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Kuvat: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Kiihkovuoren Peikonpesä
Opetuskäyttö
Kivinen ja puustoinen vuori, näköalat Kivijärvelle, puolukkatyypin
metsä, kalliomurroksia ja liikahtelua, luola ja siirtolohkareikko, visakoivua. Pururata.

Kuvaus
Parin kilometrin patikkaretki Peikonpesälle alkaa Vartiolinnalta.
Kiihkovuoren lakialueella on siirtolohkareita. Kiihkovuori on kivinen, kauttaaltaan puustoinen kallioalue. Peikonpesä on erikoinen,
kallion murroksina ja liikahteluina syntynyt mutkikas luola, joka antautuu vain pienehkölle konttaajalle. Luolan lippa peittää n. 6 neliötä ja kulkuaukon mitat ovat 1 x 1,5 m. Vesi pääsee kallion halkeamista luolaan. Korkean kallion päällä kasvavasta männystä
näkyi entisaikaan Kivijärven kirkko.
Alueen kasvillisuus on pääosin tyypillistä, melko vähälajista, valoisaa, puolukkatyypin männikköä. Sekapuuna on vähän koivua, pensaskerroksessa harvalti pihlajaa ja katajaa. Kenttäkerroksen varvut
ovat puolukka, variksenmarja, kanerva ja mustikka, kosteissa painanteissa on vähän suopursua ja juolukkaa. Pohjalta löytyvät seinäja kerrossammal ja tavalliset poronjäkälät. Männynrunkojen yleisin
jäkälä on sormipaisukarve, ja kivillä on mm. näyttävää kiventieraa.
Länsirinteellä on tiheähkö, varttunut mustikkatyypin kuusikko, jonka lieve yltää lakialueen ja Peikonpesän väliin. Aluskasvillisuus on
melko vähäistä. Tyypillisiä lajeja karhunsammalikolla ovat katinlieko, lillukka, vanamo ja nahkajäkälä, kivipaasilla on harvakseltaan kallioimarretta. Pururadan ja sähkölinjan välissä alarinteessä
on useita mukura(visa)mäntyjä, yleisintä männyn lukuisista erikoismuodoista.
Peikonpesää on epäilty esi-isiemme vainojen ajan piilopirtiksi.
Myöhempinä aikoina paikallisten Ojalan poikien kerrotaan ryömineen luolaan yöksi. Toinen poika oli nähnyt unen, jossa oli sanottu
”Jos oisit männä vielä eimmäks, nii sinne oisit jeännä”.

Opasteet ja retkipalvelut
Alueella on pururata ja muutamia polkuja. Suositellaan eväsretkeilyä ilman tulta.

Saavutettavuus ja varusteet
Kiihkovuori sijaitsee kirkonkylän länsipuolella. Etelä- ja itärinteet
ovat loivahkot, pohjoisessa on jyrkempää. Länsirinne on jyrkin ja
louhikkoisin. Hyvät retkeilykengät ovat tarpeen. Kartta.
Lähteet
Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella

Kannonkosken kunta, matkailu

© 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

Kannonkoski
Opetuskäyttö
Koskivedet laskevat Kannonjärvestä Kivijärveen. Jääkauden aikaansaama korkeusero on 9,8 metriä. Lehtevä jokikanjoni, kulttuurilajistoa. Entisen kauppasahan paikka. Koskenperkausta,
järven kuivatusta. Opastustaulussa kerrotaan paikan historiasta.

Kuvat: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Kuvaus
Vanhat sahatoimintaan liittyvät rakennelmat on pääosin poistettu. Luonnon valtaamassa jokikanjonissa kulttuurivaikutus
näkyy erityisesti alueen kasvillisuudessa. Lähimaisema on lehtomaista, mutta kauempana on useissa kohdin kivikkoa. Alueen
tyypillisiä kasveja ovat mm. koivu, raita, tuomi, kotipihlaja, vadelma, korpipaatsama, punaherukka, erilaiset saniaiset, lehtoorvokki ja luhtavuohennokka.
Mökkitien ja uoman välistä löytyvät mm. saniaisista metsä- ja
korpi-imarre sekä hiirenporras, metsälaji nuokkutalvikki ja niittylaji kultapiisku. Lehtomaista kasvupohjaa kuvastavat metsäliekosammal, ketunleipä sekä lehto-orvokki. Uoman lähistöllä
viihtyvät luhtavuohennokka, myrkkykeiso, rantamatara ja rentukka.
Uomaan perustettiin pohjoisen Keski-Suomen suurin kauppasaha vuonna 1836. Tuotanto meni kokonaan vientiin. Paikalle
syntyi kokonainen kyläkunta - Kannonsaha - kauppoineen ja
kouluineen. Toiminta loppui tiettävästi 1940-luvun lopulla. Puutavaraa käytettiin mm. Kokkolassa laivarankentamiseen.

Opasteet ja retkipalvelut
Kohteeseen on helppo poiketa Saarijärventieltä ”Kannonsahan
muistomerkki” -viitalta. Auto on hyvä jättää lähipihapiiriin. Jalan
jatketaan uoman yli mökkitietä, jolta parissa paikassa eroaa uomalle polku. Maastotaulussa esitellään paikan historiaa. Polulta
poiketessa maasto on kivikkoista. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
Kuvat: Pekka Termonen
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Lakojoen Myllykoski
Opetuskäyttö
Koski, jonka rannalla on mylly ja myllytupa. Lehtomaista kasvillisuutta. Ojitetun valuma-alueen vaikutukset Vuosjärven veden
laatuun.

Kuvaus
Lakojoki mutkittelee lähes luonnonmukaisena Lakojärvestä
Vuosjärveen. Joen valuma-alueella on runsaasti ojitettuja metsiä ja soita, mikä osaltaan selittää Vuosjärven veden ruskehtavan värin. Jokijaksolla on lyhyellä matkalla kolme koskea, joista
keskimmäisen äyräällä on vanha myllyrakennus.
Kasvillisuus on rantavyöhykkeellä lehtomaista. Tyypillisiä kasveja ovat raudus- ja hieskoivu, harmaaleppä, raita, tuomi, mesiangervo, metsäalvejuuri ja metsäkurjenpolvi sekä kosteammilla alueilla suo-orvokki, ojakellukka ja rönsyleinikki.

Opasteet ja retkipalvelut
Kohteelle johtaa ajotie Ilomäentieltä lähes Käräjämäentien jatkeena. Kosteammilla alueilla liikuttaessa kumisaappaat ovat
tarpeen. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Pieni Kylkisaari,
karhunpesä ja kirkkokivi
Opetuskäyttö
Osa Natura 2000 -kohdetta, vanhojen metsien suojelu, liito-orava, lintusaaret.

Kuva: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Kuvaus
Kylkisaaret ovat vanhojen metsien suojelualueita, joita erottaa
mantereesta 300-metrinen salmi. Pienessä Kylkisaaressa olevassa ison kiven onkalossa on sanottu olleen karhunpesä, ja saaren
eteläpuolella oleva suuri kivi on toiminut ”merimerkkinä”.
Iso Kylkisaari on kivikkoinen ja mäntyvaltainen. Rantavyöhykkeiden suuret hies- ja rauduskoivut sekä haavat ovat löytäneet
sopivat kasvuolot. Saarella on myös pienialaisia vehreämpiä
painanteita, joiden kasvilajisto on selvästi vallitsevaa puolukka–mustikkatyyppiä runsaampaa.
Puuston ikärakenne on kaikkiaan varsin yhteneväinen ja järeytymiskehitys on alullaan, johon mm. isoimpien mäntyjen orastava kilpikaarnaisuus sekä silmiinpistävä latvalahoisuus viittaa.
Varsinaista ikimetsää lahopuineen ei toistaiseksi ole. Puusto on
kauttaaltaan tiuha, vain paikoin avautuva. Latvuskerroksia löytyy paikoin jopa neljä. Kenttäkerros muodostaa varvustoineen
tiiviin maton, lajisto on tavanomaista, mukaan lukien rannat.
Natura 2000 -kohteen kuvaus sisältää tietoa mm. alueen linnustosta.

Opasteet ja retkipalvelut
Saari sijaitsee Vuosjärvessä Hintonniemen kupeessa. Kohde on
saavutettavissa veneellä tai talvella jäätä pitkin. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Kuva: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Ruumissaari JA
KALMUSAARI
Opetuskäyttö
Muinaisjäännös, esihistoriallisen ajan sekä 1800-luvun väliaikainen hautapaikkakäytäntö Rautalammin seurakunnassa, kirkkohistoria, yhteiskuntaelämä, esihistoria, tarinat.

Kuvaus
Ruumissaarta käytettiin aikoinaan kesähautapaikkana ja vainajien ”välivarastona”. Tuolloin Kannonkoski kuului Rautalammin
pitäjään, ja ruumiit jouduttiin kuljettamaan Rautalammin kirkkomaahan saakka. Pitkä matka oli helpointa taittaa talvisaikaan
reellä, joten rekikelejä odotellessa vainajat haudattiin väliaikaisesti saareen.
Vainajia on entisaikaan haudattu myös Korpi-, Kalmu-, Kirkko- ja
Pyssysaareen. Hautapainaumia pystyy edelleen näkemään saarilla.
Tarina kertoo, että ”tuli kalamuukkilaisia Leppälän taloon yöksi,
tuli kuolema ja vainajat haudattiin Kalmusaareen”.

Opasteet ja retkipalvelut
Saaret ovat Vuosjärven Hintonselällä Koroisniemen lähellä. Saaret ovat saavutettavissa veneellä. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Ikivanha
kilpikaarnamänty
Opetuskäyttö
Vastaniemen rauhoitusalueella sijaitseva yli 150-vuotias kilpikaarnainen mänty.

Kuva: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Kuvaus
Kilpikaarnainen ja kiemuraoksainen mänty on paitsi iäkäs,
myös yksi kunnan järeimmistä männyistä - ympärysmitta on
225 cm.
Vastaniemestä aukeaa järvinäkymä rantakoivikkoineen ja saarineen. Alue on luonnontilainen ja kivikkoisuudestaan huolimatta melko runsaslajinen. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. kiiltopaju, mustikka, vanamo, ranta-alpi, rantakukka, kurjenjalka,
jokapaikansara ja levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla kasvava
rohtovirmajuuri.

Opasteet ja retkipalvelut
Mänty sijaitsee Hotakansaaren Vastaniemen kärjessä. Niemelle pääsee ajamalla Hotakantieltä eriävän Vastaniementien loppuun. Koska alue on kivikkoista, hyvät kengät ovat tarpeen.
Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Kuva: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Iso koivunpahka
Opetuskäyttö
Pahkan syntytapa.

Kuvaus
Pahka syntyy samaan tapaan kuin simpukan helmi - elävää solukkoa ärsyttävä vieras esine eristetään. Puun tapauksessa kuoren alaista nilaa uhkaa vaurio, jota suojaamaan kasvaa pahka. Myös mutaatioteorialla on kannattajansa. Puilta tunnetaan
sekä kylki-, oksa- että juuripahkoja. Tämän pahkan rosoisella
pinnalla on kiinnittyneenä naavatuppaita, ruskoröyhelöjäkälää
ja maamme yleisintä runkojäkälää, sormipaisukarvetta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kohteelle pääsee Lokakyläntietä, jolta poiketaan Koivukankaantielle. Noin 100 metrin päästä tien oikealta puolelta lähtee
punainen nauhaviitoitus pahkan luo. Iso rauduskoivu on ympäristöään korkeammalla kumpareella. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Koiralampi
Opetuskäyttö
Mustavetinen soistuva metsälampi.

Kuvaus

Kuva: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Koiralammen rannat ovat puustoiset, ja rantasuot ympäröivät
mustaa lampea. Soiden takia veden humuspitoisuus on suuri.
Lampi on kasvamassa pinnanmyötäisesti umpeen. Veden tumman värin alkuperästä liikkuu monia tarinoita. Kerrotaan, että
lampeen on hukkunut mustalainen ja näin vesi on muuttunut
mustaksi.
Tienvarressa on valoisaa puolukkatyypin männikköä. Maaston laskiessa rantaan puusto muuttuu lehtipuuvaltaiseksi, mm.
hieskoivu ja hanhenpaju ovat runsaita. Suovarvut, kuten juolukka, suopursu, vaivero ja vaivaiskoivu, ovat vallalla ennen rannimmaisia rahkasammalpintoja. Näiden lajeja ovat mm. lakka,
karpalo, suokukka, vehka, kurjenjalka ja leväkkö. Rantavesien
valtalajeja ovat ulpukka, viiltosara ja vesitatar.

Opasteet ja retkipalvelut
Koiralampi sijaitsee Isohiekkaan johtavan tien vasemmalle puolella noin kilometrin Töyrilammesta pohjoiseen. Lammen rannalla on kota, vaja ja käymälä. Lähellä rantaa maasto on kosteaa, joten kumisaappaat ovat tarpeen. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu

© 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: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Piispalan luontopolku
Opetuskäyttö
Jääkauden jälkeinen luonnonhistoria, Kivijärvi ja sen säännöstely,
kasvillisuus, eläimistö, Sisä-Suomen vedenjakaja, Piispalankangas
ja harju pohjavesialuetta, kivikauden asutusta, Sininen tie -matkailukohde, maakunnallinen maisemakohde.

Kuvaus
Piispala on luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Kivijärven
rannalla Piispalankylällä. Alueelle on keskittynyt runsaasti sisä- ja
ulkoliikuntapaikkoja sekä niitä palvelevia majoitus-, ruokailu-, kalastuslupa- ym. toimintoja, se on myös maakuntauran taukopaikka.
Piispalanharju on kunnan suurin soramuodostuma ja pohjavesivaranto. Piispala lähialueineen kuuluu maakunnalliseen maisemaalueverkostoon. Piispalan ja Öijänniemen maisemissa on helppokulkuinen kolmekilometrinen luontopolku, jossa esitellään kunnan
luontoa yleisemminkin.
Polun varrella on Öijänhiekan poukama kahden kivisen niemen välissä. Hietikko on varsin luontaisena säilynyt. Tavallisten rantakasvien puuttuminen johtuu karuudesta ja ehkä osin Kivijärven säännöstelystä.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolun varrella on 18 rastitaulua, jotka esittelevät metsäja vesiluontoa, historiaa ja nykypäivää. Polku on merkitty maastoon valkein maalimerkein samoin kuin oikopolku rastien 7 ja
14 välillä. Öijän laavu tulipaikkoineen sopii hyvin taukopaikaksi.

Saavutettavuus ja varusteet
Normaalit ulkoilukengät riittävät jalkineiksi.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu

rastitaulut
Kallioperästä
Maaperästä
Jokamiehenoikeuksista
Alueen metsätyypeistä
Alueen eläimistöstä
Pohjavedestä
Metsä- ja kulttuurilinnuista
Alueen itiökasveista
Metsien ja rantojen nisäkkäistä

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jäkälät, kasvimaailman pioneerit
Kivijärven kalastosta
Metsämarjoista ja sienistä
Kivijärvi
Muinaisranta
Vesi- ja rantakasveista
Soistuma
Vesi- ja rantalinnustosta
Kivikautinen asuinpaikka?
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Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Opetuskäyttö
Luonnonsuojelukohde, lehtoa, koskirakentaminen, vanha tukkien uittoväylä, uistelu, perhokalastus.

Kuvaus
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Kuvat: Pekka Termonen

Viivajoki

Joki alittaa Kivijärven länsipuolisen Kannonsahantien puolimatkassa. Sillalta näkee keskimmäisen koskijakson. Jokilahdentie
vie välisuvannolle ja Ala-Viivajärven rantaan.
Viivajoen kivisen uoman kautta purkautuvat Ala- ja Ylä-Viivajärven valuma-alueiden vedet Kivijärveen. Vesistöä on muutettu
uiton tarpeisiin, ja sen rantavyöhykkeillä on kunnan paras keskittymä lehtomaisia metsiä ja lehtolaikkuja. Uistimella ja perholla saadaan kalastusluvan kanssa järvitaimenia ja siikaa.
Kannonkosken sahan laajamittaisen toiminnan aikana (18371868) sen puunhankinta-alue oli 320 km2 (kunnan pinta-ala
on 549 km2). Sahatukkeja hankittiin Enon-, Kannon- ja Kivijärven ympäriltä. Tukit uitettiin vesiteitä pitkin järvialtaille ja sahalle. Paikoin, kuten Viivajoenkin tapauksessa, ahtaita tai matalia
väyliä ja rantojen lanssipaikkoja oli raivattava ja uittokouruja sekä -kanavia rakennettava. Oikaisut ja pienet kivikkosaaret
ovat luultavasti syntyneet uoman kiviä rannoille ja keskijuoksuun siirtämällä. Viivajoen alajuoksu on nimensä mukainen, ja
Ala-Viivajärven luusuassa on uittokourun jäänteitä pahassa kivikossa.

Opasteet ja retkipalvelut
Kohde sijaitsee vanhan Kivijärven tien varressa. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Kuva: Pekka Termonen
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Hilmonkoski
Opetuskäyttö
Virkistyskalastus, kalakantojen hoito, koskioikeudet. Jokiuoma,
jossa on useita koskijaksoja. Monipuolinen kasvillisuus.

Kuvaus
Osa Kivijärven vesistä purkautuu Potmonjärven-Syväjärven-Pudasjärven reittiä Hilmonjoen kautta Vuosjärveen. Jokiuoman
koskijaksot ovat kapeahkoja ja pitkälti luonnontilassa. Rannat
suvantoineen ovat pääosin nuoren lehtipuuston vallassa. Joesta kalastetaan kevein välinein luontaista harjusta ja istutettua
järvitaimenta.
Jokikanjonissa on paikoin erotettavissa ylempi rantaterassi, rinne ja alempi rantaterassi. Tulva-aikoina vesi tuo mukanaan ravinteita rantaterassille. Näiltä harvempipuustoisilta, rehevimmiltä paikoilta löytyy helposti yli 30 kasvilajia.

Opasteet ja retkipalvelut
Hilmonjoen ylittävä silta on ensimmäinen Hilmonkoskentiellä.
Sillanpielessä on mm. kalastuskeskuksen ”lupakioski”, tulipaikka ja käymälä sekä puu- ja jätehuolto. Kalastajien rantapolkuja
on paikoin runsaasti. Kartta.
Lähteet

Kannonkosken kunta, matkailu
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Lintusaari ja Isohiekka
3. Lintusaari
Kuvaus
Rantakivikoiden ja kosteampien kohtien puita ovat harmaaleppä ja hieskoivu sekä yksittäiset haavat, raidat ja tervalepät.
Yleisimmät pensaat ovat kiiltopaju ja pohjanpaju. Rannoilta
löytyvät myös rantamatara, suoputki, kurjenjalka ja viiltosara.
Sisäosa saaresta on valoisaa eri-ikäistä männikköä. Järeimmät
männyt ovat saaren eteläreunalla. Polulta näkyvät kangasmetsien tyyppivarvut: puolukka, variksenmarja, mustikka ja kanerva. Muita asukkeja ovat yksittäiset esiintymät metsäruusua, katinliekoa ja nuokutalvikkia. Rikkakasvien leviämistehoa kuvaa
sarjakeltanon, maitohorsman ja leskenlehden siementen lento
yli 4 km:n matkan saarelle.

Kuvat: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Saari on luonnonsuojelualue, joten on hyvä kulkea polkuja pitkin. Venematka Lintusaarelle on melko hankala.

4. Isohiekka
Kuvaus
Pitkospuut johtavat luonnonsuojelualueen halki kauniille satojen metrien mittaiselle hiekkarannalle. Matkalla on tiheää
nuorta sekametsää sekä komeaa männikköä. Lahti on hitaasti syvenevä. Rannan edustalla on pieniä kalliosaaria. Kohteessa
on laavu tulisjoineen, keittokatos ja käymälä. Myös telttapaikkoja löytyy, ja puu- ja jätehuolto toimii. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Kuvat: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

K
A
N
N
O
N
K
O
S
K
I

Koiralahti ja Surmasalmi
sekä Pirunpelto
6. Koiralahti ja Surmasalmi
Kuvaus
Isohiekasta kaakkoon suuntautuu Koiralahti, johon Surmasalmi
kuuluu. Koiralahden rantavyöhyke on luonnonsuojelualuetta.
Surmasalmi on rannalta katsottuna vasemmalla oleva kapeikko. Lahti syvenee heti rannasta rotkomaisesti 23 metriin asti.
Kasvillisuus on luontaista, ja tyypillisiä lajeja ovat mm. harmaaleppä, hieskoivu, kuusi, mänty, oravanmarja, lillukka, metsäalvejuuri, metsäkorte ja metsämaitikka. Kohteessa ei ole retkeilyrakenteita. Kartta.
Surmasalmi on saanut nimensä tarinasta, jonka mukaan eräs
mies oli ostanut järven takaa hevosen ja lähti ajamaan sillä jään
yli kotia kohti. Mies nukahti rekeen, ja hevonen kääntyi kiertämään takaisin entiseen kotiinsa. Hevonen veti reen sulaan salmeen, johon sekä mies että hevonen hukkuivat.

7. Pirunpelto
Kuvaus
Pirunpelto on jääkauden ajalta peräisin oleva muinaisranta. Kivet ovat veden pyöreäksi hiomia. Pirunpellolla kasvaa monipuolisesti erilaisia jäkäliä, ja muutama kitulias mänty on löytänyt tiensä kivien väliin. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Vesiväylä KoskilahtiVuosjärvi ja Maasta
pulppuava puro
1. Vesiväylä Koskilahti-Vuosjärvi

Kuvat: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Kuvaus
Yksi kolmesta Kivijärven vesien laskureitistä kulkee Koskilahdesta Vuosjärveen ja edelleen Keiteleeseen. Myllykoskessa ja
Kämärinkoskessa on ollut ennen mylly, ja varsinkin Kämärinkosken kevätvirtauksen voimakkuus on näkemisen arvoista.
Väylän yläosa on säilynyt melko luonnontilaisena kuuden kosken ja suvannon ketjuna. Uomaa patoamalla on saatu aikaan
myös tekosuvantoja, joista suurin on Koivukosken suvanto Lokakyläntien ja uoman risteyksessä. Uoman lähellä on laavu, tulipaikka ja puuvaja. Alueella on myös suuria siirtolohkareita ja
kekomuurahaisten pesiä. Kartta.
Luontaisilta osiltaan uoman yläjuoksun rantavyöhykkeet ovat
lehtipuuvaltaisia ja runsasravinteisia. Tekosuvannoissa valtalajina ovat ulpukka, järvikorte, osmankäämi ja rantaviivalla viiltosara. Suvantojen rannat peittyvät tavanomaiseen niittylajistoon. Laavupolun alussa on sekametsikkö, laavulle päin
kuusikko tihenee ja järeytyy. Ravinteisuutta kuvastavat kenttäkerroksessa mm. lillukka, oravanmarja, ketunleipä, myös metsäkorte ja mesiangervo sekä itiökasveista korpi-imarre, hiirenporras ja nahkajäkälä.
Tarinan mukaan Myllykoskessa oli ennen mylly, jossa asui myllynhaltija. Haltija karkotti myllyn läheisyyteen tunkeutuvat lisäämällä kosken pauhua.

20. Maasta pulppuava puro
Kuvaus
Puro lähiympäristöineen on metsälain 10 §:ssä mainittu erityisen tärkeä elinympäristö. Puro kulkee melko syvän ja jyrkkärinteisen kurun pohjalla. Todennäköisesti puro saa alkunsa Heinäjärven pohjasta, vaikka se pulppuaakin suoraan maanpinnasta.

1

Uoman alkupää on luonnollisessa tilassa. Toisella puolella kasvaa tiheää kuusikkoa, toisella puolella sekametsää. Joukossa on myös keloja sekä laho- ja liekopuita. Lajisto on runsasta,
alueella esiintyy mm. metsämaitikkaa, metsäalvejuurta, hiirenporrasta, korpi- ja metsäimarretta sekä erilaisia sammalia aina
lehväsammalia myöten. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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Kuvat: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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iSO MAHTIHAAPA JA
PYLVÄSKATAJA
21. Iso mahtihaapa
Kuvaus
Runsasravinteisessa maassa kasvava haapa on päässyt varttumaan huomattavan suureksi, läpimitta on jopa 1,3 metriä.
Mahdollisesti alueella on myös laidunnettu karjaa, mikä olisi ennestään lisännyt ravinteisuutta. Haapa on jo elinkaarensa
loppupäässä todennäköisesti yli 100-vuotiaana. Puu on laho, ja
metsälinnut pesivät rungon koloissa.
Alueen lajistossa on sekaisin luonnon- ja kulttuurikasveja. Voimakkaita kilpailijoita taantuvalle pihapiirin lajistolle ovat mm.
vadelma, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, ojakellukka ja metsäalvejuuri. Alle ovat jäämässä mm. puna-ailakki, niittyleinikki, poimulehti, niittysuolaheinä ja särmäkuisma. Viljelysjäänteitä edustavat karviais-, juhannusruusu- ja pajuangervopensaat.
Haapa on Kuoppamäen autiotalon takana Palomäessä lähellä
maakuntauran reittiä. Kartta.

22. Pylväskataja
Kuvaus
Helposti saavutettavalla paikalla Saarijärventien ja radan välissä
kasvaa kaunis sypressimäinen pylväskataja. Pylväskatajat ovat
harvinaistuneet Suomessa niittyjen ja ketojen vähentymisen
myötä. Kartta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
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reikäkivi ja Piispalankankaan peuranpyyntikuopastot
15. Reikäkivi

Kuva: Pekka Termonen

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Kuvaus
Pudasjärvessä Soiniemen ja Pajusaaren välissä on kivi, jossa on
kämmenenmentäviä reikiä. Ehjiä kohtia siinä ei ole juuri lainkaan.
Kivi on konglomeraatti. Se on suuressa paineessa kiinteytynyttä soraa. Rakenne muistuttaa sorabetonia ja ”konglomeraateissa
esiintyy aina pyöreähköjä koloja poislohjenneiden pallojen jäljiltä” (Kivet ja mineraalit värikuvina, s. 112). Kivi on saavutettavissa
veneellä tai talvella jäätä pitkin. Lyhyin matka rantaan on Soiniemen kärjestä. Kartta.

1. Piispalankankaan peuranpyyntikuopastot

15

Opetuskäyttö
Kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen peurojenmetsästystapa.

Kuvaus
Kohde sijaitsee 6 kilometriä Kannonkosken kirkonkylältä luoteeseen. Pyyntikuoppaketju kulkee Piispalankankaan länsireunalla
140 m käyrällä. Siihen kuuluu 60 kuoppaa. Ketjun pituus on 1,5
km. Kuopista kahta on käytetty tervahautana. Sinisen tien pohjoispuolella Öijänniemen päässä ketju jakaantuu kahtia siten, että
päälinja seuraa niemen itäpuolen 140 m käyrää. Niemen länsirannalla on muutama kuoppa sekä mahdollinen lapinraunio. Lisätietoa museoviraston sivuilta.
Lähteet

Sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannonkoskella
Kannonkosken kunta, matkailu
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
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Kuva: Jekkendaahl

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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Kannonkosken
vanha kylänraitti
Opetuskäyttö
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristön kohde. Vanhalla
kirkkoraitilla voi ihailla monimuotoista rakennuskantaa sekä
perinteistä maisemaa.

Kuvaus
1800-luvun lopulla rakentunut raitti oli kauppalan alku,
jonne sijoittui vanhin kirkonkylän asutus. Kylänraitin varrella
sijaitsi niin kauppiaiden kuin käsityöläistenkin mökkejä.
Jugend-tyylinen Pasasen kauppa valmistui 1912 kauppa- ja
asuinrakennukseksi. Vanhimpia säilyneitä tilakeskuksia raitin
varressa on 1850-luvulla rakennettu Pellonpään pihapiiri.
Paikkansa raitin varresta saivat 1930-luvun aikana myös kirkko,
pappila ja suojeluskuntatalo. Kirkkoraitti on valtakunnallisesti
arvokasta kulttuurimaisemaa. Kuvaus kohteista.

Opasteet ja retkipalvelut
Vanha kylänraitti tunnetaan nykyään Kirkkotienä, ja se sijaitsee
Kannonkosken keskustassa.

Saavutettavuus ja varusteet
Raitti soveltuu kaikenlaisille kulkijoille kaikkina vuodenaikoina.
Lähteet

Saija Silén: Kulttuurin polkuja. Kulttuurimatkaajan opas Pohjoiseen Keski-Suomeen
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Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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