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kärkkäälän luontopolku 
ja korholankosket

opetuskäyttö
kärkkäälän kylän historiaa ja korholankoskien luontoa esitte-
levä n. 2 km pitkä luontopolku. Valtakunnallisesti merkittävä 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rantojensuo-
jeluohjelman kohde sekä Vanginveden natura 2000 -aluetta. 
kalastuspaikka.

kuvaus
luontopolku kiertelee kärkkäälän kylän kulttuuriympäristössä 
ja korholankoskien osin kosteikkoisilla rannoilla. polku lähtee 
hannulankoskien luota ja päättyy vesireitin yläjuoksulla keski-
senkoskelle. koskijakso kuuluu rautalammin vesireittiin. koski-
jaksolle on tehty virtavesi- ja kalatiekunnostukset. Villi järvitai-
menkanta on alueen tutkimuskohteena.

opastettu reitti tarjoaa luonnonkauniita elämyksiä ja johdattaa 
kulkijan kylän monivaiheiseen historiaan ja alueen luontoon. 
korholankosken ympäristössä on yhä nähtävissä merkkejä en-
tisajan elämästä. rantaruovikko on mieluista elinympäristöä 
monille kasvi- ja eläinlajeille. 

keskisenkosken luontaisia saalislajeja ovat taimen, harjus, hau-
ki sekä siika. Istukaslajeina ovat siika sekä taimen. sallittuja ka-
lastusmenetelmiä koskessa ovat perhokalastus, uistelu sekä 
heittokalastus. lukkarilampi on myös kalastuspaikka, johon 
myydään lupia. Virta on melontakelpoinen. Vanginvirralla kes-
kisenkosken pohjoispuolella virran vastarannalla toimii kalan-
viljelylaitos.

opasteet ja varusteet
polku on merkattu punaisella maalilla puihin tai maahan lyö-
tyihin keppeihin. kosteimmilla paikoilla on pitkospuut. Maasto 
voi olla paikoin muuallakin märkää, joten kannattaa varautua 
kulkemiseen kumisaappain. keskisenkoskella on laavu, kota ja 
puucee, hannulankoskella rantautumispaikka sekä laavu.

luontopolkuesitteitä, jossa on kartta, on hankasalmen keskus-
tan matkailuinfopisteessä nelli-ellissä. Valtakunnallisen ranto-
jensuojeluohjelman vuoksi kulkijaa pyydetään liikkumaan alu-
eella hiljaa ja luontoa kunnioittaen.  lisätietoja hankasalmen 
kunta, ympäristötoimi, puh. (014) 2671 000.

saavutettavuus
kohteen löytää kulkemalla tietä nro 641 hankasalmen kirkon-
kylältä kärkkäälään, n. 20 km luoteeseen. auton voi jättää joko 
kyläkaupan läheisyyteen, entisen nuorisoseurantalon pihal-
le tai keskisenkosken yläpäähän. opastetun kävelyreitin varrel-
la voi poiketa korholan tilan kahviaittaan kahville sekä tutustu-
maan aitan aarrenäyttelyyn. korholan tilan kautta voi hankkia 
myös kalastuslupia ja vuokrata veneitä. 

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, hankasalmi
hankasalmen kunta
http://www.kalapaikka.net/keskisenkoski
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15368&lan=fi
http://www.hankasalmi.fi/yritykset-toimialoittain/yritykset/majoitus/korholan-tilan-kahvi-aitta-kesakahvila-kalastusmatkailu-ja-mokkeja
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140007&lan=fi
http://www.hankasalmi.fi/retkeily/vapaa-aika/retkeily
http://www.kalapaikka.net/Keskisenkoski

