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jäMSänjoki jA joki virtAA 
-reitti

opetuskäyttö
jämsänjoella voi harrastaa erilaista virkistystoimintaa, kuten kalastusta ja me-
lontaa. Alueen luontoon voi tutustua vierailemalla jokivarren luontokohteissa. 
jämsänjoen varrella on myös useita kulttuurikohteita, jotka tutustuttavat jäm-
sän seudun historiaan aina rautakaudelle asti.

kuvaus
jämsänjoki laskee kankarisvedestä Päijänteeseen jämsänkosken ja jämsän 
kautta. joki on noin 15 kilometriä pitkä. jämsänjoen reitti muodostaa virta-
maisen kokonaisuuden, jossa koski- ja virta-alueet erottavat pieniä järviä toi-
sistaan. jämsänjoen varrella on useita luontokohteita, kuten ryönit, Myllymäen 
isoryöni, hauenleuka, kellokallio, kalmoniemi ja tervaleppämetsä. linnustol-
lisesti jämsänjoella on katseltavaa lähinnä talvisin ja etenkin keväisin. hyviä 
havaintopaikkoja ovat esim. virmapyhän kallioiden edusta, jonne näkee hulk-
kionlahdentieltä, ja aivan valtatie 9:n (jyväskyläntien) eteläpuolella sijaitsevat 
leilahti ja viianlahti. jämsänjoen varrella sijaitsee myös tuuralammen lintutor-
ni. jämsänjoki kuuluu jämsänjokilaakson kalastusalueeseen. 

jämsänjokilaaksossa käynnistyi heinäkuussa 2010 Arvenmäki-Asemamäki 
asukasyhdistys ry:n hallinnoima jämsänjoki virtaa! -hanke. joki virtaa -sivuille 
on koottu joen historiaa ja tietoa sen tilasta ja veden laadun seurannasta. ope-
tusta varten on koottu jokiaiheisia tehtäviä lapsille (jokiekosysteemi, Pohja-
eläimet, valuma-alue, veden kiertokulku, veden laatu, vesi ja ihminen).

jämsänjoki oli keskeinen kulkuväylä jo esihistoriallisella ajalla, ja rautakaudella 
jokilaaksoon syntyi pysyvää asutusta. jämsänjoen varrella on merkkinä näiltä 
ajoilta mm. virmapyhän uhri- ja palvontapaikka. Alueella on myös useita muita 
kulttuurikohteita, kuten linnasenvuori, kirkkopuisto, hiidenmäen rautakauti-
nen hautapaikka, vanha mylly, Pälämäen kotiseutumuseon alue ja vanha ma-
kasiini.

opasteet ja retkipalvelut
keväällä 2011 jämsänjoen varren luonto- ja vierailukohteisiin on sijoitettu in-
fotaulut. taulut kertovat jämsänjoen historiasta ja luonnosta sekä tutustutta-
vat  alueen tarinoihin. infotaulut ovat toteuttaneet jämsänjoki virtaa! -hanke 
ja jämsän kaupunki.

nähtävyydet reitin varrella:
1. Aarresaari
2. vanha Mylly
3. Wanha Makasiini
4. ilveslinna
5. linnasenvuori
6. Myllymäen isoryöni
7. ryönit
8. kellokallio
9. tuuralammi
10. hauenleuka
11. kirkkopuisto
12. Witikkalan kartano
13. kivipankki
14. jämsänjoki ja satama
15. Apteekkarin yrttimaa
16. tervaleppämetsä
17. hiidenmäki
18. Pälämäki
19. hulkkion satama
20. kalmoniemi

lähteet
http://www.jokivirtaa.net
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http://www.jokivirtaa.net/index.php?page=materiaalit
http://www.jokivirtaa.net/uploads/images/arkisto/infotaulut/Jamsanjoen_infotaulut_01.pdf
http://www.jokivirtaa.net/uploads/images/arkisto/infotaulut/Jamsanjoen_infotaulut_01.pdf
http://www.jokivirtaa.net

