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Leivonmäen kansaLLis-
puisto

opetuskäyttö
metsähallituksen ylläpitämä kansallispuisto, natura 2000 -kohteita, geolo-
giapolku, monipuoliset elinympäristöt, suot, järvet.

kuvaus
kansallispuiston pinta-ala on 30 km2, ja se on perustettu 2003 Haapasuon-
syysniemen luonnonsuojelualueelle. viitoitetut polut ja pitkokset  kulke-
vat erämaisilla suo-, ranta- ja harjualueilla. kansallispuisto koostuu kahdes-
ta Rutajärven erottamasta osasta.

Haapasuo kuuluu sisä-suomen keidassoihin, ja se on yksi alueen merkit-
tävimpiä yhtenäisiä suoalueita. suoluontoon pääsee tutustumaan kirves-
lammen luontopolulta. Rutajärven pohjois- ja länsirannalle levittäytyvälle 
syysniemen harju- ja järvialueelle on rakennettu retkireitti nuotiopaikkoi-
neen. 

Leivonmäellä on ollut asutusta jo esihistoriallisena aikana: Rutajärven ran-
nan lähellä on kaksi kivikautista asuinpaikkaa, ja kansallispuiston lähellä 
Harjulahdessa on ollut asutusta pronssikaudella, mahdollisesti aiemmin-
kin. kuvailutietoa kohteista löytyy museoviraston muinaismuistorekiste-
ristä.

kansallispuistoon sisältyy natura 2000 -kohteita. suoluonnosta on teh-
ty virtuaalisuo-opetusmateriaali. Runsaasti tietoa lajistosta ja elinympäris-
töistä löytyy kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. metsähallitus 
on koonnut sivuilleen opastusmateriaalin koululaisryhmiä varten. Luupään 
lenkki on ns. gelogiapolku, jonka opetusmateriaalit, paikkatietotehtävät 
sekä esittelyvideo opettajille ja oppilaille 3. luokasta ylöspäin sekä paikka-
tietotehtävät lukiolaisille löytyvät täältä. talvitehtävät on koottu Lumen ja 
jään valtakunta -opetusmateriaaliin. kansallispuisto on mainio kohde vaik-
ka muutaman päivän luontoleirikoulun järjestämiseen. 

opasteet ja retkipalvelut
metsähallitus tarjoaa koululaisryhmille opastusta puistossa kesäkaudella. 
selänpohjan opastuspisteessä on näyttely, jossa esitellään puiston luontoa 
ja palveluita. tarjolla on yrittäjien opastettuja ohjelmia ja majoitusta ryh-
mille (tiedot nettisivuilla). 

merkittyjä reittejä alueella on noin 28 kilometriä. Reittien lähtöpisteitä ovat 
selänpohjan pysäköintialue puiston pohjoisosassa ja kirveslammen py-
säköintialue puiston eteläosassa. Reiteille pääsee myös Rutalahdesta kos-
kikaran koululta sekä Harjunlahden uimarannalta. Retkeilijöitä varten on 
telttailualue ja puolikota Lintuniemessä ja tulentekopaikka Joutsniemessä 
Rutajärven rannalla.  soimalammen laavu on tarkoitettu yöpyjille. Rutalah-
den etelärannan Harjunlahden luonnonhiekkaranta ja Harjujärven puoli-
kota soveltuvat myös liikuntaesteisille

saavutettavuus ja varusteet
Leivonmäen kansallispuisto sijaitsee 4-tien länsipuolella, Joutsan kunnas-
sa. ajo-opasteet alkavat valtatie 4:ltä (Lahti-Jyväskylä) Leivonmäen taaja-
masta, josta käännytään vasemmalle kivisuontielle. kivisuontietä ajetaan 
9 km, kunnes tullaan t-risteykseen. käännytään oikealle selänpohjaan, aje-
taan 3,5 km. selänpohjan rakennusten jälkeen käännytään viitoituksen 
mukaan oikealle syysniementielle, jonka jälkeen heti oikealle kansallispuis-
ton pysäköintialueelle. Lisätietoa löytyy metsähallituksen sivuilta. 

Lähteet
Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
Luontoretkelle keski-suomeen, Leivonmäki
http://www.luontoon.fi/leivonmaki
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=266916&lan=fi&clan=fi
http://agl.cc.jyu.fi/visu/index.php?id=604
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/330
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetjalapset/leivonmakikoululaisille/Sivut/Default.aspx
http://www.uef.fi/need/luupaa
http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/lumenjajaanvaltakunnassa.pdf
http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/lumenjajaanvaltakunnassa.pdf
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/leivonmaki/palvelut/yhteistyotahojentarjoamiapalvelujaleivonmaenkansallispuistossa/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/leivonmaki/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.aspx
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/330
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140325&lan=fi
http://www.luontoon.fi/leivonmaki
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koskikaRan kieRRos
opetuskäyttö
Hyvä alue opetuskäyttöön vaihtelevan maastonsa takia. koski-
karan elämää ja koskimaisen puron luontoa ja eläimistöä. met-
sähallituksen ylläpitämä kohde, jolta on patikointiyhteys Lei-
vonmäen kansallispuistoon.

kuvaus
Rutajoen rantamia seurailee luontopolku koskikaran kierros, 
jonka varrella on 18 alueen luonnosta, historiasta ja ihmisten 
toiminnasta kertovaa opastetta. noin 2 ja 5 kilometrin pitui-
set polut seuraavat veden kuohuvaa matkaa koskissa ja su-
vannoissa kohti päijännettä. Reitillä voi tavata kaarlo koskika-
ran, Rutalahden kylän nimikkolinnun. polku on ollut käytössä 
13.6.1997 alkaen. 

Rutajoen törmässä on ainakin yksi kohta, josta koskikara on 
löytänyt mieleisen kodinpaikan ja rakentanut siihen veden ää-
relle puolipallon muotoisen pesänsä. koko maassa arvioidaan 
pesivän vain 250-300 paria, ja Rutalahden linnut ovat eteläi-
simpien joukossa.

koskikara on kottaraisen kokoinen varpuslintu, jota värityk-
sensä takia kutsutaan leikillisesti “suomen pingviiniksi”. kan-
sanperinteessä se tuntee myös nimet koskiharakka, mörköi-
nen, koskikärhänen ja koskiparooni. se on erakko, joka viihtyy 
yksin. vasta kun pienet purot jäätyvät, koskikarat kokoontuvat 
suuremmille koskille, ja silloin niitä saattaa nähdä sukeltamas-
sa päivällistään myös Rutajoella. koskikara pystyy kulkemaan 
upposukkeluksissa joen pohjassa ja etsimään syötävää. paljail-
la kivillä se sukii ja rasvaa jatkuvasti höyheniään saadakseen ne 
vedenpitäviksi. Linnun poikkeuksellisen suuren rasvarauhasen 
takia sitä on ennen muinoin metsästetty, sillä koskikaran ras-
va on hyvää aserasvaa. onpa myös uskottu, että hevosen karva 
saa kauniin kiillon, jos sitä sivellään koskikaran nahalla!

opasteet ja retkipalvelut
koskikaran kierroksen lähtö- ja paluupiste on Rutalahden ky-
lässä, koskikaran koulua vastapäätä. koskikaran kierroksella 
on omat sivut, joilta löytyy ajankohtaistietoa reitin kunnosta ja 
mm. havaintopäiväkirja. 

saavutettavuus ja varusteet
Reitille pääsee hyvin Rutalahden keskustasta ja reitti on hyvin 
merkattu. ei sovellu liikuntarajoitteisille. Hyvät jalkineet ovat 
välttämättömät reitillä. 

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Leivonmäki  
Rutalahden kylä 
http://www.luontoon.fi/leivonmaki >Reitit
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http://www.rutalahti.fi/?id=9B5A8DA5-B55143330AE3-39F4A5DD6D1F
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140325&lan=fi#a1
http://www.rutalahti.fi/?id=A4B7AD28-8DB944AE8621-312372461E34
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/leivonmaki/reitit/Sivut/Default.aspx
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vaLkLammin pitkospoLku
opetuskäyttö
suoluonto.

kuvaus
valklamminsuo on muodostunut kolmen lammen välille ja jat-
kuu lammista pohjoiseen päin, kohti iso säynäjärveä. suon pin-
ta-ala on n. 160 ha. suurimmaksi osaksi se on harvapuustoista 
rämettä. Heti jääkauden jälkeen lammet ja suot ovat muodos-
taneet yhden suuremman järven. Jään painosta vapautuneen 
maan kohoaminen ja vesistön hidas umpeenkasvu ovat muo-
dostaneet nykyisen suon ja lammet. Luonnon oma kehitys, suk-
kessio, muuttaa yhä hiljalleen suoluontoa.  

Luontopolun kokonaispituus on 4 km, josta varsinaisen luonto-
polun osuus on n. 3 km. pitkoksia on n. 1,5 kilometrin matkal-
la. polku kiertelee räme- ja neva-alueiden ja männikköalueiden 
keskellä. Luontopolku esittelee suon kasvillisuutta ja suotyyp-
pejä, muodostumista, erikoispiirteitä ja soiden erilaisia käyttö-
mahdollisuuksia. 

opasteet ja retkipalvelut
Luontopolun varrella on uimaranta, nuotiopaikka ja levähdys-
penkkejä.

saavutettavuus ja varusteet
valklammin pitkospolku sijaitsee Joutsan keskustan tuntumas-
sa. keskustasta on kuljettava Jousitietä pohjoiseen ja käännyt-
tävä oikealle pertunmaantielle, ajettava n. 600 m ja käännyttävä 
vasempaan kangasniementielle. parin sadan metrin päässä on 
opastus polulle, jonka alkupiste on vanhan urheilukentän lai-
dassa. ei sovellu liikuntarajoitteisille pitkospuiden ja hankalan 
maaston vuoksi.

LuontopoLun RastitauLut

1. suomi on soiden maa
2. suomen vesistöjen poikkeuksellisuus
3. soiden ojitus
4. mitä on turve
5. kangasmetsä (harju)
6. suon muodostuminen
7. vanha suljettu kaatopaikka (v. 1950)
8. pitkittäisharju
9. suon kasvit
10. suotyypit
11. turpeen nosto - pehku
12. soiden suojelu

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Joutsa
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http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140083&lan=fi


©  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

J
o
u
t
s
a

joutsan seutukunta                    

Haapasuon LintutoRni
opetuskäyttö
Haapasuon linnuston tarkkailu varsinkin keväällä lintujen 
muuttoaikaan.

kuvaus
Haapatorni on vapon Leivonmäen Haapasuon reunalle raken-
nuttama lintutorni, joka otettiin käyttöön kesän 2005 alus-
sa. tornista avautuvat näkymät Leivonmäen kansallispuiston 
suuntaan ja toiminnassa olevalle turvetuotantoalueelle. Haapa-
torni täydentää vuonna 2003 perustetun Leivonmäen kansallis-
puiston  tutustumiskohteita. 

Haapasuolla ja sen ympäristössä voit nähdä seuraavia eu:n 
lintudirektiivin mukaisia lintulajeja: ampuhaukka, helmipöllö, 
hiiripöllö, huuhkaja, kaakkuri, kalasääski, kalatiira, kangaskiu-
ru, kapustarinta, kehrääjä, kuikka, kurki, lapinpöllö, laulujout-
sen, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkusieppo, pohjantik-
ka, pyy, sinisuohaukka, suopöllö, varpuspöllö ja viirupöllö.

tulevaisuudessa lintutornista avautuvat näköalat muuttuvat 
hyvin toisenlaisiksi, sillä Haapasuon pohjoisosan jälkikäytöksi 
on suunniteltu lintujärveä.

opastus ja retkipalvelut
nelostieltä käännytään Leivonmäen keskustan kohdalta län-
teen viittojen selänpohja ja kivisuo suuntaan. tätä ajetaan 2,1 
km, ja käännytään vasemmalle Haapasuontielle. Risteyksessä 
on myös viitta lintutornille. Heti 50 m:n päästä käännytään oi-
kealle ja torni ja sen juurella oleva parkkipaikka ovat edessä. 

saavutettavuus ja varusteet
alue sopii myös liikuntarajoitteisille, paikalle pääsee erittäin 
helposti autolla ja jykevässä tornissa on kaksi kerrosta, joista 
alempaan pääsee pyörätuolillakin. Lintutornin viereinen lato 
antaa sateensuojaa, ja katoksen alla on myös paikan kartta lisä-
tietoineen. myös pysäköintialue on asiallinen ja sopivan kokoi-
nen. matkaa Jyväskylästä kertyy runsaat 50 kilometriä.

Lähteet
Jyväskylän energian asiakaslehti Jenergia 3/2010
keski-suomen Lintutieteellinen Yhdistys

http://www.jenergialehti.fi/index2.php?id=12&selPage=2&type=4&articleId=743
http://www.ksly.net/index.php?sivu=465
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tammimäen maisematoRni
opetuskäyttö
keväällä tornista voi seurata kotkien, haukkojen, hanhien ym. 
muuttoa ja toukokuussa torni on erinomainen kuikkien muu-
ton seurantapaikka. syksyllä voi havainnoida mm. hanhien ja 
petolintujen muuttoa. 

kuvaus
torni sijaitsee Joutsan kunnassa. tammimäki on eteläisen suo-
men korkein mäki, jolla on korkeutta 241 metriä. mäen laella 
oleva torni sopii erinomaisesti lintujen muuton seurantaan ja 
näkyvyyttä sieltä on kymmeniä kilometrejä joka suuntaan.

opasteet ja retkipalvelut
tornille on opastus korpilahdentie 610:ltä, pappisista Harjulan 
tilan kohdalta. tätä hiekkatietä ajetaan n. 4 km, kunnes ollaan 
tornin juurella.

saavutettavuus ja varusteet
ei sovi liikuntarajoitteisille.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Joutsa
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http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140083&lan=fi
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kuHasenmäen maisema-
toRni

opetuskäyttö
kolmiomittaustorni, näkymät Leivonmäen kansallispuistoon.

kuvaus
kuhasenmäen maisematorni sijaitsee 196 metriä merenpin-
nan yläpuolella vähän matkan päässä Leivonmäen keskustas-
ta. maisematorni on rakennettu 1990-luvulla, ja siinä on kolme 
tasannetta. näköalapaikkana kuhasenmäki on vielä melko tun-
tematon, vaikka 15 m korkeasta tornista avautuu kaunis maise-
ma Rutajärvelle ja Leivonmäen kansallispuistoon sekä etelään 
suontee-järvelle. 

opasteet ja saavutettavuus
kuhasenmäen maisematorni sijaitsee Leivonmäen kirkonky-
lällä, 500 m Leivonmäen kirkonkylästä katsottuna pohjoiseen 
kuhasenmäentieltä erkanevan pikkutien päässä, matkapuhe-
lintukiaseman maston vieressä. mäen päälle ei ole tienvarsio-
pasteita.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Leivonmäki
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140325&lan=fi#a2
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suonteen veneiLY

opetuskäyttö

puhdasvetinen suonteen järvi tarjoaa hienot puitteet venei-
lyyn sekä kauniin järviympäristön tutkimiseen ympärivuotises-
ti. pohjoisosa natura 2000 -aluetta.

kuvaus
suontee on noin 38 km pitkä järvi ja kuuluisa puhtaudestaan 
sekä kauneudestaan. se on suhteellisen matala, kirkasvetinen 
järvi Joutsan, Hirvensalmen ja pertunmaan kuntien alueella. 
se on suomen 34. suurin järvi, pinta-ala on 149 km². saaria jär-
ven alueella on 534. suontee on kymijoen vesistön sysmän rei-
tin latvajärvi ja jakautuu pohjois- ja eteläosaan. Järven suurim-
mat selät ovat saposelkä, kataatselkä, Hautoselkä, kämpinselkä 
ja kotkatselkä.

Järveä ympäröivät loivapiirteiset rehevät metsäalueet. suon-
teen eteläosa eli Ylä-suontee on luonnontilaisempi kuin suon-
teen pohjoisosa. kohde on runsaasti kallioisia pikkusaaria kä-
sittävä kokonaisuus. Rannat ovat huomattavassa määrin kallio-, 
lohkare- ja kivikkorantoja. alavimmilla rannoilla on myös hiek-
karantoja.  

vesialueen kuikkakanta on suomen tiheimpiä, ja matalat selät 
ovat erittäin tärkeitä linnuston levähdysalueita. Rajaukseen si-
sältyy myös muutamia lokkiluotoja, joilla pesii mm. yksittäisiä 
selkälokkipareja ja pieni kalatiirayhdyskunta. Rajauksen met-
sät ovat vanhoja luonnontilaisia lehtipuuvaltaisia metsiä, jotka 
ovat tärkeitä mm. linnuston suojelussa. merkittäviä levähtäjä-
määriä vesialueilla ovat mm. 170 laulujoutsenta, 420 isokoske-
loa, 160 sinisorsaa ja 60 haapanaa.

käyrässaari on yksi suonteen lukuisista saarista. se on ollut asu-
tettu ainakin 1700-luvulta alkaen. käyrässaaren tilan pihapiiri 
edustaa 1700- ja 1800-lukujen talonpoikaistilaa, joka on elänyt 
saaressa omavaraistaloudessa. pihapiirissä sijaitsee runsaas-
ti erilaisia rakennustyyppejä 1700- ja 1800-luvuilta. pääraken-
nuksen tupa on 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta, mutta sitä on 
jatkettu perinteisellä tyylillä 1950-luvulla. sulka- ja olkanurkil-
la salvotut hirsiset aitat ovat 1700-luvulta, myöhempi osa on il-
meisesti vuodelta 1799. näiden lisäksi pihassa on navetta, yk-
sittäisiä aittoja, 1700-luvulla rakennettu riihi, sauna, edelleen 
käyttökunnossa oleva vanha paja esineistöineen ja vaja.

opastus ja retkipalvelut
alueesta on olemassa oma veneilykartta, jossa on kattavat tie-
dot alueen majoitus- ja maihinnousupaikoista sekä veneen ve-
sillelaskupaikoista.

saavutettavuus ja varusteet
tarvitset joko kanootin tai veneen, että pääset tutustumaan 
alueen eri osiin.

Lähteet
keski-suomen ympäristökeskus, natura-kohteen kuvaus
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=158309&lan=fi
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keskisenLammen 
LintutoRni

opetuskäyttö
Hyvä paikka lintujen tarkkailuun. vesilinnusto, kahlaajat, kesän 
yölaulajat, harvinaisuuksia. 

kuvaus
keskisenlampi on Joutsan arvokkain lintupaikka. Lampi on rau-
hoitettu ja kesän mittaan sen veden pinta laskee huomattavas-
ti. Rannat ovat ruovikkoiset, samoin lammen keskellä olevat 
saarekkeet. eniten lammella on nähtävää huhtikuun puolivälis-
tä alkaen noin kuukauden ajan. Lammelle rakennettiin kevääl-
lä 2009 uusi tilavampi lintutorni vanhan ränsistyneen tornin ti-
lalle.

Lajistoa
tavallisimpien vesilintujen lisäksi lammella pesivät laulujout-
sen, heinätavi ja mustakurkku-uikku. Lammella on keväällä ta-
vattu myös harmaasorsapari. kahlaajalajistoon kuuluvat ylei-
simpien lisäksi loppukesäisin pikkusirri, lapinsirri, suosirri ja 
punajalkaviklo. kurki poikasineen on tavallinen näky. vuodelta 
1991 on havainto todennäköisestä lampiviklon pesinnästä. kes-
kisenlammella nähtyjä muita harvinaisuuksia ovat jalohaikara, 
pikkujoutsen, merihanhi ja arosuohaukka. 

syksyllä 1998 keskisenlammelta löytyivät keski-suomen ensim-
mäiset viiksitimalit. Ruskosuohaukan pesintä on lammella var-
mistettu lähes vuosittain. sen pesintä vuonna 1987 oli ksLY:n 
alueella ensimmäinen. kesän yölaulajista saattaa lammella 
kuulla luhtahuitin, ruisrääkän ja rytikerttusen. myös rastaskert-
tusesta on yksi havainto. kaulushaikaran pulloonpuhallus on jo-
kakesäistä. elo-lokakuussa rannoilla kalastelevat harmaahaika-
rat. Lammen lounaispuolella oleville rantapelloille kannattaa 
keväällä vilkaista metsähanhien toivossa.

opasteet ja retkipalvelut
keskisenlampi sijaitsee mieskonmäen kylässä, jonne kertyy 
Joutsan kirkonkylältä matkaa noin 20 km. Joutsan suunnasta: 
ajetaan Joutsa-kangasniemi-tietä (616) noin 15 km ja käänny-
tään oikealle tielle 431 (Hirvensalmi). noin 3 km:n kohdalla va-
semmalle kääntyy kallioniementie, ajetaan sitä noin 700 metriä 
talojen ohi kunnes tien molemmin puolin on pelto. auton voi 
jättää tien levennyksille. kävellään ojan reunaa pitkin pohjoi-
seen (kulkusuunnassa tieltä vasempaan), kunnes koivikon reu-
nasta lähtee polku tornille. 

saavutettavuus ja varusteet
ei sovellu liikuntarajoitteisille. koivikko on paikka paikoin mär-
kää, joten saappaat kannattaa olla mukana. 

Lähteet
keski-suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=369
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viisaRimäki-RutaLaHti-
maisematie

opetuskäyttö
viljelylaaksossa kulkeva valtakunnallisesti arvokas maisematie, 
perinnemaisemien hoito, osa vällyvuori-Huuvuori-Haukkavuo-
ren natura 2000 -kohdetta.

kuvaus
viisarimäen maisema-alue on poikkeuksellisen jylhä, korkeiden 
kalliomäkien väliseen murtumalaaksoon tiivistynyt keski-suo-
men järviseudun maatalousmaisema. maisematietä on vaivan-
nut tien varrelta avautuvien näkymien umpeenkasvu etenkin 
viisarimäellä. maatalousmaiseman hoitoon kuuluvat mm. ke-
dot, niityt, hakamaat, laidunalueet ja perinnebiotoopit. maise-
matielle on laadittu maiseman- ja luonnonhoidon yleissuun-
nitelma (k-s eLY, julkaisu 7/2010) Härkää sarvista -hankkeen 
(Häävi) toimesta. suunnitelmassa on esitelty 37 perinnebio-
tooppi- ja maisemakohdetta tien varrelta sekä niiden hoitosuo-
situkset.

maisema-alue voidaan jakaa  neljään osaan. pohjoisosa on laak-
son kapeuden ja suurten korkeuserojen ansiosta vaikuttavan 
jylhää, ja laakson itäpuolisilta korkeilta kalliomäiltä avautuvat 
keski-suomen komeimpiin kuuluvat maisemat. vihijärven vaih-
televapiirteinen viljelylaakso jäsentyy selkeästi itärinnettä pit-
kin kulkevalta ja maaston muotoja varsin tarkasti noudattele-
valta Rutalahti-viisarimäki-maantieltä. vihijärven eteläpuolella 
on pitkänomainen vennalammen vesi- ja mäkimaisema, joka 
rajoittuu kallioisiin mäkiin. maisema-alue on kapeimmillaan 
korkeiden kalliojyrkänteiden väliin jäävässä vällyhoilon kanjo-
nissa, jonka maiseman vaikuttavuutta lisää kalliojyrkänteen alla 
oleva kirkassilmäinen sammakkolampi. alueen eteläosan mai-
semaa hallitsevat pienet suorantaiset lammet. avohakkuut, so-
ranotto ja suunnittelematon uudisrakentaminen ovat paikoin 
rikkoneet maisemakuvaa melko pahasti. 

maisemanhoidon tavoitteena on säilyttää kaunista maaseu-
tumaisemaa ja ohjata maisemanhoidon rahoitusta paikallisil-
le toimijoille: maatalousyrittäjille ja yhdistyksille, jotka avaavat 
tienvarsimaisemien näkymiä ja vastaavat maaseutumaiseman 
hoidosta ja ylläpidosta. 

opasteet ja retkipalvelut
kapea nauhamainen alue sijaitsee kolmen kunnan alueella: toi-
vakan, Joutsan ja Jyväskylän. maisematie menee viisarimäeltä 
Rutalahteen.

Lähteet
Leena Lahdenvesi-korhonen:  viisarimäki-Rutalahden maise-
man- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma

http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_7_MALU.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_7_MALU.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_7_MALU.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/KS_ELYju_7_MALU.pdf
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viHeRinkosken 
kaLLiomaaLaukset 
Ja viHeRin siLta

opetuskäyttö
kivikautiset kalliomaalaukset, muinaisen puulaveden luon-
nonhistoria. sillan elinkaari. viherin silta on tiemuseon kohde 
(1982) ja poistettu autoliikenteen käytöstä. 

kuvaus
viherinkoski on osa suonteen reittiä ja muinainen vesitie. mui-
nainen puulavesi laski aikoinaan viherinkosken kautta päijän-
teeseen. viherinkosken lohkareessa erottuu selvää punaväriä, 
mutta maalaus on pahoin tuhoutunut, eikä siinä enää ole ero-
tettavissa varmuudella tunnistettavia aiheita. siinä on ihmi-
seen ja hirveen viittaavia katkelmia. viherinvirta on ollut men-
neisyyden ihmiselle merkityksellinen paikka. viherinkoski on 
toiminut kahluupaikkana ja uittoväylänä. kahlaamisessa tur-
vauduttiin 2-2,5m pitkään ja riittävän paksuun seipääseen, jo-
hon saattoi tukeutua koko painollaan.

viherinkosken putous on lyhyt ja jyrkkä, virtaa voi soutaa ve-
neellä ylös. vuolaammissa kohdissa venettä jouduttiin vetä-
mään joko rannalta käsin köysillä tai maitse telataivalta myö-
ten peräkkäin aseteltujen pyöreiden puiden yli.

viherin museosilta vuodelta 1887 on arvokas nähtävyys. iiral 
Hellgrenille maksettiin 1815 markkaa sillan rakentamisesta. se 
tehtiin puusta ja kivestä. uusi tie tarvittiin mm. viljakuljetuksiin 
Hartolasta Joutsaan katovuosien jälkeen. silta on kaksiaukkoi-
nen tuki- eli ponsianssisilta, jonka pituus on 29,5 metriä, hyö-
tyleveys 5,4 metriä ja vapaa-aukot 6,3 + 6,3 metriä. silta on osa 
kevyenliikenteen reittiä ja nykyisin virkistyskäytössä. tien aikai-
sempi käyttö kertoo liikennöinnin vaiheista: ihmisten siirtymi-
sestä vesiteistä maanteille, hevosliikenteen hiipumisesta ja au-
toliikenteen kasvusta.

opasteet ja retkipalvelut
kalliomaalaus sijaitsee Joutsan museosillan pohjoispuolella, vi-
herinkosken länsirannalla olevassa siirtolohkareessa. paikalle ei 
johda opasteita, mutta läheiseltä tieltä on helppo päästä koh-
teelle.

saavutettavuus ja varusteet
ei sovellu liikuntarajoitteisille, alueelle osittain hankala päästä.

Lähteet
viherin silta (anna-maria Holmstedt, tiehallinto 2008)
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3c.
htm
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http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3c.htm
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3c.htm
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Joutsan keskusRaitti
opetuskäyttö
kyläraitti, jonka varrella voi nähdä usean aikakauden rakenta-
mista. 

kuvaus
Jousitien keskusraitti Joutsan keskustassa on yhä edelleen näh-
tävissä oleva vanha kyläraitti. Jousitie  kulkee kirkolta Joutsan-
salmelle ja siitä karimäkeen. nykyinen Jousitie edustaa hyvin 
säilynyttä keskustarakennetta. miljöö, jossa rakennukset reu-
nustavat tasapainoista raittia, hävisi useista kirkonkylistä 1960- 
ja 1970-luvuilla. Joutsan raitin vanhimmat liiketalot ovat pää-
asiassa 1910-luvulta, mutta valtaosaltaan raitin ilme on kirkon 
miljöökokonaisuutta täydentävää asuin- ja liikerakentamista 
1930–1950-luvuilta. keskusraitti on maakunnallisesti merkittä-
vä rakennetun ympäristön kohde.

opasteet ja retkipalvelut
Jousitie sijaitsee Joutsan keskustassa, ja se on tieviitoitettu.

saavutettavuus ja varusteet

sopii myös liikuntarajoitteisille. 

Lähteet
keski-suomen ympäristökeskus, Joutsan kulttuuriympäristö
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17834&lan=fi
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Joutsan kiRkko Ja 
sen YmpäRistö

opetuskäyttö
Hieno mahdollisuus tutustua Joutsan kirkon historiaan sekä 
sen eri rakennusvaiheisiin ja alueen historiaan. Joutsan kirkon 
miljöö on valtakunnallisesti arvokas rakennetun ympäristön 
kohde.

kuvaus
Joutsan keskustassa parhaiten perinteisen ilmeensä on säi-
lyttänyt kirkon miljöö. puukirkko on rakennettu 1812-1813 
Heikki salon johdolla Yli-intendentin virastossa tukholmassa 
tehtyjen kiikan kirkon piirustusten mukaan. erillinen erik Jaa-
konpoika Leppäsen rakentama puinen kellotapuli on vuodel-
ta 1820. vanha seurakuntatalo valmistui vuonna 1938. ala-Hu-
likkalan talo on tien toisella puolella kirkkoa vastapäätä. sen 
komea päärakennus on rakennettu 1850-luvulla ja korotettu 
1930-luvulla nykyasuunsa. ala-Hulikkalan vieressä on vuonna 
1908 rakennettu säästöpankin talo. kirkon miljööseen kuulu-
va kunnantupa eli kuntala, jossa pidettiin kunnallislautakun-
nan kokouksia, rippikoulua ja postitoimistoa, on 1850-luvulta. 
sen vieressä oleva Jukola eli Joutsan entinen suojeluskuntata-
lo vihittiin käyttöön vuonna 1941, ja vastakkaisella puolella tie-
tä oleva Honkala, nuorisoseurantalo, on rakennettu 1900-lu-
vun alussa.

Joutsan kulmaviisteisen ristikirkon alkuperäiset kappelikir-
kon piirustukset ovat thure G. Wennbergin käsialaa vuodel-
ta 1793. kirkon pystyttämisestä tehtiin sopimus kaarlo Rijfin 
kanssa 4.3.1799, mutta hanke viivästyi ja lopulta piirustuksista 
luovuttiin. vuonna 1811 kirkonrakennushanke käynnistyi uu-
delleen ja rakennusmestariksi valittiin Heikki Juhonpoika salo, 
joka oli avustanut kirkonrakentaja matti Åkergreniä useilla työ-
mailla. Rakentaminen tapahtui turun läänissä sijaitsevaa kiikan 
kirkkoa varten laadittujen piirustusten pohjalta. kellotapuli val-
mistui myöhemmin, ja sen rakentajana oli eerik Jaakonpoika 
Leppänen. tapuli edustaa ns. keskisuomalaista tyyppiä, ja sen 
katolla olevassa viirissä on vuosiluku 1820, joka ilmaisee joko 
rakentamis- tai valmistumisvuoden. kirkosta löytyy lisätietoa 
museoviraston rakennusperintörekisteristä.

seurakunnalla on omistuksessaan pekkasten leirikeskus, jossa 
on majoitustilat 40 hengelle. 

saavutettavuus
kirkko sijaitsee Joutsan keskustassa osoitteessa Jousitie 25. 
ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Lähteet
http://www.joutsanseurakunta.fi/kirkkotilat.php
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200695
http://www.joutsanseurakunta.fi/pekkanen.php
http://www.joutsanseurakunta.fi/kirkkotilat.php
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Joutsan taLomuseo
opetuskäyttö
ulkomuseossa voit tutustua joutsalaisen maatilan elämään 
1900-luvun alussa.

kuvaus
talomuseo on ulkomuseo, jonka rakennukset on siirretty mu-
seoalueelle eri puolilta kuntaa. vanhimmat niistä ovat 1700-lu-
vulta. talomuseo esittelee joutsalaisen maatilan elämää 
1900-luvun alussa. esineitä museossa on noin 650. 

opasteet ja retkipalvelut
sijaitsee Joutsassa museotiellä. tarkempia tietoja saa numeros-
ta  (014) 882 470.

saavutettavuus ja varusteet
Joutsan keskustasta johtaa museolle opasteet. alue sopii liikun-
tarajoitteisillekin. 

Lähteet
http://www.avoinmuseo.fi >Joutsan talomuseo
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http://www.avoinmuseo.fi/museokohde.php?id=p3GV-rO027qk6xFXE37SlA
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HaiHatus
opetuskäyttö
taidelaitos ja veistospuisto. tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
erilaisiin taiteen muotoihin.

kuvaus
Haihatuksen etujoukkoina ovat taidetyöläiset merja metsänen 
ja Raimo auvinen. He toimivat yhteistyössä laajan verkostonsa 
kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat keski-suomen taidetoimi-
kunta, Jyväskylän taidemuseo, Humakin Jyväskylän kampus ja 
keski-suomen tanssin keskus. 

taidelaitos toimii kurssikeskuksena Joutsan entisen vaivaista-
lon, koiravuoren, tiloissa. näyttelyiden hallinta siirrettiin kevääl-
lä 2009 Haihatuksen Henki ry:lle, merja metsänen ja Raimo au-
vinen jatkavat kuitenkin toimintaa tuttuun tapaan. vuosittaisen 
nykytaiteen näyttelyn lisäksi Haihatus toimii laajasti luovuuden 
ja taiteiden parissa. parhaiten Haihatus tunnetaan vuosittai-
sesta vaihtuvasta kesänäyttelystään. tarjolla on taideprojekte-
ja, piirroskuvitusta, taidenäyttelyitä ja tilaustaidetta sisä- ja ul-
kotiloihin.

korpilahtelainen kansantaiteilija Reino koskinen lahjoitti vuon-
na 2007 oman taiteensa kokoelman siemeneksi Haihatuksen 
pellolle suunnitellulle veistospuistolle. veistospuiston laajenta-
minen aloitettiin syksyllä 2010. se on kesäisin osana kesänäyt-
telyä ja valmistuttuaan avoinna myös muuna lumettomana ai-
kana syksyisin ja keväisin. 

saavutettavuus ja opasteet 
Haihatus toimii Joutsan koiravuoressa violetin värisessä talossa 
osoitteessa Jousitie 70.

sopii osittain myös liikuntarajoitteisille, mutta osa alueesta on 
vanhaa peltoa, joka voi haitata kulkemista. Helposti saavutetta-
va paikka Joutsan keskustassa.

Lähteet
http://www.haihatus.net/ 
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