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Leivonmäen kansallispuisto
Opetuskäyttö
Metsähallituksen ylläpitämä kansallispuisto, Natura 2000 -kohteita, geologiapolku, monipuoliset elinympäristöt, suot, järvet.

Kuvaus
Kansallispuiston pinta-ala on 30 km2, ja se on perustettu 2003 HaapasuonSyysniemen luonnonsuojelualueelle. Viitoitetut polut ja pitkokset kulkevat erämaisilla suo-, ranta- ja harjualueilla. Kansallispuisto koostuu kahdesta Rutajärven erottamasta osasta.
Haapasuo kuuluu Sisä-Suomen keidassoihin, ja se on yksi alueen merkittävimpiä yhtenäisiä suoalueita. Suoluontoon pääsee tutustumaan Kirveslammen luontopolulta. Rutajärven pohjois- ja länsirannalle levittäytyvälle
Syysniemen harju- ja järvialueelle on rakennettu retkireitti nuotiopaikkoineen.
Leivonmäellä on ollut asutusta jo esihistoriallisena aikana: Rutajärven rannan lähellä on kaksi kivikautista asuinpaikkaa, ja kansallispuiston lähellä
Harjulahdessa on ollut asutusta pronssikaudella, mahdollisesti aiemminkin. Kuvailutietoa kohteista löytyy museoviraston muinaismuistorekisteristä.
Kansallispuistoon sisältyy Natura 2000 -kohteita. Suoluonnosta on tehty virtuaalisuo-opetusmateriaali. Runsaasti tietoa lajistosta ja elinympäristöistä 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 paikkatietotehtävät lukiolaisille löytyvät täältä. Talvitehtävät on koottu Lumen ja
jään valtakunta -opetusmateriaaliin. Kansallispuisto on mainio kohde vaikka 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 ryhmille (tiedot nettisivuilla).
Merkittyjä reittejä alueella on noin 28 kilometriä. Reittien lähtöpisteitä ovat
Selänpohjan pysäköintialue puiston pohjoisosassa ja Kirveslammen pysäköintialue puiston eteläosassa. Reiteille pääsee myös Rutalahdesta Koskikaran koululta sekä Harjunlahden uimarannalta. Retkeilijöitä varten on
telttailualue ja puolikota Lintuniemessä ja tulentekopaikka Joutsniemessä
Rutajärven rannalla. Soimalammen laavu on tarkoitettu yöpyjille. Rutalahden etelärannan Harjunlahden luonnonhiekkaranta ja Harjujärven puolikota soveltuvat myös liikuntaesteisille

Saavutettavuus ja varusteet
Leivonmäen kansallispuisto sijaitsee 4-tien länsipuolella, Joutsan kunnassa. Ajo-opasteet alkavat valtatie 4:ltä (Lahti-Jyväskylä) Leivonmäen taajamasta, josta käännytään vasemmalle Kivisuontielle. Kivisuontietä ajetaan
9 km, kunnes tullaan T-risteykseen. Käännytään oikealle Selänpohjaan, ajetaan 3,5 km. Selänpohjan rakennusten jälkeen käännytään viitoituksen
mukaan oikealle Syysniementielle, jonka jälkeen heti oikealle kansallispuiston pysäköintialueelle. Lisätietoa löytyy Metsähallituksen sivuilta.
Lähteet
Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Leivonmäki
http://www.luontoon.fi/leivonmaki
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Opetuskäyttö
Hyvä alue opetuskäyttöön vaihtelevan maastonsa takia. Koskikaran elämää ja koskimaisen puron luontoa ja eläimistöä. Metsähallituksen ylläpitämä kohde, jolta on patikointiyhteys Leivonmäen 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 pituiset polut seuraavat veden kuohuvaa matkaa koskissa ja suvannoissa kohti Päijännettä. Reitillä voi tavata Kaarlo Koskikaran, 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 äärelle puolipallon muotoisen pesänsä. Koko maassa arvioidaan
pesivän vain 250-300 paria, ja Rutalahden linnut ovat eteläisimpien joukossa.
Koskikara on kottaraisen kokoinen varpuslintu, jota värityksensä takia kutsutaan leikillisesti “Suomen pingviiniksi”. Kansanperinteessä se tuntee myös nimet koskiharakka, mörköinen, koskikärhänen ja koskiparooni. Se on erakko, joka viihtyy
yksin. Vasta kun pienet purot jäätyvät, koskikarat kokoontuvat
suuremmille koskille, ja silloin niitä saattaa nähdä sukeltamassa päivällistään myös Rutajoella. Koskikara pystyy kulkemaan
upposukkeluksissa joen pohjassa ja etsimään syötävää. Paljailla kivillä se sukii ja rasvaa jatkuvasti höyheniään saadakseen ne
vedenpitäviksi. Linnun poikkeuksellisen suuren rasvarauhasen
takia sitä on ennen muinoin metsästetty, sillä koskikaran rasva 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 kylässä, 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

© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

Kuva: Eija Syrjälä

joutsan seutukunta

J
o
u
t
s
a

ValklammIn pitkospolku
Opetuskäyttö
Suoluonto.

Kuvaus
Valklamminsuo on muodostunut kolmen lammen välille ja jatkuu lammista pohjoiseen päin, kohti Iso Säynäjärveä. Suon pinta-ala on n. 160 ha. Suurimmaksi osaksi se on harvapuustoista
rämettä. Heti jääkauden jälkeen lammet ja suot ovat muodostaneet yhden suuremman järven. Jään painosta vapautuneen
maan kohoaminen ja vesistön hidas umpeenkasvu ovat muodostaneet nykyisen suon ja lammet. Luonnon oma kehitys, sukkessio, muuttaa yhä hiljalleen suoluontoa.
Luontopolun kokonaispituus on 4 km, josta varsinaisen luontopolun osuus on n. 3 km. Pitkoksia on n. 1,5 kilometrin matkalla. Polku kiertelee räme- ja neva-alueiden ja männikköalueiden
keskellä. Luontopolku esittelee suon kasvillisuutta ja suotyyppejä, muodostumista, erikoispiirteitä ja soiden erilaisia käyttömahdollisuuksia.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolun varrella on uimaranta, nuotiopaikka ja levähdyspenkkejä.

Saavutettavuus ja varusteet
Valklammin pitkospolku sijaitsee Joutsan keskustan tuntumassa. Keskustasta on kuljettava Jousitietä pohjoiseen ja käännyttävä oikealle Pertunmaantielle, ajettava n. 600 m ja käännyttävä
vasempaan Kangasniementielle. Parin sadan metrin päässä on
opastus polulle, jonka alkupiste on vanhan urheilukentän laidassa. 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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Haapasuon lintutorni
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Opetuskäyttö
Haapasuon linnuston tarkkailu varsinkin keväällä lintujen
muuttoaikaan.

Kuvaus
Haapatorni on Vapon Leivonmäen Haapasuon reunalle rakennuttama lintutorni, joka otettiin käyttöön kesän 2005 alussa. Tornista avautuvat näkymät Leivonmäen kansallispuiston
suuntaan ja toiminnassa olevalle turvetuotantoalueelle. Haapatorni täydentää vuonna 2003 perustetun Leivonmäen kansallispuiston tutustumiskohteita.
Haapasuolla ja sen ympäristössä voit nähdä seuraavia EU:n
lintudirektiivin mukaisia lintulajeja: ampuhaukka, helmipöllö,
hiiripöllö, huuhkaja, kaakkuri, kalasääski, kalatiira, kangaskiuru, kapustarinta, kehrääjä, kuikka, kurki, lapinpöllö, laulujoutsen, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkusieppo, pohjantikka, 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 länteen 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 oikealle 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 lisätietoineen. Myös pysäköintialue on asiallinen ja sopivan kokoinen. Matkaa Jyväskylästä kertyy runsaat 50 kilometriä.
Lähteet
Jyväskylän energian asiakaslehti Jenergia 3/2010
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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Kuva: Tuomo Pihlaja

joutsan seutukunta

Tammimäen maisematorni
Opetuskäyttö
Keväällä tornista voi seurata kotkien, haukkojen, hanhien ym.
muuttoa ja toukokuussa torni on erinomainen kuikkien muuton seurantapaikka. Syksyllä voi havainnoida mm. hanhien ja
petolintujen muuttoa.

Kuvaus
Torni sijaitsee Joutsan kunnassa. Tammimäki on eteläisen Suomen 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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Kuva: Eija Syrjälä

Kuhasenmäen MAISEMAtorni
Kolmiomittaustorni, näkymät Leivonmäen kansallispuistoon.

Kuvaus
Kuhasenmäen maisematorni sijaitsee 196 metriä merenpinnan yläpuolella vähän matkan päässä Leivonmäen keskustasta. Maisematorni on rakennettu 1990-luvulla, ja siinä on kolme
tasannetta. Näköalapaikkana Kuhasenmäki on vielä melko tuntematon, vaikka 15 m korkeasta tornista avautuu kaunis maisema Rutajärvelle ja Leivonmäen kansallispuistoon sekä etelään
Suontee-järvelle.

Opasteet ja saavutettavuus
Kuhasenmäen maisematorni sijaitsee Leivonmäen kirkonkylällä, 500 m Leivonmäen kirkonkylästä katsottuna pohjoiseen
Kuhasenmäentieltä erkanevan pikkutien päässä, matkapuhelintukiaseman maston vieressä. Mäen päälle ei ole tienvarsiopasteita.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Leivonmäki
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Opetuskäyttö
Puhdasvetinen Suonteen järvi tarjoaa hienot puitteet veneilyyn sekä kauniin järviympäristön tutkimiseen ympärivuotisesti. 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 järven alueella on 534. Suontee on Kymijoen vesistön Sysmän reitin latvajärvi ja jakautuu pohjois- ja eteläosaan. Järven suurimmat selät ovat Saposelkä, Kataatselkä, Hautoselkä, Kämpinselkä
ja Kotkatselkä.
Järveä ympäröivät loivapiirteiset rehevät metsäalueet. Suonteen eteläosa eli Ylä-Suontee on luonnontilaisempi kuin Suonteen pohjoisosa. Kohde on runsaasti kallioisia pikkusaaria käsittävä kokonaisuus. Rannat ovat huomattavassa määrin kallio-,
lohkare- ja kivikkorantoja. Alavimmilla rannoilla on myös hiekkarantoja.
Vesialueen kuikkakanta on Suomen tiheimpiä, ja matalat selät
ovat erittäin tärkeitä linnuston levähdysalueita. Rajaukseen sisältyy myös muutamia lokkiluotoja, joilla pesii mm. yksittäisiä
selkälokkipareja ja pieni kalatiirayhdyskunta. Rajauksen metsät ovat vanhoja luonnontilaisia lehtipuuvaltaisia metsiä, jotka
ovat tärkeitä mm. linnuston suojelussa. Merkittäviä levähtäjämääriä vesialueilla ovat mm. 170 laulujoutsenta, 420 isokoskeloa, 160 sinisorsaa ja 60 haapanaa.
Käyrässaari on yksi Suonteen lukuisista saarista. Se on ollut asutettu ainakin 1700-luvulta alkaen. Käyrässaaren tilan pihapiiri
edustaa 1700- ja 1800-lukujen talonpoikaistilaa, joka on elänyt
saaressa omavaraistaloudessa. Pihapiirissä sijaitsee runsaasti erilaisia rakennustyyppejä 1700- ja 1800-luvuilta. Päärakennuksen tupa on 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta, mutta sitä on
jatkettu perinteisellä tyylillä 1950-luvulla. Sulka- ja olkanurkilla salvotut hirsiset aitat ovat 1700-luvulta, myöhempi osa on ilmeisesti vuodelta 1799. Näiden lisäksi pihassa on navetta, yksittäisiä 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 tiedot alueen majoitus- ja maihinnousupaikoista sekä veneen vesillelaskupaikoista.

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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Opetuskäyttö
Hyvä paikka lintujen tarkkailuun. Vesilinnusto, kahlaajat, kesän
yölaulajat, harvinaisuuksia.

Kuvaus
Keskisenlampi on Joutsan arvokkain lintupaikka. Lampi on rauhoitettu ja kesän mittaan sen veden pinta laskee huomattavasti. Rannat ovat ruovikkoiset, samoin lammen keskellä olevat
saarekkeet. Eniten lammella on nähtävää huhtikuun puolivälistä alkaen noin kuukauden ajan. Lammelle rakennettiin keväällä 2009 uusi tilavampi lintutorni vanhan ränsistyneen tornin tilalle.

Lajistoa
Tavallisimpien vesilintujen lisäksi lammella pesivät laulujoutsen, heinätavi ja mustakurkku-uikku. Lammella on keväällä tavattu myös harmaasorsapari. Kahlaajalajistoon kuuluvat yleisimpien lisäksi loppukesäisin pikkusirri, lapinsirri, suosirri ja
punajalkaviklo. Kurki poikasineen on tavallinen näky. Vuodelta
1991 on havainto todennäköisestä lampiviklon pesinnästä. Keskisenlammella nähtyjä muita harvinaisuuksia ovat jalohaikara,
pikkujoutsen, merihanhi ja arosuohaukka.
Syksyllä 1998 Keskisenlammelta löytyivät Keski-Suomen ensimmäiset viiksitimalit. Ruskosuohaukan pesintä on lammella varmistettu lähes vuosittain. Sen pesintä vuonna 1987 oli KSLY:n
alueella ensimmäinen. Kesän yölaulajista saattaa lammella
kuulla luhtahuitin, ruisrääkän ja rytikerttusen. Myös rastaskerttusesta on yksi havainto. Kaulushaikaran pulloonpuhallus on jokakesäistä. Elo-lokakuussa rannoilla kalastelevat harmaahaikarat. 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 käännytään oikealle tielle 431 (Hirvensalmi). Noin 3 km:n kohdalla vasemmalle kääntyy Kallioniementie, ajetaan sitä noin 700 metriä
talojen ohi kunnes tien molemmin puolin on pelto. Auton voi
jättää tien levennyksille. Kävellään ojan reunaa pitkin pohjoiseen (kulkusuunnassa tieltä vasempaan), kunnes koivikon reunasta lähtee polku tornille.

Saavutettavuus ja varusteet
Ei sovellu liikuntarajoitteisille. Koivikko on paikka paikoin märkää, joten saappaat kannattaa olla mukana.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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Viisarimäki-Rutalahtimaisematie

J
o
u
t
s
a

Opetuskäyttö
Viljelylaaksossa kulkeva valtakunnallisesti arvokas maisematie,
perinnemaisemien hoito, osa Vällyvuori-Huuvuori-Haukkavuoren Natura 2000 -kohdetta.

Kuvaus
Viisarimäen maisema-alue on poikkeuksellisen jylhä, korkeiden
kalliomäkien väliseen murtumalaaksoon tiivistynyt Keski-Suomen järviseudun maatalousmaisema. Maisematietä on vaivannut tien varrelta avautuvien näkymien umpeenkasvu etenkin
Viisarimäellä. Maatalousmaiseman hoitoon kuuluvat mm. kedot, niityt, hakamaat, laidunalueet ja perinnebiotoopit. Maisematielle on laadittu maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma (K-S ELY, julkaisu 7/2010) Härkää sarvista -hankkeen
(Häävi) toimesta. Suunnitelmassa on esitelty 37 perinnebiotooppi- ja maisemakohdetta tien varrelta sekä niiden hoitosuositukset.
Maisema-alue voidaan jakaa neljään osaan. Pohjoisosa on laakson kapeuden ja suurten korkeuserojen ansiosta vaikuttavan
jylhää, ja laakson itäpuolisilta korkeilta kalliomäiltä avautuvat
Keski-Suomen komeimpiin kuuluvat maisemat. Vihijärven vaihtelevapiirteinen viljelylaakso jäsentyy selkeästi itärinnettä pitkin kulkevalta ja maaston muotoja varsin tarkasti noudattelevalta Rutalahti-Viisarimäki-maantieltä. Vihijärven eteläpuolella
on pitkänomainen Vennalammen vesi- ja mäkimaisema, joka
rajoittuu kallioisiin mäkiin. Maisema-alue on kapeimmillaan
korkeiden kalliojyrkänteiden väliin jäävässä Vällyhoilon kanjonissa, jonka maiseman vaikuttavuutta lisää kalliojyrkänteen alla
oleva kirkassilmäinen Sammakkolampi. Alueen eteläosan maisemaa hallitsevat pienet suorantaiset lammet. Avohakkuut, soranotto ja suunnittelematon uudisrakentaminen ovat paikoin
rikkoneet maisemakuvaa melko pahasti.
Maisemanhoidon tavoitteena on säilyttää kaunista maaseutumaisemaa ja ohjata maisemanhoidon rahoitusta paikallisille toimijoille: maatalousyrittäjille ja yhdistyksille, jotka avaavat
tienvarsimaisemien näkymiä ja vastaavat maaseutumaiseman
hoidosta ja ylläpidosta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kapea nauhamainen alue sijaitsee kolmen kunnan alueella: Toivakan, Joutsan ja Jyväskylän. Maisematie menee Viisarimäeltä
Rutalahteen.
Lähteet
Leena Lahdenvesi-Korhonen: Viisarimäki-Rutalahden maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma
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joutsan seutukunta

Viherinkosken
kalliomaalaukset
ja Viherin silta
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Opetuskäyttö
Kivikautiset kalliomaalaukset, muinaisen Puulaveden luonnonhistoria. Sillan elinkaari. Viherin silta on Tiemuseon kohde
(1982) ja poistettu autoliikenteen käytöstä.

Kuvaus
Viherinkoski on osa Suonteen reittiä ja muinainen vesitie. Muinainen Puulavesi laski aikoinaan Viherinkosken kautta Päijänteeseen. Viherinkosken lohkareessa erottuu selvää punaväriä,
mutta maalaus on pahoin tuhoutunut, eikä siinä enää ole erotettavissa varmuudella tunnistettavia aiheita. Siinä on ihmiseen ja hirveen viittaavia katkelmia. Viherinvirta on ollut menneisyyden ihmiselle merkityksellinen paikka. Viherinkoski on
toiminut kahluupaikkana ja uittoväylänä. Kahlaamisessa turvauduttiin 2-2,5m pitkään ja riittävän paksuun seipääseen, johon saattoi tukeutua koko painollaan.
Viherinkosken putous on lyhyt ja jyrkkä, virtaa voi soutaa veneellä ylös. Vuolaammissa kohdissa venettä jouduttiin vetämään joko rannalta käsin köysillä tai maitse telataivalta myöten 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 kaksiaukkoinen tuki- eli ponsianssisilta, jonka pituus on 29,5 metriä, hyötyleveys 5,4 metriä ja vapaa-aukot 6,3 + 6,3 metriä. Silta on osa
kevyenliikenteen reittiä ja nykyisin virkistyskäytössä. Tien aikaisempi käyttö kertoo liikennöinnin vaiheista: ihmisten siirtymisestä vesiteistä maanteille, hevosliikenteen hiipumisesta ja autoliikenteen kasvusta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kalliomaalaus sijaitsee Joutsan museosillan pohjoispuolella, Viherinkosken länsirannalla olevassa siirtolohkareessa. Paikalle ei
johda opasteita, mutta läheiseltä tieltä on helppo päästä kohteelle.

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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Joutsan keskusraitti
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Opetuskäyttö
Kyläraitti, jonka varrella voi nähdä usean aikakauden rakentamista.

Kuvaus
Jousitien keskusraitti Joutsan keskustassa on yhä edelleen nähtävissä oleva vanha kyläraitti. Jousitie kulkee kirkolta Joutsansalmelle ja siitä Karimäkeen. Nykyinen Jousitie edustaa hyvin
säilynyttä keskustarakennetta. Miljöö, jossa rakennukset reunustavat tasapainoista raittia, hävisi useista kirkonkylistä 1960ja 1970-luvuilla. Joutsan raitin vanhimmat liiketalot ovat pääasiassa 1910-luvulta, mutta valtaosaltaan raitin ilme on kirkon
miljöökokonaisuutta täydentävää asuin- ja liikerakentamista
1930–1950-luvuilta. Keskusraitti on maakunnallisesti merkittävä 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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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.

Kuva: Joutsan seurakunta

joutsan seutukunta

Kuvaus
Joutsan keskustassa parhaiten perinteisen ilmeensä on säilyttänyt kirkon miljöö. Puukirkko on rakennettu 1812-1813
Heikki Salon johdolla Yli-intendentin virastossa Tukholmassa
tehtyjen Kiikan kirkon piirustusten mukaan. Erillinen Erik Jaakonpoika Leppäsen rakentama puinen kellotapuli on vuodelta 1820. Vanha seurakuntatalo valmistui vuonna 1938. Ala-Hulikkalan 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 kuuluva kunnantupa eli Kuntala, jossa pidettiin kunnallislautakunnan kokouksia, rippikoulua ja postitoimistoa, on 1850-luvulta.
Sen vieressä oleva Jukola eli Joutsan entinen suojeluskuntatalo vihittiin käyttöön vuonna 1941, ja vastakkaisella puolella tietä oleva Honkala, nuorisoseurantalo, on rakennettu 1900-luvun alussa.
Joutsan kulmaviisteisen ristikirkon alkuperäiset kappelikirkon piirustukset ovat Thure G. Wennbergin käsialaa vuodelta 1793. Kirkon pystyttämisestä tehtiin sopimus Kaarlo Rijfin
kanssa 4.3.1799, mutta hanke viivästyi ja lopulta piirustuksista
luovuttiin. Vuonna 1811 kirkonrakennushanke käynnistyi uudelleen ja rakennusmestariksi valittiin Heikki Juhonpoika Salo,
joka oli avustanut kirkonrakentaja Matti Åkergreniä useilla työmailla. Rakentaminen tapahtui Turun läänissä sijaitsevaa Kiikan
kirkkoa varten laadittujen piirustusten pohjalta. Kellotapuli valmistui 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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Kuva: Eija Syrjälä

joutsan seutukunta
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Joutsan talomuseo
Opetuskäyttö
Ulkomuseossa voit tutustua joutsalaisen maatilan elämään
1900-luvun alussa.

Kuvaus
Talomuseo on ulkomuseo, jonka rakennukset on siirretty museoalueelle eri puolilta kuntaa. Vanhimmat niistä ovat 1700-luvulta. Talomuseo esittelee joutsalaisen maatilan elämää
1900-luvun alussa. Esineitä museossa on noin 650.

Opasteet ja retkipalvelut
Sijaitsee Joutsassa Museotiellä. Tarkempia tietoja saa numerosta (014) 882 470.

Saavutettavuus ja varusteet
Joutsan keskustasta johtaa museolle opasteet. Alue sopii liikuntarajoitteisillekin.
Lähteet
http://www.avoinmuseo.fi >Joutsan talomuseo

10© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

Haihatus
Opetuskäyttö
Taidelaitos ja veistospuisto. Tarjoaa mahdollisuuden tutustua
erilaisiin taiteen muotoihin.

Kuva: Eija Syrjälä

joutsan seutukunta

Kuvaus
Haihatuksen etujoukkoina ovat taidetyöläiset Merja Metsänen
ja Raimo Auvinen. He toimivat yhteistyössä laajan verkostonsa
kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen taidetoimikunta, Jyväskylän taidemuseo, HUMAKin Jyväskylän kampus ja
Keski-Suomen Tanssin Keskus.
Taidelaitos toimii kurssikeskuksena Joutsan entisen vaivaistalon, Koiravuoren, tiloissa. Näyttelyiden hallinta siirrettiin keväällä 2009 Haihatuksen Henki ry:lle, Merja Metsänen ja Raimo Auvinen jatkavat kuitenkin toimintaa tuttuun tapaan. Vuosittaisen
nykytaiteen näyttelyn lisäksi Haihatus toimii laajasti luovuuden
ja taiteiden parissa. Parhaiten Haihatus tunnetaan vuosittaisesta vaihtuvasta kesänäyttelystään. Tarjolla on taideprojekteja, piirroskuvitusta, taidenäyttelyitä ja tilaustaidetta sisä- ja ulkotiloihin.
Korpilahtelainen kansantaiteilija Reino Koskinen lahjoitti vuonna 2007 oman taiteensa kokoelman siemeneksi Haihatuksen
pellolle suunnitellulle veistospuistolle. Veistospuiston laajentaminen aloitettiin syksyllä 2010. Se on kesäisin osana kesänäyttelyä ja valmistuttuaan avoinna myös muuna lumettomana aikana 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 saavutettava paikka Joutsan keskustassa.
Lähteet
http://www.haihatus.net/
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