
 PIHTIPUTAAN YMPÄRISTÖKASVATUSKOHTEET 

Luontokohteet 
 
1. Kortteisen lintutorni 

2. Heinäjoen luontopolku 

3. Putaanlahden lintutorni 

4. Haapavuoren lintutorni 

5. Rapeikon luontopolku ja niitty 

6. Louhuranta 

7. Huuhkaisvuoren lehto 

8. Kivimäen kierros 

9. Rillankivi 

 

Kulttuurikohteet 
 
1. Polku pyyntömiesten pyhille 

paikoille 

2. Makkaran niityn perinne-

biotooppi 

3. Heinäjoen silta 

4. Pihtiputaan kirkko 

5. Keihäsmuseo 

 

3. Heinäjoen silta on 
osittain pula-ajan hätä-
aputöinä tehty kaksiauk-
koinen kivisilta. 

Kuva: Mr Filnland 

4. Yli 200 vuotta 
vanha Pihtiputaan 
kirkko on vanhin 
Keski-Suomen yhä 
käytössä olevista 
kirkoista. 

Kuva: Mr Filnland 

1. Kortteisen lintutor-
ni on hyvä paikka ha-
vaita muuttavia ja le-
vähtäviä lintuja. Eri-
tyisesti hanhet, kurjet 
ja joutsenet suosivat 
seutua. 

www.ymparisto.fi 

3. Putaanlahden lintutorni si-
jaitsee aivan nelostien tuntu-
massa Pihtiputaan keskustas-
sa. Alueella on tavattu mm. 
härkälintu ja liejukana. 

www.ymparisto.fi 

5. Rapeikon luontopolku 
ja niitty sijaitsee keskus-
tan tuntumassa. Polulla 
pääsee tutustumaan 
niittyalueeseen, Ra-
peikon vanhaan pienti-
laan sekä tervanpolttoon. 

http://www.pihtiputaantuisku.fi/kuntoilu.html 

5. Keihäsmuseo esitte-
lee suomalaisen kei-
häänheiton historiaa ja 
suuria hetkiä. 

www.mtv3.fi 

9. Rillankivi on vanha rajan-
käyntipaikka, jonne johtaa n. 5 
km pitkä ulkoilureitti. 

6. Louhuranta on luon-
nonsuojelualue, johon 
kuuluu lehtomaista 
metsää ja rantalouhik-
koa. 

7. Huuhkaisvuoren 
lehto on luonnon-
suojelualue, jossa 
on kuusivaltaista 
puronvarsilehtoa. 

8. Kivimäen kierros on 
Korppisen seudun kyläseu-
ran rakentama luontopol-
ku. Kivimäen huipulla ole-
vasta näkötornista voi ihail-
la soista metsämaisemaa 
Koliman suuntaan. 

4. Haapavuoren lintutornista voi 
havaita muuttavia hanhia, jout-
senia, kurkia sekä merikotkia ja 
muita petolintuja. 

1. Polku pyyntömies-
ten pyhille paikoille 
on yhdistelmä luon-
toa, esihistoriaa, ta-
rinaperinnettä ja pai-
kallista rakennushis-
toriaa. 

2. Heinäjoen luonto-
polku kulkee kosteik-
komaisemissa vain 
puolentoista kilomet-
rin päässä kirkonky-
län ytimestä. 

2. Makkaran niityn perin-
nebiotooppi on maakun-
nallisesti arvokas luon-
nonsuojelualue. Alue on 
kauan käyttämättömänä 
ollutta vanhaa peltoa. 

www.hiisiheimo.fi 
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