
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

Venekosken lyötInMäen 
luontopolku

opetuskäyttö
lyötinmäen luontopolulla (3,2 km) voit tutustua alueen kasvis-
toon, eläimiin sekä historiaan. Mäki on geologisena muodostu-
mana drumliini. paikallinen lyötti-peli. 

kuvaus
Venekosken kylän lyötinmäellä on ollut asutusta ja kaskivilje-
lyä, josta kertovat vanhat kivirauniot ja sarkaojat mäen päällä. 
lyötinmäki on suurikokoinen drumliini (n. 2,5 km x 600 m), n. 
58 m korkea maisemaa hallitseva pisaranmuotoinen moreenis-
elänne, joka on muodostunut mannerjäätikön liikkeen suun-
taisesti. alue on puoliksi kalliota. keskiosan moreenipeite on 
n. 26 m paksu. Drumliinin luonteispää on kivikkoisempi ja jyr-
kempi kuin kaakkoon osoittava ”häntä”. lisätietoa drumliinis-
ta löytyy täältä. 

lyötti-sana tarkoittaa peliä, jota pelattiin ennen muinoin koko 
kylän voimin lyötinmäessä. peli on samantapainen kuin pesä-
pallo, mutta pallona toimi leppäpalikka. 

lyötinmäen koillisosaan on perustettu kivimurskaamo, joka on 
toiminnassa ajoittain. räjähdyksistä varoitetaan merkkiäänellä.

opasteet ja retkipalvelut
lyötinmäen 3,2 kilometrin mittaisen luontopolun varrella on 
tauluja, jotka kertovat alueen kasveista, eläimistä ja historias-
ta aina viimeisimmän jääkauden ajoista asti. reitti on merkit-
ty opasviitoin sekä punaisin merkein.luontopolku kulkee en-
sin tietä pitkin lyötinmäen päälle ja kiertää sitten lenkin mäen 
luoteisrinteessä. luontopolun kiertosuunnalla ei ole väliä.

saavutettavuus ja varusteet
hankasalmen kirkonkylän pohjoispuolelta käännytään va-
sempaan tielle nro 6411. noin 500 m ennen Venekosken kylää 
käännytään oikealle kynsivedelle, josta lähtötaululle on mat-
kaa n. 500 m.

luontopolkuesitteitä, joissa on kartta, on hankasalmen keskus-
tan matkailuinfopisteessä nelli-ellissä. lisätietoja hankasalmen 
kunta, ympäristötoimi, puh. (014) 2671 000.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, hankasalmi
hankasalmen kunta
Venekosken lyötinmäen luontopolun esite
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Jyväskylän seutukunta                      

luontopolun rastItaulut

1. opastetaulu
2. Drumliini
3. hiilihauta
4. sukkessio
5. naavat ja lupot
6. Metsätähti ja mesimarja
7. torpan rauniot
8. kaskiviljely
9. taulakääpä
10. kuusi + vastaus
11. Mänty
12. siirtolohkare
13. Muinainen merenranta
14. kataja ja kielo
15. tuore kangasmetsä
16. tuulenpesä
17. Vadelma
18. kekomuurahainen
19. Moreeni
20. porojäkälät
21. lähde
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http://www.keskisuomi.fi/filebank/11380-1__Loytinmaki.pdf
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140007&lan=fi
http://www.hankasalmi.fi/retkeily/vapaa-aika/retkeily

