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Kilpisuon 
suoluontopolKu

opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua vuonna 1980 rauhoitetun suon kasvillisuu-
teen ja linnustoon. suo on päätyypiltään nevaa, mutta laidoilla on 
myös rämettä.

Kuvailu
Kilpisuo on 263 hehtaarin luonnontilainen keidassuo. Kasvillisuus 
koostuu pääosin oligo-ombrotrofisista suotyypeistä kuten lyhyt-
korsinevasta, saranevasta, kuljunevasta, mutta laiteilla on myös 
mesotrofista kasvillisuutta sekä eri rämetyyppejä. Vuonna 1980 Kil-
pisuo rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi. nykyisin alue on pää-
osin Metsähallituksen hallinnassa. Alueella on noin 4 km pituinen 
pitkostettu rengasreitti, jonka opastauluissa kerrotaan alueen suo-
luonnosta.

Kilpisuo on arvokas lintusuo. siellä esiintyy monipuolisesti suokah-
laajalintuja. suolla pesivät runsaina mm. kapustarinta, pikkukuovi 
ja kuovi. pesimälajistoon kuuluvat myös kurki, liro, töyhtöhyyppä, 
valkoviklo, metsäviklo, keltavästäräkki (Vu, vaarantunut) ja riekko.

Kilpisuon rauhoituksen tarkoituksena on suon luonnontilaisuu-
den ja alueella pesivän suolinnuston elinolosuhteiden turvaami-
nen. Alueen virkistyskäytön tulee tapahtua luonnonsuojelulain 
ehdoilla niin, ettei linnustolle aiheuteta häiriötä. Keski-suomen 
ElY-keskus on varautunut kunnostamaan Kilpisuon luonnonsuo-
jelualueella olevia virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Rakenteet 
(pitkospuut, lintutorni ja katselulava) ovat huonokuntoisia, minkä 
lisäksi avosuolla kulkevien pitkospuiden käytöstä todennäköisesti 
aiheutuu lintujen pesimäaikaan häiriötä.

opasteet ja retkipalvelut
Rengasreitti on pitkostettu. Kilpisuolle pääsee ajamalla Karstulas-
ta valtatie 13:a noin 16 km Kokkolan suuntaan. Kimingin kylän koh-
dalta käännytään oikealle. Viitassa lukee ”Kilpisuon luontopolku”. 
Runsaan 4 km päästä, hakkuualueen keskeltä kääntyy lähes um-
peenkasvanut tie oikealle. tien päässä on kääntöpaikka. luontopo-
lulle vievä polku lähtee kääntöpaikan oikeasta reunasta. polun pi-
tuus on 3,7 km.

saavutettavuus ja varusteet
suoalueella voi olla märkää, joten matkaan kannattaa varustautua 
kumisaappain. pitkospuut voivat olla sateella liukkaat.

lähteet
Kilpisuon luontopolun kunnostaminen (Veera tähtö, 6.5.2011) –
esite
luontoretkelle Keski-suomeen, Karstula
Keski-suomen ympäristökeskus, natura-kuvaus
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >Reippaile luon-
nossa >luonto- ja liikuntakohteet
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KARstulA-loMAKouhERon 
ulKoiluREitti

opetuskäyttö
Kohde soveltuu vaellukseen ja hiihtoon. sen varrella voi tutus-
tua kangasmetsän kasvillisuuteen ja metsätyyppeihin.

Kuvaus
noin 11 kilometrin mittainen ulkoilureitti alkaa Karstulan kes-
kustan tuntumasta edeten Kolisevanrannan kautta hinkalon-
vuoren yli Kouheroon. talvella reitillä kulkee latu.

opasteet ja retkipalvelut
ulkoilureitille pääsee kirkonkylän etelälaidalta. pylkönmäentiel-
tä käännytään taka-Wetkantielle ja edelleen Eerontielle. Reitti 
lähtee tien päästä. toinen lähtöpiste on lomakouherossa.
Reitin molemmissa päissä (alusta ja lopusta katsottuna n. 2-5 
kilometrin päässä) on kamiinoilla lämmitettävät taukotuvat. li-
säksi molemmissa päissä on myös laavu/kota-tyyppiset tulipai-
kat tarpeellisine palveluineen (puut, wc ja jätehuolto). ulkoilu-
reitin kartta.

saavutettavuus ja varusteet
Reitille kannattaa varustautua tukevin jalkinein.

lähteet
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >Reippaile luon-
nossa >luonto- ja liikuntakohteet
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iso-KoRppisEn lintutoRni 
jA iso-KoRppisEn jäRVi

opetuskäyttö
lintutornilla voi tarkkailla lintujen muuttoaikaan maa- ja meri-
kotkia. Monet lajit ovat runsaita alueella.

Kuvaus
iso-Korppisen lintutorni sijaitsee Karstulan humpilla. tutkitta-
vaa pinta-alaa sillä on 130 hehtaaria. iso-Korppisen järvi on pel-
tojen ja pajupusikoiden ympäröimä, ja alueella esiintyvä lajisto 
on runsas ja mielenkiintoinen.

Kevätmuuton aikaan alueella lepäilee runsaasti lintuja ja torni 
on sijoitettu otollisesti niin, että näkyvyys on hyvä jokaiseen il-
mansuuntaan. tornista on havaittu mm. maa- ja merikotkia. Yö-
aikaan alueella voi tavata pensassirkkalintuja, viitakerttusia ja 
ruisrääkkiä.

opasteet ja retkipalvelut
iso-Korppinen sijaitsee Karstulan humpissa valtatie 13:n länsi-
puolella. tornille on opaste 13-tieltä noin kilometri Kokkolaan 
päin Karstulan ja Kivijärven risteyksestä. tornille pääsee myös 
Karstulan kirkonkylästä pikkutietä, joka alkaa pyörätien päästä 
n. 3 km kirkolta humpille (Kivijärvelle) päin. tornin välittömäs-
sä läheisyydessä on parkkipaikka, josta on pitkospuut tornille.

saavutettavuus ja varusteet
Maasto voi olla epätasainen ja retkelle kannattaa varustautua 
tukevin jalkinein. pitkospuut voivat olla sateella liukkaat.

lähteet
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >Reippaile luon-
nossa >luonto- ja liikuntakohteet
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piEni-KoRppisEn lintutoRni
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua vesi- ja rantalinnustoon.

Kuvaus
pieni-Korppisen lintutorni sijaitsee Myllyjoen suun tuntumas-
sa vesialueen länsireunassa. tornista on hyvät näkymät vesialu-
eelle ja Rautasuon peltoaukealle. lähistöllä on viljelystä pois-
jääneitä pusikoituneita peltoalueita ja rannoilla monenikäistä 
lehtimetsää.

torni on rakennettu talkootyönä Karstulan lintuharrastajien toi-
mesta Raimo salon johdolla. torni valmistui keväällä 2006, ja 
sen jälkeen se on keväisin ja syksyisin ollut paikallisten harras-
tajien käytössä. Varsinkin aikaisin keväällä pieni-Korppinen on 
Karstulan paras lintupaikka. Vesialue sulaa läpivirtaavan joen 
ympäriltä  jo varhain huhtikuulla. 

Mielenkiintoisimpia havaintoja ovat vuosien mittaan olleet esi-
merkiksi 26.4.2009 n. 400 tavia, luhtakana kesällä 2007 ja 22.-
23.6.2007 havaitut Karstulan ensimmäiset mustatiirat. tornista 
on havaittu myös harmaasorsa, heinätavi, lyhytnokkahanhi ja 
muuttohaukka. tyyppilajeja tornille ovat myös pyrstötiainen ja 
usein tavattu pikkutikka.

opasteet ja retkipalvelut
Kyyjärveltä päin tultaessa 13-tieltä käännytään Karstulan suun-
taan ja ajetaan n. 2,2 km. Edessä näkyy Wanhojen Wehkeiden 
matkailukohde. Ennen sitä tien vasemmalla puolella on mai-
tolaituri, jonka kohdalta lähtee pajalan tie. Karstulan suunnal-
ta tultaessa voi noudattaa Wanhojen Wehkeiden opasteita. 
pajalan tietä ajetaan n. 450 m. tässä tullaan risteykseen, jonka 
toinen haara lähtee vasemmalle tornia kohti ja toinen maalais-
talon pihaan. tien vasemmalla puolella risteyksen tuntumassa 
on parkkipaikka muutamalle autolle. Vasemmalle lähtevää pel-
totietä lähdetään kohti tornia. peltoaukealle tultaessa torni nä-
kyy ladon kohdalta pellon takaa. pellolla on polku opasteineen 
tornille. Kävelymatkaa parkkipaikalta tornille tulee n. 400m.

lähteet
suomenselän lintutieteellinen Yhdistys, Karstulan lintupaikat
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EnojoEn luontopolKu
opetuskäyttö
luontopolun varrella voi tutustua opastetaulujen kautta Kars-
tulan historiaan ja suomen sodan muistomerkkiin, Fieandtin ki-
viin.

Kuvaus
Enojoen luontopolku Karstulassa alkaa aivan keskustan tun-
tumasta, Enojoen rannasta. polku on noin kolmen kilomet-
rin pituinen. Matkan varrella on Karstulan historiasta kertovia 
opastauluja sekä mm. Fieandtin kivet -niminen suomen sodan 
muistomerkki. polku vie osittain kuntopolun läpi, joten matkan 
varrella voi kohottaa kuntoa erilaisilla kuntoiluvälineillä.

opasteet ja retkipalvelut
polku on merkitty vihrein nuolin. polku alkaa Enojoen rannasta, 
joka sijaitsee keskustan tuntumassa.

saavutettavuus ja varusteet
polulla pärjää lenkkitossuilla ja se soveltuu myös liikuntarajoit-
teisille.

lähteet
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >Reippaile luon-
nossa >luonto- ja liikuntakohteet
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suoMEn sotA/
otto Von FiEAndtin KiVEt

opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua otto von Fieandtin kiviin ja suomen so-
taan.

Kuvaus
otto von Fieandtin kivet ovat muistomerkki Karstulassa käydys-
tä yhdestä suomen sodan ratkaisevista taisteluista, joka käytiin 
Karstulan Enojoella 21.8.1808. Ruotsi-suomen joukkojen tarkoi-
tuksena oli edetä lintulahden ja Karstulan kautta aina saarijär-
velle asti ja häätää sisämaahan tunkeutuneet venäläisjoukot. 
Ruotsi-suomen joukkoja komensi Karstulan taistelussa evers-
tiluutnantti otto von Fieandt, ja Karstulan eteläpuolella odot-
tamassa oli kenraali Vlastov 3 000 miehen joukko-osastollaan. 
taistelu alkoi laukaustenvaihdolla kello 4.30, sitten se siirtyi ty-
kistötaisteluksi. Kerrotaan, että tykkien jylinä kuultiin Viitasaa-
ren kirkossa saakka. taistelu oli katkera ja kääntyi venäläisten 
hyväksi, Fieandtin hajaantuneet joukot vetäytyivät Kimingin 
kautta oikarin tienhaaraan. Karstulan tappion jälkeen joukkom-
me vetäytyivät rannikolle ja Keski-suomi jäi huoltoväyläksi ve-
näläisille joukoille.

Muistokiven yhteydessä on opastettu Enojoen luontopolku. 
sen varrella on Karstulan historiasta kertovia opastetauluja. 
taistelusta on muistona myös Fieandtin sotatalli, joka sijaitsee 
Kansanopiston alueella. Kunnantalo himmelissä on nähtävillä 
2,2-kertainen suurennos Fieandtin piipusta, joka kertomusten 
mukaan oli tälle sotajoukkojen johtajalle henki ja elämä.

opasteet ja retkitaulut
Muistomerkki sijaitsee Enojoen luontopolun varrella Karstulan 
keskustan tuntumassa.

saavutettavuus ja varusteet
Enojoen luontopolulle voi varustautua lenkkitossuin.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-suomeen
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >nähtävyy-
det ja käyntikohteet >nähtävyydet
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WAnhAt WEhKEEt
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua automuseon vanhoihin autoihin ja eri-
laisten näyttelyiden teemoihin, kuten maailman suurimpaan 
hirsitalojen valmistajaan honkaan ja kuuluisaan karstulalaiseen 
hiihtäjään Manne Vuoriseen. Museon yhteydessä on keilahalli.

Kuvaus
Automuseosta löytyy yli 80 ajoneuvoa eri vuosikymmeniltä. jo-
kainen yksilö on entisöity uudenveroiseksi. Vanhimmat kulku-
pelit ovat 1920-luvulta. harvinaisuuksiin kuuluvat mm. Mor-
ris oxford Bullnose touver sekä t-Ford touring vuodelta 1926. 
Moottoripyörien ystäville tarjolla on museon uusin tulokas, vie-
lä projektina oleva harley davidson vuodelta 1917, sekä punai-
nen lokakuu vuodelta 1930.

Muita näyttelyitä ovat mm. honka Museo, Wanhat Radiot, Wan-
hat Kamerat, Wanha Koululuokka ja jyväskylän suurajot.

Wanhat Wehkeet tarjoaa myös majoitusta ja kokous- ja juhla-
tiloja erilaisten tapahtumien järjestämistä varten. Maaliskuus-
sa 2010 avattu keilahalli täyskaato tarjoaa mukavaa ajanvietet-
tä, ja pienoiskylpylässä on mahdollisuus rentoutua enintään 40 
hengen ryhmissä. Alueella on myös varattavissa katettu ulkoa-
reena noin 400 hengelle. Areenalla voi järjestää erilaisia pieni-
muotoisia tapahtumia, kuten konsertteja ja kesäteatteria.

opasteet ja retkipalvelut
Wanhat Wehkeet sijaitsee Karstulassa osoitteessa Erämäentie 
368.

lähteet
Wanhat Wehkeet -esite
http://www.wanhatwehkeet.fi
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KiRKKoVuoREn näKötoRni
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua hirsirakentamiseen, maisemiin, näkötor-
niin ja Kirkkovuoren luontoon. luontokirkko.

Kuvaus
lC Karstulan 50-vuotistaipaleen juhlistamisesta alkunsa saanut 
Kirkkovuoren näkötorni on valmistunut Karstulan pääjärven-
mäelle. tornin suunnittelussa mukailtiin arkkitehti W.G. palm-
qvistin vuonna 1920 piirtämän hirsisen näkötornin luonnosta. 
tämä näkötorni on tiettävästi maailman korkein hirsirunkoinen 
rakennus käsittäen 100 hirsivarvia. Yli 20 metriä korkeasta näkö-
tornista avautuu hulppeat näkymät pääjärven yli Karstulan kes-
kustaan. näkötorni avattiin matkailijoiden käyttöön 28.6.2008. 
näkötornille johtaa 350 m luontopolku, ja sen juurella on kalli-
olaavu ja luontokirkko.

opasteet ja retkipalvelut
Karstulasta päin tultaessa ajetaan Keuruuntietä Riuttasalmen 
sillan ylitse ja käännytään Kirkkovuoren opasteita seuraten pää-
järvenmäentielle noin 150 m päästä. pääjärvenmäentie 20:n 
kohdalta opasteet ohjaavat edelleen Kirkkovuoren suuntaan.

luontopolun juurella on kalliolaavu ja luontokirkko.

saavutettavuus ja varusteet
Reitti voi olla vaikeakulkuinen, koska näkötorni sijaitsee Kirkko-
vuorella. Matkaan kannattaa varustautua tukevin jalkinein.

lähteet
http://www.luonnonvoimaa.net
http://www.kirkkovuori.fi/
http://www.demari.fi/arkisto?id=11951
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KRuuKKilA
opetuskäyttö
Kruukkilassa voi tutustua Karstulan ja Kruukkilan tilan histori-
aan. samassa paikassa on myös lottamuseo, jonka kokoelma on 
yksi suomen parhaista.

Kuvaus
Kruukkilan pihapiiri on 1800-luvun puolivälistä oleva yhtenäi-
nen maatilan talouskeskus, joka on maakunnallisesti arvokas. 
niin kutsutulla ”Karstulan talolla” on erittäin merkittävä osa 
Karstulan pitäjän historiassa. se on myös ilmeisesti antanut ni-
mensä koko kunnalle, sillä tilaa hallitsivat 1600-luvulta alkaen 
Karstuset. talo on ollut aikojen saatossa mukana monenlaisissa 
tapahtumissa ja toiminut eri käyttötarkoituksissa kuten käräjä-
tupana, kestikievarina sekä evankelisena opistona.

tänä päivänä Kruukkilan rakennuksia ja pihapiiriä käytetään 
erilaisten juhlien ja tapahtumien pitopaikkana. Kruukkila on 
myös matkailullisesti arvokas, sillä sen yläkertaan on sijoitettu 
sota-ajan lottien elämästä kuvin ja esinein koottu lottakokoel-
ma. Museon erikoisuuksiin kuuluu lähes täydellinen lotta-asti-
asto. Museon kokoelmissa on eri puolelta suomea kotoisin ol-
leiden lottien hihanauhoja hangosta petsamoon. näytteillä on 
myös suojeluskunnan ja lottien mitaleita, merkkejä ja muisto-
ristejä. Rautasormukset muistuttavat ajasta, jolloin kultaisia sor-
muksia vaihdettiin rautaisiin. Museon ”tutkijan kammiosta” löy-
tyy kirjallisuutta ja dokumentteja. Mielenkiintoinen erikoisuus 
on leikekirja, johon on sotavuosilta Yhdysvalloissa koottu eng-
lannin- ja suomenkielisiä suomea koskeneita lehtiartikkeleita. 
lotta- ja suojeluskuntamuseon esineet ovat suurimmaksi osak-
si Kruukkilan talon entisten asukkaiden ukko ja sirkka Karstun 
keräämiä.

opasteet ja retkipalvelu
Kruukkila sijaitsee osoitteessa Muhosentie 8.

lähteet
Keski-suomen ympäristökeskus, Karstulan kulttuuriympäristö
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >nähtävyy-
det ja käyntikohteet >Käyntikohteet
http://www.luonnonvoimaa.net
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/koulu/koti8.htm
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17840&lan=fi
http://www.karstulanseutu.fi/fi/karstulan+matkailu/nahtavyydet+ja+kayntikohteet/kayntikohteet/
http://www.karstulanseutu.fi/fi/karstulan+matkailu/nahtavyydet+ja+kayntikohteet/kayntikohteet/
http://www.luonnonvoimaa.net/kohdehaku?byWord=kruukkila&type=&service=&place=&beds=
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/koulu/koti8.htm
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KotisEutuMusEo
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua Karstulan suomen sodan aikaiseen his-
toriaan.

Kuvaus
Karstula-seuran perustama kotiseutumuseo on sijoitettu vuon-
na 1858 rakennettuun Karstulan vanhaan pitäjänmakasiiniin. 
Kotiseutumuseo on yksi suomen parhaimmista pitäjämuseois-
ta. Kaksikerroksinen hirsirunkoinen rakennus on poikkeukselli-
sen kookas ja näyttävä viljamakasiini. Museossa on noin 2000 
esinettä, jotka kuvaavat elämää Karstulan alueella suomen so-
dan aikoihin ja sen jälkeen 1800-luvulla. Makasiinin viereen on 
siirretty yksinäisaitta ja katokseen on sijoitettu Kimingin ruu-
kin voima-akseli. Museo on mielenkiintoinen käyntikohde, joka 
johdattaa kävijän Karstulan historiaan ja entisajan elämään. 
Kuva- ja esinekokoelma esittelee kunnan paikallis- ja kulttuu-
rihistoriaa. Esillä on myös suomen sodan aikaisia aseita ja esi-
neitä.

Museo on avoinna kesäisin heinäkuussa, muulloin tilauksesta. 
Käynti on pääsymaksullinen.

opasteet ja retkipalvelut

Kohde sijaitsee Karstulassa osoitteessa Museotie 12.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-suomeen
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >nähtävyy-
det ja käyntikohteet >Käyntikohteet
http://www.luovapaja.fi >Kohteet >Museot
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http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.karstulanseutu.fi/fi/karstulan+matkailu/nahtavyydet+ja+kayntikohteet/kayntikohteet/
http://www.karstulanseutu.fi/fi/karstulan+matkailu/nahtavyydet+ja+kayntikohteet/kayntikohteet/
http://luovapaja.fi/kohteet/kulttuurikohteet-keski-suomessa/karstulan-kotiseutumuseo
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KARstulAn 
EVAnKElinEn opisto

opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua evankelisen herätysliikkeen histori-
aan, kansanopiston toimintaan ja historiaan. Entinen höylänie-
men tila toimi otto von Fieandtin tukikohtana suomen sodas-
sa 1808-1809.

Kuvaus
Evankelinen herätysliike on voimakkaasti vaikuttanut Karstulas-
sa ja sen lähipitäjissä. 1930-luvulla Karkun tai Kauhajoen evan-
kelisen kansanopiston käyneet Karstulan seudun nuoret pe-
rustivat ns. kansanopistokerhon, jonka tavoitteena oli oman 
evankelisen opiston perustaminen. sotavuodet viivästytti-
vät hanketta, niin että vasta helluntaina 1944 pidettiin Karstu-
lan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry:n perusta-
va kokous Karstulan kirkonkylän rukoushuoneessa. Rovasti M. i. 
Kuusi oli lupautunut opiston johtajaksi, ja opisto aloitti toimin-
tansa 19.10.1948 Karstulan kirkonkylän rukoushuoneessa.

opiston omistaa Karstulan Evankelisen opiston Kannatusyhdis-
tys ry, johon kuuluu n. 260 yksityishenkilöä, kuntaa, seurakun-
taa ja järjestöä.

Vuonna 1952 kannatusyhdistys osti Karstulan kirkonkylässä si-
jaitsevan höyläniemen tilan rakennuksineen. paikalla on histo-
riallista arvoa, sillä Karstulan taistelu käytiin höyläniemen maas-
tossa vuonna 1808. taistelusta muistona on opiston alueella 
Fieandtin sotatalli ja läheisen joen takana muistopatsas. opis-
to vihittiin tarkoitukseensa v. 1952. Varsinainen päärakennus ra-
kennettiin v. 1959. Rakennuskantaa lisättiin tasaiseen tahtiin.
Vuosikymmenien kuluessa opistotyön ja opiskelun luonne on 
muuttunut. Alkuaikojen yleissivistävä, yhteiskunnallisia ja käy-
tännön taitoja korostanut kansanopisto-opetus on antanut ti-
laa erilaisia jatko-opiskelutavoitteita palvelevalle orientoivalle 
opiskelulle. nykyisin Karstulan Evankelinen opisto toimii mo-
nialaisena oppilaitoksena. opiston koulutuslinjoja ovat kasva-
tus- ja psykologisten aineiden lisäksi liikuntakasvatus ja erä- 
ja luontomatkailu sekä käsityön erityistekniikat. Yhä useampia 
avoimen yliopiston arvosanoja voi liittää opiskeluohjelmaan. 
opisto toimii sisäoppilaitosmuotoisena, kristillisenä kansan-
opistona.

opisto tarjoaa myös kokous- ja matkailupalveluja sekä ateria-
palveluja ryhmille.

opasteet ja retkipalvelut
opisto sijaitsee Karstulassa osoitteessa Kokkolantie 12.

lähteet
http://www.keokarstula.fi
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http://www.keokarstula.fi
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