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Valkaman luontopolku
opetuskäyttö
metsänhoito ja monimuotoisuus.

kuvaus
Valkaman luontopolku kulkee pääosin metsäteitä pitkin esitel-
len metsänhoitoa ja metsäluonnon monimuotoisuutta. polulla 
tutustutaan eri-ikäisiin metsiköihin ja niiden kehittymiseen, riis-
tanhoitoon sekä luonnon huomioon ottamiseen metsänkäsit-
telyssä. polun varrella on laavu, ja lomamotellista saa oppaita 
luontopolulle. Varustuksena kuivalla kelillä metsässä kävelyyn 
soveltuvat kengät tai sateella kumisaappaat.

opasteet ja saavutettavuus
pituutta polulla on 3,5 km, ja sinne pääsee ajamalla Viitasaa-
ren keskustasta E-4 tietä 14 km pohjoiseen, josta käännytään 
vasempaan kokkolantielle. Valkamantie kääntyy vasempaan 
4 kilometrin päästä, ja sitä jatketaan 1,5 km polun päähän. li-
sätietoa löytyy lähellä sijaitsevasta lomamotelli Valkamasta os. 
Valkamantie 138, 44740 keitelepohja.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen
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HEinä-SuVannon 
lintujärVi ja lintutornit
opetuskäyttö
lintujärvi ja kosteikko, natura 2000 -kohde.

kuvaus
Heinä-Suvanto Viitasaaren itärajalla on keski-Suomen arvok-
kain lintujärvi, joka on lintuvesien suojeluohjelmassa arvioitu 
kansainvälisesti merkittäväksi kosteikoksi. lintukosteikko on 
rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi v. 1995. alueella on tavattu 
pesimässä yli sata lintulajia. 

Heinä-Suvanto on 1812 suoritetun järvenlaskun johdosta um-
peenkasvanutta vetistä, keväisin tulvivaa luhtaista nevaa. Hei-
nä-Suvannon pääasiallisen kasvillisuuden muodostaa järvi-
korte,  mutta saraniitty ja pensaikkovyöhykkeet ovat paikoin 
laajat. Varsinaista vesialuetta on vain  läpikulkevassa uomassa. 
Heinä-Suvannon pesimälinnusto on hyvin monimuotoinen, ja 
myös järven muutonaikainen merkitys on huomattava. Heinä-
Suvantoa kiertää paikoin iäkäspuustoinen rantavalli. rantaval-
lin takana on alueen eteläpuolella ja länsipuolella osin  luon-
nontilaisena säilynyt laaja suoalue, jolla tavataan monipuolinen 
valikoima räme-, korpi -ja nevatyyppejä. Suoalue liittyy kiinte-
ästi Heinä-Suvannon lintuveteen. 

linnustosta löytyy lisätietoa natura 2000 -kohdekuvaukses-
ta sekä keski-Suomen lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta. 
luvassa on vesilintuja, kahlaajia, hanhia, joutsenia, petolintu-
ja. Harvinaisuuksista on havaittu mm. amerikanhaapana, kilju-
kotkia, lampiviklo, mustapyrstökuiri, valkosiipitiira ja lyhytnok-
kahanhia. lintupaikasta löytyy kaksi lintutornia, uusi ja vanha.  
luontopolku on n. 1,5 km:n pituinen suuntaansa, ja sen varrel-
la on pitkospuut. 

opasteet ja retkipalvelut
Heinä-Suvannolle ajetaan nelostietä jyväskylästä pohjoiseen 
ja käännytään kymmenisen kilometriä Viitasaaren keskustan 
jälkeen oikealle keiteleen tielle nro 77. Sitä ajetaan n. 20 km ja 
200 m ennen lääninrajaa kääntyy tie Heinä-Suvannolle oikeal-
le. parin kilometrin päässä on opastustaulu ja pysäköintipaik-
ka. opasteet näyttävät polun torneille. polku haarautuu pekan 
puun jälkeen: oikea haara vie luoteiselle, vanhalle tornille (1 km) 
ja vasen uudelle, kaakkoiselle tornille (500 m). polulla on pitkos-
puut, mutta kevättulvien aikaan pitkävartiset saappaat ovat tar-
peen.

Heinä-Suvannolle on rakennettu pysäköintipaikka, jossa on 
nuotiokatos. järven pohjoispuolella on kaksi lintutornia, jois-
ta avautuu näkymät lähes 400 hehtaarin kokoiselle kosteikolle. 
lintutorneille johtavat pitkospuut, mutta kosteina kevätaikoina 
ne voivat osittain olla veden alla. Hyvä kohde koululaisille.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen
natura 2000 -kohde
keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys
pohjoisen keski-Suomen luontoreitit
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luotolanSaarEn 
täiVuorEn maiSEmatorni 
ja luontopolku
opetuskäyttö

Eri lintulajien linnunpöntöt, maisemat, kalliomännikkö, kallio-
perässä iskoksia.

kuvaus
polku sijaitsee luotolansaarella, vesistöjen keskellä. täivuoren 
laella on noin 12 metrin korkuinen näkötorni sekä erillinen nä-
kökoroke. korkealla mäellä sijaitsevasta maisematornista on 
esteetön näkyvyys pitkälle, muun muassa läheiselle keihärin-
koskelle, jossa on keväisin runsaasti vesilintuja. näkötornin kor-
keus meren pinnasta on 177 metriä, ja näkötornille on tie peril-
le saakka opasteineen.

luontopolun pituus on noin kilometri.  Sen varrelle on raken-
nettu eri lintulajeille tarkoitettuja pönttöjä, joten luontopolun 
varrella voi seurata lintujen elämää. maasto on kulumisarkaa 
kalliokkoa, jossa on varvikkoa ja havupuita. alueella on keväisin 
runsaasti vesilintuja, joita voi ihailla kiikareilla. 

opasteet ja retkipalvelut
ajetaan valtatie 4:ltä Viitasaaren eteläpuolelta tietä 77 länteen, 
kunnes noin 13,5 kilometrin jälkeen näkyy oikealle viitta keihä-
rinkoskelle. tätä tietä ajetaan melkein koskelle saakka, jota noin 
500 metriä ennen käännytään oikealle ja ajetaan eteenpäin, 
kunnes viitta maisematornille näkyy vasemmalle. karttalink-
ki. osa polusta on rakennettu liikuntarajoitteisille pyörätuolilla 
kuljettavaksi. polku on merkitty maastoon keltaisilla maalikol-
mioilla.

Varusteiksi riittää tukevat kengät ja ulkoiluvaatteet, märällä 
säällä kannattaa kuitenkin laittaa saappaat varmuuden vuoksi 
jalkaan. näkötornin luona on myös tulentekopaikka sekä ulko-
WC. Ylläpidosta vastaa keihärinkosken kyläyhdistys ry. täivuori 
on keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen kohde.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen
pohjoisen keski-Suomen luontoreitit
Viisaankivi> Viisari ry
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SaViVuorEn näkötorni, 
luontopolku ja mEtSä-
tYömuSEo
opetuskäyttö

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 linnus-
toon, lähteisiin, vesiensuojeluun sekä jääkauden synnyttämiin 
muinaisrantoihin kivikkoineen kymmenen rastitaulun opasta-
mana. Vuoren laella on näkötorni ja rinteellä metsätyömuseo.

näköalapaikka oli suosittu jo 1800-luvulla, ja v. 1902 sinne pys-
tytettiin puinen näkötorni Suomen matkailijayhdistyksen viita-
saarelaisten jäsenten toimesta. alkujaan avain haettiin läheises-
tä Savimäen talosta 10 pennin maksua vastaan. Sodan aikana 
tornissa oli jatkuva Suojeluskunnan vartiointi vihollisen lento-
toiminnan varalta. Savivuoresta tuli juhannusjuhlien pitopaik-
ka, ja sillä oli myös keskeinen asema maatalousnäyttelyn koh-
teena. nykyinen valkeaksi rapattu ja liuskekivin koristettu torni 
on vuodelta 1958. tornissa esitellään näkymiä ilmansuunnit-
tain. maisemassa näkyy se, miten keitelejärvi jakaa Viitasaaren 
kahteen osaan mannerjään kulkusuunnassa luoteesta kaak-
koon. Viitasaaren seutua on alunperin kutsuttu keitelepohjak-
si. tornista näkyy kolme kirkkoa, jotka kaikki sijaitsevat saaril-
la. 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 alkupe-
räisenä, toisessa on museon perusnäyttely.

opasteet ja palvelut
näkötornille pääsee kulkemalla Haapaniementietä pohjoiseen 
ja kääntymällä vasempaan näkötornintielle, joka vie luontopo-
lun lähtöpaikalle. reitti lähtee näkötornin luota, laskeutuu kei-
teleen 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. aluees-
ta on olemassa myös suunnistuskartta. talvisin alueella on las-
kettelukeskus, half pipe, pulkkamäki, hiihtomaa ja laaja latureit-
tiverkosto mm. jäälle, latukartta. näkötornissa on web-kamera.

Viitasaaren kaupunki ylläpitää näkötornia, jossa toimii kahvi-
kioski kesäisin. ulkoilureiteistä vastaa liikuntatoimi. Viitasaa-
ren seurakunnalla on keitelejärven rannalla lummeniemen lei-
rikeskus, 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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karoliinan portaat
opetuskäyttö
kalliomuodostuma, erakkotarina.

kuvaus
karoliinan portaat sijaitsevat kymönkoskella, linnuntietä 10 km 
kuntakeskuksesta koilliseen. portaat  ovat vaikeakulkuiset kal-
lioseinämän luonnonportaat, jotka ovat saaneet nimensä käyt-
täjänsä karoliina raatikaisen (1848-1918) mukaan. 

karoliina oli kuppari ja kansanparantaja, joka asui perheineen 
1890-luvulla Etelälahden takana savupirtissä. karoliinan por-
taiksi kutsutaan itävuoren seinämässä kohtaa, josta karoliina 
kapusi kauppareissunsa kivisiä portaita pitkin  tuvalleen. Hän 
kuoli 1918, mutta tarina sitkeästä kansannaisesta jäi elämään.  
portaat on nimetty yhdeksi keski-Suomen seitsemästä matkai-
luihmeestä. portaiden luokse kulkee luontopolku.

kalliolla kasvaa paljon harvinaisia sammalia ja puusto on van-
haa. karoliinan portaat ovat sortumaherkkä alue. kalliolle ei 
tule nousta sen vaarallisuuden ja kasvillisuuden kulumisen ta-
kia.

opasteet ja saavutettavuus
ajo-ohje: Viitasaarelta nelostietä pitkin pohjoiseen, 10 kilomet-
rin jälkeen käännytään oikealle keiteleelle päin (tie nro 77). 
noin 5 kilometrin jälkeen käännytään oikealle kymönkosken 
suuntaan (tie nro 6591) ja ajetaan n. 10 km, kunnes näkyy opas-
tus levähdysalueelle, josta polku alkaa.

karoliinan portaiden juurelle menee polku, joka on osittain pit-
kostettu. reitti on 1,5 km edestakaisin. märällä kelillä kumisaap-
paat ovat tarpeen.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen
pohjoisen keski-Suomen luontoreitit
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koljatin luontopolku
opetuskäyttö
luonnonsuojelu, natura 2000 -kohde, maisema, geologia, kal-
lioalue.

kuvaus
koljatti on pieni luonnonsuojelualue Viitasaaren Hakovuorella. 
koljatin ja Hakovuoren selänteet kuuluvat natura-verkostoon 
sekä keski-Suomen arvokkaisiin kallioalueisiin, joilla on geolo-
gisia ja maisemallisia arvoja.

luontopolku kiertelee hienoissa maisemissa Hakovuorilla ja 
koljatilla. kävijöille on tarjolla kauniita maisemia, jylhä kallio-
seinämä, luontopolku, laavu ja tulipaikka kalliojärven rannassa. 

natura-alue Hakovuori-kalliomäet käsittää kolme erillistä kal-
lioaluetta, jotka muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. 
Huosiaisvuorella on harvinaisen laajoja ja sileitä, yhtenäisiä silo-
kalliopintoja, joilla kasvaa poronjäkälä- ja kalliotierasammalkas-
villisuutta. pohjoisrinteellä on noin 25 m korkea porrasjyrkänne. 
kivilaji on punertavaa porfyyristä granodioriittia ja graniittia. 

Hakovuoren selänne kohoaa jyrkkärinteisenä sen koillispuoli-
sesta Hakojärvestä yli 80 metrin korkeuteen. Vuori erottuu idäs-
tä katsottaessa selvästi koholla olevana muodostumana, jonka 
rinteessä on korkeimmilla kohdilla nähtävissä kalliopaljastumia. 
Viistolla koillisrinteellä on noin 40 metriä korkea, muodoiltaan 
vaihteleva porrasjyrkänne, jossa on yksittäisiä 10-15 metriä kor-
keita pystyasentoisia ja viistosti viettäviä kallioseinämiä. keski-
osassa kalliojärveen laskevan koljatin lounaisrinteen alaosassa 
on 20 metriä korkea pystyjyrkänne, joka on järven rantamaise-
man jyhkeä elementti. jyrkänteen tyvellä on teräväsärmäisistä 
kivistä muodostunutta lohkareikkoa. 

Hienoja näköalapaikkoja on Hakovuoren pohjoispäässä, josta 
avautuvaan näköalaan kuuluvat Sulkavanlammet, läheiset tiet 
ja pellot sekä Ylä-keitele. myös koljatin korkeimmalta kohdal-
ta on esteettömiä näkymiä Ylä-keiteleelle ja ympäristön met-
siin, joissa maisemakuvaa häiritsevät kuitenkin munakukkulan 
kivilouhos sekä runsaat hakkuualueet. länsiosassa olevien kal-
liomäkien itäreunalla on viistosti viettäviä avokalliopintoja noin 
kilometrin matkalla. mäen länsireuna on loivempaa ja peittei-
sempää maastoa. 

opasteet ja saavutettavuus
kalliojärven rannalla on laavu ja tulipaikka. polku sijaitsee luon-
nonsuojelualueella, joten polulta ei saisi poiketa mylläämään 
kasvistoa. Geokätkökohde. 

lähteet
pohjoisen keski-Suomen luontoreitit
natura 2000 -kohde
keski-Suomen arvokkaat kallioalueet -kuvaus
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niinilaHdEn kulttuuri-
maiSEma, kautialan 
laitumEt  ja SalmElan-
VuorEn luontopolku
opetuskäyttö

perinnebiotooppi ja perinnemaisema, silta, venekoppelit  ja ve-
sistömaisema, niitty- ja hakamaan kasvillisuus.

kuvaus
niinilahden kulttuurimaisema pitää sisällään viitasaarelaisen ta-
lonpojan elinkeinohistorian; vanhojen talonpoikaistilojen ran-
tapelloilta ja -laitumilta aukeavat vesistömaisemat, joita elävöit-
tävät useat venekoppelit. niinilahden kylän alue on ollut Savon 
ja Hämeen raja-alueena. Vanha postitie on kulkenut kylän halki 
toimien kirkko- ja asiointitienä. 

Vanhanpaikan salmen ylittävät nelostie sekä 1860-luvun näl-
kävuosina hätäaputöinä rakennettu kivisilta sijoittuvat länsi-
puolelle. kivisilta on erityisen viehättävä, ja siihen voi tutustua 
kävellen. Salmelanvuori kohoaa valtatien ja keitelejärven lähei-
syydessä n. 165 metrin korkeuteen merenpinnasta. Vuoren mai-
semissa on kyläläisten rakentama luontopolku.

kautialan tila sijaitsee kautianniemellä, loivalla järveen laske-
valla pohjoisrinteellä. tila on perustettu 1600-luvulla. pihapii-
rissä sijaitsevat kartanomainen kaksikerroksinen, vuonna 1929 
valmistunut ristiharjainen jalmari kurosen suunnittelema pää-
rakennus, taitekattoinen hirsinen navetta, aitta 1800-luvulta, 
varastorakennus, jonka yhteyteen on rakennettu luhti 1930-lu-
vulta, hirsirakenteinen riihi, kaksi pientä työväen asuinraken-
nusta ja vanha paja sekä rannassa kaksiosainen nuottakota. pi-
hapiirissä on myös suurikokoinen kuivuritorni.

tilan alueella ovat perinnebiotooppi- ja perinnemaisema-ar-
voiltaan maakunnallisesti arvokkaat kautian laitumet aivan val-
tatie neljän tuntumassa. Hakamaata on matalalla harjanteella, 
pellon keskellä, ja niemen kärkeä kiertää laajahko rantaniitty. 
karja on laiduntanut rantaniittyjä säännöllisesti vuosikymme-
niä.  niitty on runsaslajinen (mm. sarat, rantalemmikki ja luhta-
rölli ja kuivemmilla kohdilla harvinaistunut jäkki ja nurmitartar). 
rantaniityn pohjoisosa on pääosin suursara-viitakastikka-val-
taista niittyä. Hakamaan  aluskasvillisuus on niukkalajista ja hei-
näistä, joukossa kasvavat huomionarvoinen peurankello ja aho-
leinikki.

opasteet ja retkipalvelut
niinilahden silta on etelästä tullessa parikymmentä kilometriä 
ennen Viitasaaren keskustaa. kyläkeskukseen pääsee paikallis-
tietä numero 16901. Sillan kupeessa on elintarvikekioski niini-
cafe, uimaranta, venevalkama ja veneiden laskupaikka ja Sal-
melanvuoren juurella  laavu ja luontopolun lähtöpaikka. 

lähteet
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
pohjoisen keski-Suomen luontoreitit
niinilahden kyläyhdistys
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HännilänSalmEn Silta ja 
taiStEluHaudat
opetuskäyttö
Esihistoria, Suomen historia, ensimmäisen maailmansodan lin-
noitukset, vesistösillat, keitelejärvi.

kuvaus
keitelejärven Hännilänsalmi ylitettiin aikanaan purjelossilla, sit-
temmin kapulalossilla ja viimeiseksi moottorilossilla. lossia var-
ten oli rakennettu laiturirakenteet ja lossivahdin asuintalo.

Vuonna 1961 valmistui ensimmäinen Hännilänsalmen silta, jos-
sa toteutettiin riippusillan perusperiaatetta hyödyntävä betoni-
kantinen ja teräsristikkoinen rakenne salmen yli. Salmen ylittä-
vä väli on 173 metriä.

Hännilänsalmen pohjoispuolella lossinsaaressa on ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen kivirakennelma. kartta. rakennel-
ma koostuu puoliympyrän muotoon kylmäladotusta seinämäs-
tä, joka sijaitsee kallion notkelmassa. Sen etuseinä on hajonnut. 
paikka lienee vartiontipaikka, koska sieltä on näkyvyys Hänni-
länsalmen juoksuhaudoille ja ns. tykkitielle. lossinsaaren län-
nenpuoleisella kalliorinteellä on esihistoriallinen hautapaikka. 
paikalla on pieniä, halkaisijaltaan 2-3 metrisiä lapinraunioita. 
kaikki röykkiöt ovat 120 metrin korkeuskäyrän yläpuolella.

keitelejärven Hännilänsalmen etelärannalla sijaitsee ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, joihin liittyy 
mm. konekivääripesäke ja taisteluhautaa.  ne ovat ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia venäläisten rakennuttamia kenttä-
linnoitusrakennelmia, jotka tehtiin osaksi pietarin puolustusta 
katkaisemaan saksalaisten mahdollinen maahyökkäys. linnoi-
tusrakennelman puuosat on rekonstruoitu. kartta. 

Viitasaaren jurvansalossa linnoitustöitä suoritettiin vuosina 
1915-1916. puolustuslaitteita ei ole koskaan käytetty. keski-
Suomen ympäristökeskus kunnosti vuonna 2005 yhden kate-
tun konekivääripesäkkeen sekä osan taisteluhautaa.

Hännilänsalmen riippusilta korvattiin v. 2008-2009 betonisella 
palkkisillalla. Silta on 270 m pitkä ja n. 14 m leveä, alikulkukorke-
us on 8,5 m.  rakentaminen maksoi  10 miljoonaa euroa.

keitele-järvi ulottuu Viitasaarelta aina äänekoskelle asti. Veden-
laadultaan keitele lukeutuu erinomaiseen ja hyvään - luokitus 
vaihtelee alueittain. kirkasvetisen pohjois-keiteleen kalastus-
alueeseen kuuluu keiteleen Viitasaaren kaupungin puoleiset 
vedet, kun taas ns. Ylä-keiteleen muodostaa pihkurin ja paana-
lanselän 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 kä-
sin. Etelästä tultaessa 4-tietä pitkin käännytään ennen Hänni-
länsalmen siltaa oikealle St1:n kohdalta. Salmen kupeessa on 
kahvila-ravintola sekä veneenlaskupaikka. kohde on Viitasaa-
ren opastetun polkupyöräreitin varrella. kartta.

lähteet
museovirasto
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
tarinat ja kohteet pohjoisen keski-Suomen luontoreitistöllä
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kärnän koSkikYlä ja 
SäHkölaitoSmuSEo
opetuskäyttö
kulttuuriympäristö, sähköntuotannon historiaa, kolima-keite-
le-koskireitti, kalastusoikeuksien perusteet.

kuvaus
kärnä sijoittuu kolima-keitele-koskireitille. Se oli mahdollises-
ti vuonna 1323 solmitun pähkinäsaaren rauhan rajapaikka. kylä 
sijaitsee molemmin puolin Vaasa-Viitasaari-kuopio-välistä mat-
kailutietä eli Sinistä tietä kolimajärven ja keiteleen välisellä kan-
naksella. 

kolimasta keiteleeseen laskevia koskia on seitsemän. koski-
reitin ensimmäinen ja pisin koski on kärnänkoski, joka on 970 
m pitkä ja 10-60 m leveä, putouskorkeus keitelejärven ja kär-
nänjärven välillä on 6,2 m. koski on vuolaudeltaan mielenkiin-
toinen kalastuspaikka. kosken alaosa kulkee arvokkaassa kult-
tuuriympäristössä, kun taas yläosa on lähes luonnontilainen. 
kosken rannat on siistitty, joten kalastajan on vaivaton kulkea ja 
kalastaa. kosken yläosista löytyy myös tulipaikka ja keittokatos. 

koskessa on luontaista taimen- ja harjuskantaa, mutta lisään-
tymistä tuetaan myös istutusten avulla. kärnän kosket laskevat 
kymönkosken kautta keiteleeseen. lintuharrastajille talvella 
upeinta antia ovat lukuisat komeat kosket koskikaroineen. 

kärnän sähkölaitosmuseo esittelee kärnänkosken vanhassa 
voimalaitoksessa ainutlaatuisia laitteita ja tietoa sähköistämi-
sen alkuajoilta. kärnänkosken rannalla sijaitseva punatiilinen, 
vuonna 1939 valmistunut voimalaitos tuotti sähköä kirkonky-
lälle, kymönkoskelle ja pasalaan vuoteen 1994 asti. toiminnan 
loputtua rakennukseen perustettiin sähkölaitosmuseo, joka 
esittelee voimalaitoksen toimintaa sekä sähkön ja sähköteknii-
kan historiaa alkuperäisessä voimalaitosinteriöörissä. Voimalai-
tosympäristöön on tehty maisemasuunnitelma. Selvityksessä 
kuvataan alueen historiaa, rakennuksia ja luontoa. kärnän ym-
päristöä on esitelty Viitasaaren kulttuuriympäristöselvityksessä.

lähistöllä sijaitsee muutamia uittoyhdistyksen rakennuksia 
sekä metsähallituksen työntekijöiden asuintaloja 1920-30-lu-
vuilta. 1900-luvun taitteessa perustettiin metsäteknikon virka-
talo ja kylän metsiä alettiin hoitaa maisemanhoitometsinä. kos-
ken varresta voikin bongata alueelle epätyypillisiä puulajeja. 
kärnä on myös muinaismuistojen keskittymä.

opasteet ja retkipalvelut
Sähkölaitosmuseon osoite on kärnäkoski, keiteleentie 962 b. 
kartta. museo on yksityisessä omistuksessa, mutta avoinna ke-
säkaudella ja muulloin sopimuksen mukaan. tiedustelut: tarmo 
Vauhkonen, puh. 050-466 0904.

koskiluvat ja kärnänreitin välijärvien luvat myy kymönkosken 
ruokapuoti ky, puh. 014-532 119. Eräopaspalveluja tarjoaa tmi 
Erävaris, Ville Varis 040- 740 5595. koskella on kalastajia palvele-
va kämppä. lisätietoja kalastuksesta. 

lähteet
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
tarinat ja kohteet pohjoisen keski-Suomen luontoreitistöllä
kärnän kylä
Sähkölaitosmuseo 
museovirasto
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Huopanan kulttuuri-
maiSEma ja kiVilouHokSEt
opetuskäyttö
koski, perhokalastus, kulttuuriympäristö, juhani aho.

kuvaus
kivijärven ja keiteleen välisellä koskireitillä sijaitseva Huopa-
nankoski on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja 
paikallisesti arvokas kulttuurimaisema. koskimaisemaan ovat 
1600-luvun lopulta lähtien kuuluneet olennaisena osana vesi-
myllyt. aluetta on kuvattu monipuolisesti Viitasaareen kulttuu-
riympäristöselvityksessä.

kansallismaisemaksikin kutsuttu Huopanankoski on tullut tun-
netuksi erityisesti juhani ahon ”lohilastuista”. Eurooppalaiset-
kin perhostelevat urheilukalastajat tunsivat hyvän kalapaikan 
jo 1800-luvulla. aho oli innokas perhokalastaja, joka tuli vuosit-
tain pyytämään mullosia. ”Ei ole maailmassa seutua, johon mi-
nulla olisi kiinnittynyt semmoinen määrä ihania tunnelmia ja 
mieluisia muistoja kuin Huopanaan. kerran minä sen kunniak-
si sepitän hymnin, johon panen kaikki kielivät, mitä suomenkie-
lessä on minulla käytettävänä.” - juhani aho

tuosta ajasta kertoo hyvin säilynyt vanha puurakennuksista 
muodostuva kylänraitti. mielenkiintoisimpia rakennuksia ovat 
1900-luvun alussa perustettu keski-Suomen vanhin kalahau-
tomo, mylly, Huopanankosken työväentalo ja vanha myllytupa
Huopanankosken luontaiseen kalakantaan kuuluvat upeat 
nousutaimenet, harjus ja siika. koskeen on myös istutettu sekä 
taimenta että harjusta. kivikkoinen ja vuolas koski on noin kilo-
metrin pituinen. 

Huopanan peltokylämiljöö sijaitsee rannan suuntaisesti kulke-
valla harjanteella, asutusta alueella on ollut ainakin jo 1600-lu-
vulta lähtien. Huopana on idyllinen maalaiskylä, josta löyty-
vät perinteisen kylän palvelut, koulu ja seurantalo. maisema on 
kaunista ja avointa, vanhoja pihapiirejä on säilynyt runsaasti. 

mielenkiintoinen käyntikohde on kivilouhokset muuruejärven 
itärannalla. täältä on louhitty jo 1930-luvulta saakka graniit-
tia ja granodioriittia, lisäksi alueella on laaja gabro- ja periodo-
tiittiesiintymä.  louhiminen jatkuu yhä, mutta hylätyt louhok-
set ovat täyttyneet ajan mittaan vedellä. louhokset ovat olleet 
merkittävä osa viitasaarelaista teollisuutta, ja paikallinen kivi on 
tunnettua kansainvälisestikin. 

Huopanankoskella on venäläisten kaivattamia vallihautoja vuo-
silta 1914-15, kartta. ne olivat osa suurempaa linnoitusketjua, 
jonka venäläiset loivat pohjanmaalta pietariin. Vallituksien tar-
koitus oli pysäyttää mahdollinen saksalaisten hyökkäys. linnoi-
tustyöt tehtiin yleensä paikkakunnalta palkatun miesväen voi-
min, venäläisiä oli työmaalla vain johtotehtävissä. 

opasteet ja retkipalvelut
Huopanankoskella toimii kalastuskeskus ja koskimarket osoit-
teessa Sininentie 1548, 44580 Huopanankoski. matkailu- ja 
viihdekeskus tarjoaa majoitusta ja ruokailua, kalastuslupia ja 
ohjelmapalveluja. koskella on laavu ja polkujen varsilla leväh-
dyspenkkejä. 

lähteet
Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelma s. 71-76
museoviraston kulttuuriympäristörekisteri
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kEiHärinkoSki
opetuskäyttö
koski ja kylä, kalastus.

kuvaus
jo 1550-luvulla keihärinkoski oli hyvien vesiyhteyksien ja mui-
naisen kauppareitin varrella. kylän kautta kuljettiin Savosta ja 
karjalasta pohjanlahden kauppapaikkoihin. kylästä kehittyi vä-
hitellen Viitasaaren läntisen alueen keskus. Siellä asui 1600-lu-
vun alkupuolella Viitasaaren ensimmäinen pappi mathias Bar-
hodi. 1700-luvun kylän päätaloa, keihäriä, hallitsi porthanien 
suku. tuona aikana koskeen rakennettiin mylly, joka palve-
li jopa kinnulalaistenkin jauhatustarpeita 1900-luvun alkupuo-
lelle saakka. Varsinainen nousukausi alkoi, kun puutavarayhti-
öt aloittivat hakkuut ja uiton 1870-luvulla. kylälle syntyi useita 
kauppoja ja pieni sähkölaitos. kalastus on ollut merkittävä tu-
lonlähde kaikkina aikoina.

kivijärven ja keiteleen välisen koskireitin alin keihärinkoski on 
noin 0,5 km pitkä, ja se laskee muuruejärvestä keiteleen nuu-
tinsalmeen. keihärinkoski on pysynyt varsin luonnontilaisena. 
koski oli urheilukalastajien suosiossa jo 1900-luvun taitteessa. 
Sen rantoja reunustavat pellot kertovat kylän pitkästä histori-
asta, ja muuruejärven saariin ovat jättäneet kivikauden ihmiset 
merkkejä itsestään. kosken niskalla on peltojen ympäröimänä 
seutukunnan vanhin talo, keihäri eli Hakkarainen.

kosken kauneimmalla kohdalla on levähdyspaikka sillan pieles-
sä, josta alkaa koskea kiertävä pitkospuureitti. paikalla on ke-
säkioski, liikuntaesteisille tehty laituri ja grillikatos. rantaan on 
siirretty vesimylly oulusta. kosken partaalla on opastaulu kylän 
nähtävyyksistä ja palveluista.

Vanhaa rakennuskantaa on sijoittunut raitin varteen, kylän sy-
dän on keihärinkosken entinen urheilutalo, nykyinen kylätalo. 
Se toimi myös kouluna 1970-luvulta vuoteen 2005. kylätalolla 
järjestetään erilaisia tilaisuuksia varsinkin kesäaikaan. 

leveän ja putouskorkeudeltaan suhteellisen matalan keihärin-
kosken suosituin kalasaalis on järvitaimen. aiemmin järvitai-
menen pyynti perustui täysin luonnonkantaan, mutta saalis-
varmuutta on turvattu istutusten avulla. Saaliskaloihin kuuluu 
myös harjus, jota on istutettu koskeen vuosikymmenen alusta 
lähtien. Vuolaana virtaava keihärinkoski soveltuu erinomaises-
ti perhokalastukseen. koski alkaa matalana niskakoskena rau-
hoittuen nopeasti välisuvannoksi. puolesta välistä alkaa keski- 
ja alakosken muodostama jakso. koski on kalataloudellisesti 
kunnostettu myös kalastajien viihtyvyys huomioonottaen. kei-
härinkoski on perhokalastajien keskuudessa erityisen suosittu 
kalapaikka varsinkin huhtikuun alussa, jolloin hankikorennot 
kuoriutuvat ja taimenet nousevat koskeen.

opasteet ja saavutettavuus
kosken rannalla toimii kesäaikaan koskikioski. lisäksi alueella 
on vanha mylly ja grillipaikka, puucee sekä liikuntaesteisille teh-
ty laituri. keihärinkoski on valtakunnallisesti tunnettu kalastus-
koski. kalastusluvat myy urheilu-visa Viitasaari. kosken lähei-
syydestä löytyy kalastajille keittopaikka sekä kyläkauppa, josta 
voi hakea niin ruoka- kuin kalastustarvikkeitakin.

lähteet
keihärinkosken kylä
keihärinkosken kulttuuriympäristöselvitys
tarinat ja kohteet pohjoisen keski-Suomen luontoreitistöllä
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ViitaSaarEn tSaSouna
opetuskäyttö
ortodoksinen uskonto ja sen kirkkotilat.

kuvaus
Haapasaaressa kirkkoon vievän tien varressa sijaitsee ortodok-
sisen seurakunnan tsasouna. Hallinnollisesti seurakunta kuuluu 
jyväskylän ortodoksiseen seurakuntaan ja on yksi kahdeksasta 
maakunnassa sijaitsevasta pyhäköstä. 

Viitasaaren tsasouna on pyhitetty kristuksen kirkastumisen 
kunniaksi 1989. Sen suunnitteli kuopiolainen Seppo latvala. 
ikonit ovat maalanneet jyrki pouta ja raija kanninen. 

kristuksen kirkastuminen on yksi ortodoksisen kirkkovuoden 
12 suuresta juhlasta. juhlana muistellaan, miten kristus vei kol-
me opetuslastaan vuorelle, jossa hänen ulkomuotonsa muut-
tui säteilevän kirkkaaksi. Vanhan testamentin suuret profee-
tat, mooses ja Elia, ilmestyivät vuorelle ja taivaasta kuului isän 
ääni: ”tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. 
kuulkaa häntä!” (matt. 17:1-9)

opasteet ja sijainti
tsasouna sijaitsee Haapaniemessä osoitteessa kirkkotie 12. 
kartta. Seurakunnan toiminnasta löytyy lisätietoa jyväskylän 
ortodoksisen seurakunnan internetsivuilta.

lähteet
ortodoksinen kirkko
kulttuurin polkuja - kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen kes-
ki-Suomeen
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http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://www.ort.fi/jyvaskyla
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://farm4.staticflickr.com/3042/2642349461_43911736d3_b_d.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3042/2642349461_43911736d3_b_d.jpg
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ViitaSaarEn kirkko ja 
HaapaSaarEn kulttuuri-
maiSEma
opetuskäyttö

Seurakunnan ja kirkon historia, uskonto, arkkitehtuuri, kulttuu-
rimaisema.

kuvaus
Viitasaaren kolme aikaisempaa kirkkoa sijaitsivat vanhassa kirk-
kosaaressa eli Viitasaaressa. Viitasaarelaiset esittivät kirkon siir-
tämistä kirkkosaaresta lähemmäksi asutusta, Haapasaareen, 
jonne pääsisi mantereelta kivisiltaa pitkin. nykyinen neljäs ris-
tikirkko rakennettiin edeltäjänsä tarpeista 1877-78 Haapasaa-
reen, kävelymatkan päähän ydinkeskustasta.

kirkon on suunnitellut lääninarkkitehti theodor Granstedt. kirk-
ko oli aikaisemmin uusgoottilainen tyyliltään, mutta akateemik-
ko alvar aallon korjaussuunnitelmissa 1925 muotokieli muuttui 
klassisistiseksi. korjaus sisälsi kellotornin korottamisen, klassis-
ten koristeaiheiden lisäämisen sekä sisäseinien ja -katon pane-
loimisen. kirkko on muodoltaan tasavartinen ja sisäviisteinen 
ristikirkko, jossa on länsitorni. ristikeskuksessa on pieni lyhty. 
ikkunat ovat yläosastaan taitteiset. Empiretyylinen saarnatuo-
li vuodelta 1780 on siirretty vanhasta kirkosta, samoin kuin r.W. 
Ekmanin alttaritaulu ristiinnaulittu. kirkon vierellä oleva hauta-
usmaa vihittiin käyttöön vuonna 1878.

kirkkopihassa on kolme kivistä muistomerkkiä: kuvanveistä-
jä rakel koiviston viime sodissa kaatuneitten sankarivainaji-
en muistomerkki, viitasaarelaisesta graniitista hakattu vuoden 
1918 sodassa kaatuneitten muistomerkki sekä taiteilija kirsti lii-
mataisen karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.

kirkko lähiympäristöineen on osa valtakunnallisesti arvokasta 
Haapasaaren kulttuurimaisemaa, johon kuuluu myös arkkiteh-
ti lars Sonckin veljelleen lääkäri johan Sonckille suunnittelema 
jugend-tyylinen Vuorelan talo Hakkarinlantien miljöössä. tien 
varressa ovat myös l. Sonckin suunnittelema koivuniemi, laiti-
sen entinen kyläkauppa eli ns. miekkaniemi sekä kymi-yhtiön ja 
metsähallituksen talot. tien nimi on osuvasti miljoonatie.

opasteet ja saavutettavuus
kirkon osoite on kirkkotie, 44500 Viitasaari. kartta. kirkkoon 
on mahdollisuus tutustua etukäteen Viitasaaren seurakunnan 
internetsivuilla olevan panoraamaesityksen avulla. kirkko on 
avoinna kesäkaudella arkipäivisin, jolloin myös opas on paikal-
la. muutoin avoinna sopimuksen mukaan. 

Seurakunta omistaa kaupungin keskustan tuntumassa lum-
meniemen leirikeskuksen keiteleen rannassa osoitteessa lum-
meniementie 125a, 44500 Viitasaari. majoitustilaa on 36 hen-
kilölle. leirikeskuksen monipuolisten tilojen lisäksi tarjolla ovat 
Savivuoren ulkoilualueen ja laskettelukeskuksen toimintamah-
dollisuudet. Vuorella on opastettu luontopolku ja leirikeskuk-
sen rannassa kota.

lähteet
Viitasaaren seurakunta
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.
php?id=63
museoviraston kulttuuriympäristörekisteri
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi
http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://viitasaari.ekirkko.fi/grafiikka/panoraama/Tourviewer_index.html
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031
http://viitasaari.ekirkko.fi/
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=63
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=63
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi
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HaapaSalmEn kiViSilta ja 
SiltaVaHdin talo
opetuskäyttö
kivinen maantiesilta.

kuvaus
Vanha maantiesilta ylittää Haapasalmen johtaen Viitasaaren 
keskustasta Haapasaareen, entiseen kylän keskustaan. Silta on 
noin sata metriä pitkä kivinen kääntösilta, joka on rakennettu 
nälkävuosien hätäaputöinä vuosina1867-1868. Sillan kaiteet 
ja kansi on uusittu. Silta edustaa rakennushistoriallisesti ja his-
toriallisesti merkittävää kivisiltaa, jolla on myös maisemallinen 
merkitys puiston kupeessa.

Sillan kääntämistä ja huoltoa varten perustettiin erityinen sil-
tavahdin virka. Siltavahdille rakennettiin talo sillan pieleen, se 
tunnettiin myös Vahtilan nimellä. 1890-luvulta lähtien se tarjo-
si asunnon kääntösillan hoitaja draken perheelle. kääntösillan 
hoitajalla oli virkapuku ja myös viranhaltijan tehtävät. Hänen 
vastuullaan oli myös vesistönäytteiden otto, jonka tulokset lä-
hetettiin Helsingin yliopistoon - tämä vastuutehtävä on kulke-
nut draken suvussa näihin päiviin saakka. Haapasalmen silta on 
maakunnallisesti arvokas ympäristön kohde. 

läheisellä porthanin puiston alueella on venesatama. Vesialu-
eella on voimassa nopeusrajoitus  5 km/h ja uimalaitoksen lä-
hellä moottoriveneellä ajo on kielletty.

opasteet ja saavutettavuus
Sillan osoite on kirkkotie 6, 44500 Viitasaari. kartta.

lähteet
kulttuurin polkuja - kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen 
keski-Suomeen
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http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
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portHanin puiSto
opetuskäyttö
Suomen historian isä ja kansallisuusaatteen tutkija Henrik Gab-
riel porthan, lotta Svärd.

kuvaus
porthanin puisto on nimetty Suomen historian isän, Henrik 
Gabriel porthanin (1739-1804) mukaan. Hän syntyi Viitasaarella 
tällä paikalla sijainneessa pappilassa. porthan oli kansallisuus-
aatteen innoittama tutkija, jota kunnioitettiin Suomen histori-
an isänä.  Hän julkaisi tutkimuksia Suomen kansanrunoudesta, 
kielestä sekä keskiajan historiasta. 

Henrik Gabriel porthanin isä oli kolmannen polven pappi, Viita-
saaren kirkkoherra Sigfrid porthan, ja äiti tunnettuun länsisuo-
malaiseen sivistys- ja yliopistosukuun kuulunut Christina jus-
lenia. kasvuvuosiin vaikutti ratkaisevasti isän 1744 puhjennut 
mielisairaus, joka oli sukupiirre. poika sai sen vuoksi viiden vuo-
den iästä alkaen kasvatuksensa enonsa, kruunupyyn kirkkoher-
ran Gustaf jusleniuksen kodissa pohjanmaalla. porthan kirjoit-
tautui 15-vuotiaana turun akatemiaan.

Hän oli perustamassa Suomen talousseuraa ja aurora-seu-
raa sekä toimitti Suomen ensimmäistä sanomalehteä. port-
han teki tärkeimmän osan elämäntyöstään turussa kuninkaal-
lisen akatemian palveluksessa kaunopuheisuuden ja runouden 
professorina ja oli kirjastonhoitajana monitaitoinen humanis-
ti. Hän ehti 64-vuotisen elämänsä aikana kunnostautua suoma-
laisen kulttuurin tutkimuksessa niin kansanrunouden, kielitie-
teen, arkeologian ja kirkkohistorian kuin maantieteenkin alalla. 
porthan kuului aurora-seuran ja Suomen ensimmäisen, 1770 
perustetun ja kotoisasti Åbo tidningariksi kutsutun, lehden toi-
mittajiin. Hän vaali klassista sivistyksen perinnettä, mutta kehit-
teli samalla ”suomalaisella metodillaan” uraauurtavaa kansan-
runouden tutkimusta. porthanille on pystytetty näköispatsas  
turkuun Vanhan Suurtorin viereiseen porthanin puistoon.

lotta Svärd -yhdistys rakensi porthanin puistoon lottamajan 
vuonna 1932 kesäkahvilaksi. Se on yhä toiminnassa kesäkah-
vilana lähes alkuperäisessä, paviljonkimaisessa asussaan. puis-
tossa sijaitseva mutkan eli Sisämaan laituri oli ensimmäisiä höy-
rylaivalaitureita Viitasaarella 1800-luvulla. Se toimii edelleen 
keskustan venelaiturina.

puiston jatkeena on Viitasaaren vanha yhteiskoulu nelostien 
ja vanhan Haapasalmen sillan välissä maisemallisesti merkit-
tävällä paikalla. koulu on rakennettu vuonna 1905 suureksi 
kaksipäätyiseksi hirsitaloksi. rakennus on kookas ja näyttävä, 
1900-luvun alun pelkistettyä varhaisklassista koulurakentamis-
ta edustava rakennus. Samassa pihapiirissä sijaitsee vuonna 
1975 valmistunut kolmikerroksinen, rapattu uusi kouluraken-
nus.

opasteet ja saavutettavuus
puisto ja lottamaja sijaitsevat porthaninkujalla. kartta.

lähteet
kulttuurin polkuja - kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen 
keski-Suomeen s. 74
kansallisbiografia
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http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2599/
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2599/
http://www.wam.fi/public/default.aspx?contentid=56831&nodeid=13067
http://www.lottamuseo.com/fi/lotta_svard.html
http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2599/
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VanHa kirkkoSaari
opetuskäyttö
Viitasaaren seurakunnan vanhimmat kirkot, hautausmaa, kurin-
pito, kaavoitus.

kuvaus
kirkkosaaren länsirannalta on löytynyt kivikautinen asuinpaik-
ka Hakkarilansalmen itärannalla, vastapäätä Hakkarilan taloa. 
noin 30 metrin matkalla rannan suuntaisesti on löydetty asuin-
paikkaan liittyviä kvartsi-iskoksia. lisäksi löytöalueen koillis-
päässä on mahdollinen keittokuoppa. kartta löydösalueista.

kirkkosaaressa on sijainnut kolme Viitasaaren ensimmäistä 
kirkkoa, ruumishuone sekä hautausmaa, joka perustettiin jo 
1590-luvulla. Saareen on haudattu viitasaarelaisia 1870-luvulle 
saakka. Saaressa nykyään sijaitsee ainoana rakennuksena van-
ha hirsinen ruumishuone 1800-luvulta. Vanhojen hautamuisto-
merkkien ohella siellä on nähtävissä kirkkojen kivijalkojen jään-
nöksiä. 

kirkkosaaresta tuli Viitasaaren ensimmäisen kirkon sijoituspaik-
ka, se rakennettiin saareen vuonna 1653. Viitasaaren toinen 
kirkko tehtiin 1770-luvulla kokkolalaisen kirkonrakentajan mat-
ti Hongan (1713-77) johdolla. Honka oli kehittänyt ruotsalaisiin 
esikuviin perustuvasta ristikirkosta sisäviistettyä ristikirkkoa ja 
vastannut ainakin 11 kirkon rakentamisesta vuosina 1752-1776. 
Empire-tyylisen saarnastuolin teki mats Holländer uudesta-
kaarlepyystä vuonna 1780. kirkko purettiin ja siirrettiin Haapa-
saareen 1870-luvulla. 

alueen ainoa rakennus on hirsinen ruumishuone 1800-luvul-
ta. Hautausmaa oli perustettu jo 1590-luvulla, sinne haudat-
tiin viitasaarelaisia 1870-luvulle saakka. Vanhojen hautamuis-
tomerkkien ohella siellä on nähtävissä kirkkojen kivijalkojen 
jäännöksiä. Yllättävin löytö hautausmaalla on kivestä rakennet-
tu viinikellari, joka rakennettiin vuonna 1753 ehtoollisviinejä 
varten. 

kun ensimmäinen kuolemantuomio julistettiin Viitasaarella 
vuonna 1790, maaherranvirasto käski pystyttää hirsipuun kirk-
kosaareen sellaisen etäisyyden päähän kirkosta, ettei se häirit-
se kirkossa kävijöitä. mestauslavalla toimeenpantiin kaksi kuo-
lemantuomiota kahden vuoden aikana (1790-1792).

kirkkosaareen on vireillä uusi asuinalue. Saaren 285 hehtaarin 
alueesta on tehty kaavarunkoluonnos ja maankäytön yleissel-
vitys, luontoselvitys sekä energiatehokasta ja uusiutuvia luon-
nonvaroja hyödyntävää kestävää rakentamista koskevia selvi-
tyksiä. niissä on lisätietoa saaren historiasta, rakennuksista sekä 
luonnonolosuhteista. Saareen on ideoitu vinoköysisiltaa. Saa-
ressa on huviloita ja venelaitureita.

opasteet ja saavutettavuus
Saarelle pääsee helposti eri vuodenaikoina veneellä, moottori-
kelkalla ja autolla. aBC-asemalta saa lainaksi veneen, jolla pää-
see saareen. Saaressa on hyvä rantautumispaikka laitureineen. 
kartta.

lähteet 
kulttuurin polkuja - kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen 
keski-Suomeen s. 75
museovirasto, rakennettu kulttuuriympäristö
kaavarunkoluonnos
maankäytön yleisselvitys
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000010229
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1002-LIITE_kaavarunkoluonnos.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1045-KIRKKOSAAREN_YLEISSELVITYS_241007_pakattu.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1045-KIRKKOSAAREN_YLEISSELVITYS_241007_pakattu.pdf
http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1002-LIITE_kaavarunkoluonnos.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1045-KIRKKOSAAREN_YLEISSELVITYS_241007_pakattu.pdf
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ViitaSaarEn aBC ja 
uuSiutuVa EnErGia
opetuskäyttö
Esimerkkejä uusiutuvan energian eri muodoista.

kuvaus
osuuskauppa keskimaan aBC-liikennemyymälä saa 97 % ener-
giastaan järvestä,  tuulesta, auringosta ja ja puusta. aBC sijait-
see keiteleen kymönselän rannalla 4-tien varressa. Sisätiloissa 
on jyväskylän yliopiston uusiutuvan energian näyttely, mittaus-
tietojen seuranta sekä kahden sääaseman tiedot. näyttelyyn on 
liitetty multimediaesitys. aBC Viitasaari toimii yliopiston uusiu-
tuvan energian koulutus- ja  tutkimusohjelman tutkimuslabora-
toriona. järjestelmän perusesittely on motivan nettisivuilla.

liikennemyymälän lämmöntarpeesta suurin osa otetaan kei-
telejärvestä lämpöpumpulla kokkosalmen pohjaan upotetun 
putkiston (7,5 km) avulla. talvella kaukolämpöverkosta johde-
taan lisälämpöä, joka tuotetaan sahausjätteellä ja turpeella.

tankkauskatoksen päällä on 45 m2 aurinkolämpökeräimet, jot-
ka lämmittävät käyttöveden maaliskuulta lokakuulle. kahvilan 
terassin katolla on lähes 100 m2 aurinkosähköpaneelit tuotta-
massa sähköä. mainostornin huipulla on 10 kilowatin tuulitur-
biini, joka tuottaa tornin tarvitseman sähkön. rannassa oleva 
huvimaja valaistaan pienemmän pystyakselisen tuuliturbiinin 
sähköllä. 

opasteet ja palvelut
aBC-liikenneasema, kokkosalmentie 7, 44500 Viitasaari. puh: 
010 767 5900. 

asemalla on pysyvä valokuvanäyttely Viitasaaren luonnosta ja 
maisemista. palveluita ovat mm. aBC-liikennemyymälän ravin-
tolapalvelut (avoinna 24 h), päivittäistavarakauppa, matkustaja-
laivalaituri, sähköistetty vierasvenesatama, peseytymis- ja vaa-
tehuoltotilat, ilmainen Wlan asiakkaille, tankkauslaituri, vesi- ja 
jätevesihuolto, jätehuolto ja sähköistys. 

lähteet
osuuskauppa keskimaa, Viitasaaren aBC-liikenneasema
motiva
jyväskylän yliopiston uusiutuvan energian koulutus- ja tutki-
musohjelma
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https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/uusiutuva-energia/tutkimus
https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/uusiutuva-energia/tutkimus
http://www.motiva.fi/julkaisut/uusiutuva_energia/parhaat_kaytannot_viitasaaren_abc.1027.shtml
http://www.abcasemat.fi/verkosto/liikennemyymalat/viitasaari
http://www.motiva.fi/julkaisut/uusiutuva_energia/parhaat_kaytannot_viitasaaren_abc.1027.shtml
https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/uusiutuva-energia/tutkimus
https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/uusiutuva-energia/tutkimus
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