ja hyvään - luokitus
vaihtelee alueittain. Kirkasvetisen Pohjois-Keiteleen kalastusalueeseen kuuluu Keiteleen Viitasaaren kaupungin puoleiset
vedet, kun taas ns. Ylä-Keiteleen muodostaa Pihkurin ja Paanalanselän syvä ja lähes saareton allas. Pohjois-Keiteleen alueella
on runsaasti erinomaisia satamia ja taukopaikkoja laavuineen,
ja veneen saa laskettua vesille useasta eri kohdasta.

Opasteet ja retkipalvelut
Paikalle on helppo mennä Hännilänsalmen leirintäalueelta käsin. Etelästä tultaessa 4-tietä pitkin käännytään ennen Hännilänsalmen siltaa oikealle St1:n kohdalta. Salmen kupeessa on
kahvila-ravintola sekä veneenlaskupaikka. Kohde on Viitasaaren opastetun polkupyöräreitin varrella. Kartta.
Lähteet
Museovirasto
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
Tarinat ja kohteet pohjoisen Keski-Suomen luontoreitistöllä
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