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Pyhäjärven lintutorni
opetuskäyttö
Pyhäjärven lintuvesi on natura 2000 -kohde. Merkittävä lintu-
jen kevätmuuton aikainen levähdyspaikka ja pesimäalue, lintu-
jen tunnistus ja opettelu, lintujärven ekologia.

Kuvaus
Pyhäjärvi on Konneveden ja Sumiaisten rajalla sijaitseva lintu-
vesikohde. Se on yksi Keski-Suomen parhaimmista lintujärvis-
tä ja osa rantojensuojeluohjelmaa. järven runsas linnusto saa-
tiin palautettua padon ja avovesilampareiden avulla. Pyhäjärvi 
on kunnostettu, osin peltojen ympäröimä lintujärvi, jonka ran-
nassa on lintutorni. Myös järven äänekosken puoleisella rannal-
la on lintutorni.

Pyhäjärvi  on merkittävä kevätmuuton aikainen levähdyspaik-
ka. lajisto on erittäin runsas, kahlaajista ja vesilinnuista pe-
tolintuihin ja satunnaisiin harvinaisuuksiin. Pesimälajistoon 
kuuluvat kaikki tavalliset puolisukeltajasorsat, sotkat ja musta-
kurkku-uikku. loppukesällä järvellä saalistaa paljon petolintu-
ja. Alueella voi tavata mm. joutsenia, sorsia, suokukkoja, kapus-
tarintoja, kanahaukkoja, ruskosuohaukkoja ja nuolihaukkoja. 
harvinaisuuksista on havaittu mm. kiljukotka, punajalkahauk-
ka, lampiviklo ja allihaahka. lisätietoa lajistosta löytyy natura 
2000 -kohdekuvauksesta.

järvellä on myös kasvistollista arvoa. järven rakenteellisesti mo-
nipuolinen ja laaja luhtavyöhyke kiertää koko järven yhtenäi-
senä, mutta ulkoreunaltaan piisamien aikaansaannosten takia 
pirstaleisena. itärannalla on laidunniittyä.

Pyhäjärven umpeenkasvua on kiihdyttänyt järven lasku-uoman 
perkaaminen alueen alavien peltojen ja metsämaiden kuivat-
tamiseksi vuonna 1959. Pyhäjärven veden laskun estämiseksi 
rakennetulla padolla ei ole saatu estettyä umpeenkasvua. um-
peenkasvua ovat vauhdittaneet myös järven valuma-alueella 
tehdyt ojitukset, jotka ovat tuoneet järveen lisää kiintoainesta. 
järvelle on tehty kunnostussuunnitelma. Kunnostuksen yhtey-
dessä kortteikkoja on tarkoitus aukottaa ruoppaamalla, ja lisäk-
si veden pintaa nostetaan. näin saadaan vesilinnuille monipuo-
lisempi ympäristö. Kunnostustoimet on käynnistetty. 

opasteet ja saavutettavuus
äänekoski-Konnevesi-tieltä (69) käännytään Konneveden tan-
kolammelta pohjoiseen tielle 637 Sumiaisiin. Sumiaisten kes-
kustasta käännytään oikealle hytölän suuntaan ja edelleen 
parin kilometrin jälkeen vasemmalle rautionmäkeen. tätä tie-
tä ajetaan kymmenisen kilometriä (rautiomäen ohi), kunnes 
käännytään Pirttitaipaleen risteyksestä vasemmalle (pohjoi-
seen). hiekkatietä ajetaan n. 500 m, kunnes vasemmalla puo-
lella pellolla on parkkipaikka. tästä jatketaan kävellen rantapol-
kua puoli kilometriä. Kevättulvan aikaan torniin ei pääse ilman 
saappaita.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu/luonnonsuojelu >natura 2000 
>Konnevesi >Pyhäjärvi
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=1368
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16313&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16313&lan=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3456707&y=6961678&srs=&text=P-paikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16313&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16313&lan=fi
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MelontAreitti KonneveSi-
lAuKAA 

opetuskäyttö
Kansallisvesi, rautalammin reitti, kalastus, ulkoilu (melonta, 
soutu, uinti).

Kuvaus
Kolmen Keski-Suomen kunnan vesiteillä kulkeva melontareit-
ti alkaa Konneveden kirkonkylältä häyrylänrannan satamasta. 
Matka jatkuu rautalammin reittiä alaspäin hankasalmen kaut-
ta päättyen laukaan vierasvenesatamaan. Sieltä aukeavat jat-
koreitit pohjoiseen kanavareittiä myöten äänekosken suuntaan 
Keiteleelle sekä etelään kohti Päijännettä. reitti on osa rauta-
lammin reittiä ja on tarkoitettu melojille ja pienveneilijöille.

Kansallisveden vesireitti avaa tien Konnevedeltä Savon maise-
miin Pielavedelle asti. tämä vaihteleva ja monipuolinen vesitie 
kuljettaa veneilijää neljän kanavan kautta sokkeloisille vesille, 
missä on paljon nähtävää ja koettavaa. 

Kansallisveden järvet ovat lähes luonnontilaisia ja puhtaita. hy-
vät kalavedet, kauniit saaristot ja kapeikkojen kanssa vaihtele-
vat suuret selkävedet tarjoavat vesiretkeilyyn ja veneilyyn vaih-
televan ympäristön. erämaiselle reitille on rakennettu satamia 
ja rantautumispaikkoja. Monet matkailuyritykset sijaitsevat ve-
den äärellä, joten vesiretkeilijä saa ruokaa, majapaikan tai vaik-
kapa makoisat löylyt savusaunassa.

reitin varrella on useita rantautumispaikkoja, kalastuspaikkoja 
sekä maatilamatkailupalveluita. Monissa kohdin melotaan na-
tura 2000 -suojelukohteisiin ja rantojensuojeluohjelmaan kuu-
luvilla alueilla. rantautumispaikat soveltuvat myös liikuntara-
joitteisille. rautalammin reitistä löytyy paljon lisätietoa (veden 
laatu, kalastus, historialliset kartat ja kohteet, virkistys jne).

opasteet ja saavutettavuus
Alkupiste sijaitsee häyrylänrannassa, jossa on mm. uimaranta, 
pukuhuoneet, polttoainejakelu veneille, veneluiska, jätehuolto, 
suihku, puhelin ja ravintola-kioski. Kantatie 69:ltä käännytään 
häyrylänrantaan ja ajetaan Sirkkamäentietä 750 m eteenpäin ja 
käännytään opasteiden mukaan vasempaan Satamatielle. Me-
lontakartan voi ostaa Konneveden kunnantalolta.

Melontareitti on äijälän seudun osuuskunnan toteuttama. 
osuuskunnalta saa melontavälineistöä ja opastusta. Käyntiosoi-
te on äijälän Seudun osuuskunta, juha Kankkusentie 1, 41370 
Kuusa.

lähteet
luontoretkelle Keski-Suomeen, Konnevesi
Päijännettä pohjoiseen - Kansallisvesi 
http://www.kansallisvesi.net
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http://www.aijalanseudunosuuskunta.com/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140280&lan=fi
http://www.paijannettapohjoiseen.com/dynamic/1/9.html
http://www.kansallisvesi.net
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Konneveden MetSäPolKu
opetuskäyttö
honkaneva on natura 2000 -kohde. Metsäluonto ja ekologia, 
suunnistus, kasvituntemuksen kerryttäminen, patikointi, hiihto.

Kuvaus
Metsäpolku kulkee noin seitsemän kilometrin matkan kirkon-
kylältä honkanevalle ja lapunjoen varteen. lähimaastossa kier-
telee myös noin 3 km:n pituinen oikopolku. reitillä on kaikkiaan 
22 opastaulua, jotka tutustuttavat kulkijaa alueen luontoon.

reitin varrella on ns. vesanterin polvi, joka jyrkkänä mutkana 
lapunjoessa on entisaikoina ollut hankala paikka puunuiton 
kannalta. vesanterinpolvessa on laavu pienen nyppylän päällä, 
ja ympärillä on honkanevan metsäinen suo. Kesäisin laavulle on 
helppo myös tulla veneellä liesvedeltä lapunjokea pitkin. tal-
visin laavulla pysähtyvät hiihtäjät, jotka kulkevat sinne lapun-
joen jäätä pitkin 69-tieltä tai liesvedeltä tai sitten lapunjärvel-
tä jokivartta pitkin.
 
honkanevan natura-alue on metsäpeitteinen sisäsuomalainen 
luonnontilaisuudeltaan arvokas keidassuo, jonka läpi virtaa joki. 
Pääsuotyypit ovat isovarpu- ja tupasvillaräme, reunoilla on hie-
man korpityyppejä, mm. metsäkorte-, ruoho- ja heinäkorpea. 
joen rannoilla kasvaa pitkin matkaa reheviä kurjenmiekkakas-
vustoja. linnusto on pääasiassa metsälajistoa, mm. riistalintuja. 
lintudirektiivilajeja ovat liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy 
ja viirupöllö. Alueella esiintyy myös pohjansirkkua. honkaneva 
toimii koulujen ja yliopiston opetuskohteena.

opasteet ja retkeily
Märällä kelillä kannattaa laittaa saappaat jalkaan, muuten tuke-
vat lenkkarit tai maastokengät.

Polun kiertämiseen on hyvä varata aikaa noin puoli päivää. rei-
tin varrella on nuotiopaikka ja pari levähdyspaikkaa. laavu on 
polun länsipäässä vesanterin Polvessa lapunjoen mutkassa. 
laavulla on melkein aina puita ja se on päällystetty punaisella 
pehmusteella. liikenteen äänet 69-tieltä vähän latistavat tun-
nelmaa. vesipaikkaa ei ole, mutta lapunjoki on tummavetinen, 
melko puhdas ja vesi keitettynä juotavaa. 

Saavutettavuus
Polulle pääsee kirkonkylän länsilaidalla sijaitsevan kotiseutu-
museon piha-alueelta. lähtöpaikalle pääsee kääntymällä kir-
konkylän läpi kulkevalta kantatie 69 -tieltä työväentalon nur-
kalta lahdenkyläntielle, jota ajetaan n. 200 m ja käännytään 
oikealle museon pihaan. Metsäpolun karttoja saa museolta tai 
kunnan neuvonnasta. valitsemalla 7 kosken matkailusivujen in-
fokarttaan reitit/hiihtoladut saa näkyviin koko metsäpolun rei-
tin.

lähteet 
luontoretkelle Keski-Suomeen, Konnevesi
7 kosken matkailusivut >Kartta reitistä
retkikohteet Konnevedellä >vesanterin polvi
http://www.ymparisto.fi/ksu/luonnonsuojelu >natura 2000 
>Konnevesi >honkaneva
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http://map.sportum.info/7koskenmatkailu/7koskenkartta.jsp?1=1&reitti=6631&pageId=10.1200.1
http://map.sportum.info/7koskenmatkailu/7koskenkartta.jsp?1=1&reitti=6631&pageId=10.1200.1
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140280&lan=fi
http://map.sportum.info/7koskenmatkailu/7koskenkartta.jsp?1=1&reitti=6631&pageId=10.1200.1
http://peda.net/veraja/konnevesi/kolurit/retkikohteet_konnevedella/vesanterin_polvi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27085&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27085&lan=fi
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KoSKireitin Kulttuuri- jA 
luontoPolKu

opetuskäyttö
Kulttuuri- ja luonnonhistorian sekä ekologian opetus, ulkoilu, 
lintujen tarkkailu, natura 2000 -kohde.

Kuvaus
noin kolmen kilometrin reitti kulkee virtaavien vesien ja met-
sien maastossa. Polun varrella on neljä koskea: Siikajoki, taiki-
nainen, Karinkoski ja Kellankoski. Siellä on myös nuotiopaikka, 
puucee sekä opastauluja, jotka kertovat alueen kulttuurihisto-
riasta ja luonnosta. Koskireitin vesialueet kuuluvat natura 2000 
-verkostoon; alueella on arvokasta virtavesiluontoa rantamet-
sineen. 

Konneveden koskireitillä on sulia vesialueita läpi talven. Sulat 
ovat talvehtivien vesilintujen ja koskikarojen suosiossa. lisäksi 
paikoilla kannattaa retkeillä myös loppusyksystä ja alkukevääs-
tä. reitillä on 11 erillistä sula-aluetta, joista useimmat pysyvät 
sulana ankarimmillakin pakkasilla. 

Konnevesi kuuluu laajaan natura-alueeseen, jota toteutetaan 
pääosin rantojensuojeluohjelmalla. Konnevesi on niukkaravin-
teinen järvi, jonka vesi on erittäin kirkasta, sillä humusta ja mui-
ta orgaanisia aineita on niukasti. Suhteellisen voimakkaan vir-
tauksen vuoksi veden vaihtuvuus on melko nopeaa erityisesti 
järven pohjois- ja länsiosissa. vesi- ja rantakasvillisuus on karulle 
reittivedelle ominaista. järviruokoa kasvaa enimmäkseen har-
vana ja kapeana kasvustona alueella melko yleisenä. Konneve-
den erityispiirteenä on suuri näkösyvyys, minkä vuoksi kasveille 
käyttökelpoinen valo ulottuu keskimääräistä syvemmälle.

opasteet ja saavutettavuus
Polun alkupiste sijaitsee Siikakoskella, jossa on levähdysalueel-
la parkkipaikka ja opastuskartta tutkimusaseman tienhaaras-
sa. Sirkkamäentietä kuljetaan noin 1 km, minkä jälkeen käänny-
tään oikealle metsäautotielle. Siitä tulee seurata heinäseipäitä, 
joissa on sininen merkki.

Polun kosteimmat paikat on varustettu pitkospuilla mutta kos-
tealla säällä kannattaa laittaa saappaat jalkaan

lähteet
luontoretkelle Keski-Suomeen, Konnevesi
Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys 
http://www.ymparisto.fi/ksu/luonnonsuojelu >natura 2000 
>Konnevesi >Konnevesi - Kalaja - niinivuori
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27825&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140280&lan=fi
http://www.ksly.net/index.php?sivu=408
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27825&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27825&lan=fi
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SirKKAMäen luontoPolKu
opetuskäyttö
lammen ranta- ja vesikasvillisuus, ekologia.

Kuvaus
luontopolku sijaitsee Sirkkamäen kylässä, joka on Konneveden 
kaakkoiskulmassa, keskustasta n. 15 km. 

Polku kulkee kauniin lammen rannalla, ja sen pituus on n. 2 km. 
luontopolun reitti kiertelee vaihtelevassa maastossa, missä ka-
rut kallioalueet ja rehevät rinnealueet vuorottelevat. Polun var-
rella on kymmenen numeroitua opastaulua. 

opasteet ja retkipalvelut 
Polusta on opasvihkosia ja karttoja, joita saa Sirkkamäen kou-
lulta. Polku on nykyään huonokuntoinen, joten sitä ei suositella 
käytettäväksi. varusteiksi riittää ulkoiluasu sekä saappaat tai tu-
kevat maastokengät.

Saavutettavuus 
lähtöpaikalle pääsee kääntymällä Sirkkamäen koululta Säkin-
mäen tielle, jota ajetaan 2,5 km ennen kuin käännytään oikealle 
talkooahontielle. Sitä ajetaan tien loppuun saakka n. 3 km, kun-
nes saavutaan polun lähtöpisteeseen

lähteet
luontoretkelle Keski-Suomeen, Konnevesi
Konneveden kunta, matkailu
Sirkkamäen kyläyhdistys
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http://www.konnevesi.fi/index.php?page=luontomatkailu
http://www.konnevesi.fi/sirkkamaki/yhdis.htm
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luontoPolKu jA lAAvu

opetuskäyttö
Metsä, suo, jääkauden jäljet, asutushistoria.

Kuvaus
häähninpyykin rajapolku Piilolanmäen päällä rajapyykille ja ta-
kaisin on n. 1,5 km:n pituinen. luontopolkureitti nousee alun 
kosteikon jälkeen n. 60 vuotta vanhaan kuusikkoon, ja sen jäl-
keen polku johtaa valoiselle kankaalle, missä on suurille män-
nyille tilaa ja valoa kasvuun. Suurin puu on kolopesijöiden 
rei’ittämä ns. kilpikaarnamänty, joka on n. 22 m pitkä  ja ympä-
rysmitaltaan 275 cm. Korkealla mäen päällä on kosteikko sekä 
100 vuotta vanha rajapyykki Konneveden ja hankasalmen rajal-
la. Kiveen on hakattu pyykin perustamisajankohta.

Mäen päällä on Peikkolaksi ristitty pieni mökki, joka on alkujaan 
ollut lähiseudulla asuneen otto valkosen eli rajalan oton ra-
kentama riistakoju. nykyisellään Peikkola antaa retkeilijälle suo-
jaa.  reitin varrella on myös jäämassan kuljettamia suuria siirto-
lohkareita sekä metsän eri kehitysvaiheita. lehtipuutaimikossa 
on jälkiä hirvistä, jotka ovat pistelleet makoisat silmut ja kasvut 
suihinsa.

Suon keskeltä löytyy helmi, pieni umpeenkasvava suolampi, 
joka on keskiosistaan huomattavan syvä. Pienestä koosta huo-
limatta lammessa elää kalojakin. Ainakin hauki ja ahven kuulu-
vat lammen kalastoon. Muuten eläimistö on lähinnä pieniä ve-
sieläimiä eli hyönteisiä. vesilinnut ovat lammella vain tilapäisiä 
vierailijoita.

opasteet ja saavutettavuus
häähninmäki on Konneveden eteläosassa hankasalmen ja 
Konneveden rajalla Sirkkamäen kylässä. häähninmäkeen pää-
see ajamalla Sirkkamäen kylästä etelään ja kääntymällä Sydän-
maankylän kohdalta joko itään kohti Pirttimäkeä tai länteen 
kohti ristimäkeä. iso-häähninjärvi sijaitsee teiden välissä. 

luontoPolun vArrellA SeurAAviA KohteitA:
1. Käenkaali-mustikkatyypin metsä
2. Suuri mänty
3. Kosteikko 160 metrin korkeudessa
4. rajapyykki
5. Peikkola
6. Siirtolohkareita
7. Metsänraja
8. Suolampi

lähteet
Sirkkamäen kyläyhdistys, kyläkäsikirja
Konneveden retkikohteet >häähninmäki
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http://personal.inet.fi/yhdistys/sirkkamaki/Kokokylakasikirja.pdf
http://peda.net/veraja/konnevesi/kolurit/retkikohteet_konnevedella/haahninmaki
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Konneveden retKi-jA 
lAAvuPAiKAt
Konneveden luontoretkeilijät ry/Kolurit on Suomen ladun 
alainen järjestö, joka järjestää alueellaan kuukausittain retkiä eri 
kohteisiin. tietoa retkikohteiden sijainnista, varusteista ja kerto-
muksia retkistä on koottu Konneveden retkikohteet -sivustoksi.  

1. Ahvenislammen laavu

Polku laavulle lähtee Pyhälahden tien varresta vanhan linja-au-
totallin vierestä. Siistissä kunnossa oleva laavu, lähellä järveä. 
tulipaikka on hiukan etäämpänä laavusta. Paikalla ei ole puu-
liiteriä eikä vessaa. laavulta lähtee myös polku rokkavuorelle, 
josta avautuu upea näköala.

3. tervasroihun laavu

laavu sijaitsee 5 km:n hiihtoladun, joka lähtee urheilukentän 
laidasta, noin puolivälissä nyppylän päällä. ympärillä on pää-
osin aukeata hakkuuaukkoa ja peltoa, eikä kunnollista vesipaik-
kaa tai vessaa ole. Puita on yleensä laavun reunoilla pressulla 
peiteltynä. nuotiopaikka on.

6. haukisaaren laavu

Saari sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä häyrylänrannas-
ta. Pieni saari, joka sopii retkeilyyn kaikkina vuodenaikoina. tal-
visin hiihtäjille, kesäisin veneilijöille ja melojille. uimapaikkoja 
on runsaasti. 
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http://peda.net/veraja/konnevesi/kolurit/retkikohteet_konnevedella


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:100 000 10/2011 aineistoa                               © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

7. etelä-lanstun laavu

Saarella sijaitsee laavu. Saari hakattiin paljaaksi 1960-luvulla, 
ennen sitä siellä kasvoi karsikkomäntyjä. nykyään taitaa olla 
vain 1 noista männyistä kelottuneena: historialliset muistomer-
kit ovat tuhoutuneet.

8. ilomäen erän kota

Kota löytyy metsäautotien varresta, minkä alkupäässä on yleen-
sä auki oleva puomi. Kodalle pääsee siis perille autollakin. Pai-
kalla on wc ja puuliiteri, mutta vettä joutuu hakemaan lähtees-
tä kilometrin päästä tietä eteenpäin pellon laidasta. Kota toimii 
talvisin Komiais-hiihdon taukopaikkana.

11. lapinsalon saaren laavu

Saarella on laavu, käymälä ja jäteastia. vesi on hionut kivisen 
rannan ja rantakivikot sileiksi. veneiden kiinnitystä varten ran-
nassa on kiinnitysrenkaat. 

12. iso Pyysalon laavu

Sijaitsee aika keskellä Konnevesi-järven selkää, joten saari on 
vähän tuulelle arka. toisaalta saarella on suojainen hiekkaranta, 
laavu,  2 nuotiopaikkaa, WC ja puuliiteri. Kaunis paikka.
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neiturin KAnAvA
Kuvaus
Kanava yhdistää Konneveden ja Keiteleen. 980 m pitkä kanava 
on osa Keiteleen ja iisveden välistä reittiä. Kanavan putouskor-
keus on 4,00-4,30 metriä, sulun hyötypituus on 35,0 metriä, le-
veys 7,5 metriä ja suurin aluksen syväys 2,4 metriä. Sulku on it-
sepalvelukäytössä. Kanavan ylittää seututie 659.

Kanava on ympärivuorokautinen itsepalvelukanava, joka ra-
kennettiin 1918-26. Se toimii myös uittokanavana; sulkuun ei 
saa mennä yhtä aikaa tukkilautan kanssa. Sulku rakennettiin 
uudella tekniikalla yksikammioiseksi, jolloin vettä ei johdeta 
sulkukammioon eikä siitä pois sulkuporteissa olevien avattavi-
en luukkujen kautta vaan putkiston. tällä tekniikalla sulkukam-
mion vesi ei aaltoile eikä sulun pituussuuntaista virtausta synny.

ensimmäisen maailmansodan aikana Konnevedelle rakennet-
tiin venäläisten johdolla puolustuslinnoituksia siltä varalta, että 
saksalaiset hyökkäisivät sisämaan kautta Pietariin. neiturin kan-
nakselle tehtiin vuosia 1916-1917 vallihaudat. vallihautoja on 
havaittavissa yhä istunmäen ja vesannon välisen maantien var-
rella sekä neiturin kanavan etelä- ja pohjoispuolella. vallitukset 
muistuttavat nykyään lähinnä kiemurtelevia syviä ojia.

opasteet ja palvelut
Kanava sijaitsee seututie 659:n varrella. neituri kartalla.
Kanava on osa Kymijoen vesistöä Keitele-iisvesi-Pielavesi-reitil-
lä, merikartta: j-sarja 339.
veneilyssä sallitut aluksen mitat 35,0 x 7,5 x 2,4 x 6,4 [m] (pituus 
x leveys x syväys x korkeus).

Kanavan eteläpuolella on uimaranta, laituri, nuotiopaikka, laa-
vu, käymälä ja roska-astia. rantautumispaikka on uimarannan 
vieressä ja veneliuska on Keiteleen puoleisessa päässä.

lähteet
Kerkonkosken, Kiesimän ja neiturin kanavat
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
http://www.liikennevirasto.fi >liikenneverkko >vesiväylät ja 
kanavat >Kanavat >Kymijoen vesistön kanavat >neiturin kana-
va
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http://kanaler.arnholm.nu/suomi/finland/neiturf.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/kanavat/kymijoen_vesisto/neituri
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/kanavat/kymijoen_vesisto/neituri
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/kanavat/kymijoen_vesisto/neituri
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Konneveden KirKKo
opetuskäyttö
harmaagraniittikirkko, kirkkohistoria, uskonto, maakunnallises-
ti merkittävä rakennuskohde.

Kuvaus
Konneveden evankelis-luterilainen seurakunta kuuluu Pieksä-
mäen rovastikuntaan ja Kuopion hiippakuntaan. Seurakunnan 
jumalanpalveluselämän keskuksena toimii v. 1923 vihitty, ark-
kitehti ilmari launiksen suunnittelema paikallisesta graniitista 
rakennettu kivikirkko, joka on Keski-Suomen ainoa harmaaki-
vikirkko. Kirkon keskilaiva on lehterillisiä sivulaivoja korkeampi. 
Kirkontornin kaksi kelloa ovat saksalaisvalmisteiset. Kirkossa on 
kahdet urut. 1950-luvulla kirkko peruskorjattiin ja hankittiin alt-
taritaulu sekä tehtiin muita sisätilamuutoksia. 

Kirkon katonrajassa, kuorissa ja sivulaivojen kohdilla olevissa 
pyöreissä ikkunoissa on värikäs ja tunnelmallinen lyijylasitus. 
Alttaritauluna on taiteilija urho lehtisen työ ”taakankantajat”. 
hän maalasi myös lehterinkaiteisiin kymmeneen käskyyn liitty-
vät maalaukset. Pilarisyvennyksiä koristavat Pauli Koskisen veis-
tokset, jotka kuvaavat seurakunnan silloista elinkeinoelämää.

Kirkossa on nähtävänä 10 minuutin filminpätkä kirkkoarkkiteh-
ti ilmari launiksen kuvaamana juhannukselta 1923, kun kirkko 
vihittiin käyttöön.

Seurakunnan hautausmaa ja siunauskappeli sijaitsevat noin ki-
lometrin verran kirkolta ja vajaan 3 km:n päässä keskustasta 
Kuopion suuntaan osoitteessa Myllyntie 65. Seurakuntatalo on 
osoitteessa oikotie 4. Ahoniemen leirikeskuksessa on 30 vuo-
depaikkaa. Se sijaitsee rossinkylällä liesjärven rannalla osoit-
teessa rossinkyläntie 443, 44300 Konnevesi. Päärakennus on 
alunperin toiminut Kellankosken kansakouluna. leirikeskusta 
vuokrataan ryhmille.

Seurakunnan musiikkielämä on vilkasta, kesäisin on mm. Kirk-
kofestivaali vox elevato. Kirkko kuuluu tiekirkkoihin, joita kutsu-
taan taivaallisiksi taukopaikoiksi.

opasteet
Kirkon käyntiosoite on Sirkkamäentie 47, 44300 Konneve-
si. Konneveden Kauppatie jatkuu 69-tienä Kuopion suuntaan. 
noin 2 km keskustasta käännytään oikealle Sirkkamäkeen.

lähteet
Konneveden seurakunta
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
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http://www.peda.net/veraja/konnevesi/srk/toimitilat/ahoniemi
http://www.peda.net/veraja/konnevesi/srk/musiikkityo
http://www.taivaallinentaukopaikka.fi/taukopaikat?pid=115
http://www.peda.net/veraja/konnevesi/srk/toimitilat/kirkko
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
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häyrylänrAnnAn SAtAMA 
jA veneKoPPelit

opetuskäyttö
Satamaperinne, venekoppelit, maakunnalliseti arvokas raken-
netun ympäristön kohde.

Kuvaus
Konneveden kunnan omistuksessa olevassa satamassa sijait-
sevat pääasiassa 1900-luvun alkuajoista ennallaan säilyneet 
venekoppelit pitkinä punaisina vajarivistöinä entisellä rauta-
lammille suuntautuneiden kirkkovenematkojen lähtörannal-
la. Konneveden kirkonkylän talojen omistuksessa olleet ja vie-
lä 1940- ja 1950-luvuilla pääasiassa sivuelinkeinona olleeseen 
kalastukseen liittyvät venevajat edustavat juuri Konnevedel-
le tyypillistä rakennuskulttuuria, sillä kunnan alueella on säily-
nyt useita muitakin venekoppeleita myös yksityisten omistamil-
la rannoilla. 

ranta-alueelle on rakennettu myöhemmin hirrestä kirkkovene-
katos, jossa kylän yhteistä, vielä ajoittain käytössä olevaa kirk-
kovenettä pidetään. Satamaan kuuluu myös kylän yhteinen 
uimaranta ja edelleen käytössä oleva perinteinen puinen uima-
hyppytorni. Kunta on kunnostanut sataman ja koppelit sekä ra-
kentanut alueelle veneilyä palvelevia lisärakennuksia ympäris-
tökokonaisuuteen sovittaen. 

häyrylänrannan maisemaa reunustaa historiallinen Siikakos-
ki, ja alue liittyy myös etelä-Konneveden järvimaisemaan, joka 
luonnonarvojensa takia on lähes kokonaan natura 2000 -ohjel-
massa.

opasteet ja palvelut
Kantatie 69:ltä käännytään häyrylänrantaan ja ajetaan Sirkka-
mäentietä 750 m eteenpäin ja käännytään opasteiden mukaan 
vasempaan Satamatielle. häyrylänranta on merikartalla 466.

häyrylänrannan hienossa satamassa on puhdasvetinen uima-
ranta sekä uusitut pukutilat ja laituri. veneilijöille on venesa-
tama, veneluiska, polttoainejakelu, septi, jätehuolto, puhelin, 
ravintola-kioski ja grillikatos. Satama-alueella on myös karavaa-
narialue. Keskustaan on matkaa noin 3 km. 

rautalammin melontareitin lähtöpiste on häyrylänrannassa. 
Matka jatkuu rautalammin reittiä alaspäin hankasalmen kautta 
päättyen laukaan vierasvenesatamaan.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
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KotiSeutuMuSeo
opetuskäyttö
Paikallishistoria, itäsuomalainen entinen elämäntapa, raken-
nushistoria, perinteiset työtavat ja työvälineet, valtakunnalliseti 
arvokas rakennetun ympäristön kohde.

Kuvaus
Konneveden kotiseutumuseo sijaitsee Konneveden keskustas-
sa tuntumassa metsäisessä rinteessä. ulkomuseoalueelle on 
siirretty eri puolilta pitäjää kansanomaisia talonpoikaisia hir-
sirakennuksia, jotka kuvaavat Konneveden rakentamistapaa 
1700- ja 1800-luvuilla. Museo on perustettu 1958, ja se avattiin 
yleisölle vuonna 1964. Museon vanhimpiin rakennuksiin kuulu-
vat hytölän tuomiston savutupa ja Sirkkamäen eerolan vaate- 
ja särvinaitat 1700-luvulta. Kotiseutumuseon alueelle on tallen-
nettu lisäksi savusauna, paja, riihi, kaksi vilja-aittaa, kalustovaja, 
maitoaitta, tuulimylly, navetta, talli ja heinälato. Kokonaisuutta 
täydentävät keittokota, keinu, kaivo, karsikkopetäjä ja näyttely- 
ja varastorakennus sekä suurten esineiden säilytyskatokset. Pe-
rinteiset työtavat ja työvälineet ovat hyvin esillä museoraken-
nuksessa.

Konnevedellä näkyyvät sekä läntisen että itäisen kansankult-
tuurin vaikutukset, tosin enemmän kuitenkin idästä levinneen 
asutuksen. Kotiseutumuseon pihapiiri edustaakin rakennuksi-
neen itäsuomalaista kansankulttuurin rakennusperinnettä ja 
savolaista kulttuuriperintöä. vasta maanteiden rakentaminen 
länteen mahdollisti kauppamatkat ja kansankulttuurin omak-
sumisen myös lännestä. oman mausteensa on tuonut myös 
savolaisperäinen asutus sekä hallinnollinen yhteys rautalam-
peen.

 Museoon on koottu noin parituhatta esinettä, asiakirjaa ja ääni-
tettä. valokuvia sekä diakuvia on noin 4500 kappaletta.

Sirkkamäen kyläyhdistys on koonnut käsikirjan Konneveden 
historiasta, paikannimistä, teiden rakentamisesta yms.

opasteet ja saavutettavuus
Kauppatie 1 , 44300 Konnevesi.
Kesäajan ulkopuolella ryhmien opastuksia voi kysyä kunnan 
neuvonnasta.

lähteet
Konneveden kotiseutuyhdistys ry >Kotiseutumuseo
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
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http://personal.inet.fi/yhdistys/sirkkamaki/Kokokylakasikirja.pdf
http://www.peda.net/veraja/konnevesi/kotiseutuyhdistys/museo
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:100 000 10/2011 aineistoa                               © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

SiiKAKoSKen Alue jA urho 
KeKKoSen MuiStoMerKKi

opetuskäyttö
rautalammin reitti, kansallisvesi, kalanviljely sisävesissä, Siika-
kosken liike- ja teollisuushistoriaa, uitto, maakunnallisesti mer-
kittävä rakennetun ympäristön kohde.

Kuvaus
Siikakosken rantamaisemia hallitsevat taimen oy:n kalankasva-
tuslaitoksen altaat. Kotimaisen kirjolohen matka ruokapöytään 
kestää 2-3 vuotta. yrityksen internetsivuilla voi tutustua kalan-
kasvatuksen vaiheisiin taimen-yhtiöiden lankajärven poikas-
hautomolta Siikakosken jatkokasvatuslaitokseen ja sieltä edel-
leen kuluttajille. 

taimen-yhtiöt kantaa vastuunsa kalankasvatuksen kestävän ke-
hityksen edistämisestä muun muassa kierrättämällä. Perkuu-
jätteet menevät turkistarhaukseen hyötykäyttöön sekä biodie-
selin ja öljypohjaisten maalien raaka-aineeksi. Altaiden veden 
kierrättämiseen perustuva kiertovesitekniikka mahdollistaa 
kasvatusolosuhteiden ja ympäristövaikutuksien tehokkaan hal-
linnan.

taimen oy on saanut alkunsa 1960-luvulla laukaan kunnan-
lääkärin richard Sotamaan kannustuksesta hänen hoitaessaan 
loukkaantunutta kalatalousteknikko viljo orpanaa. Sotamaa 
tuli tunnetuksi yhteisistä kalastusmatkoistaan presidentti urho 
Kekkosen kanssa. Presidentin muistoksi on kosken rannalla kivi, 
jossa on muistolaatta:
”tasavallan presidentti urho Kekkonen kalasti Konneveden Sii-
kakoskella vuosina 1964-1981. Metsiemme ja vesiemme rauha 
antoivat hänelle viihtyvyyttä ja uutta voimaa.”

rautalammin reitin koskiosuudelle sijoittuvaan Siikakoskeen 
vuonna 1899 rakennettu 80 metriä pitkä kivisilta uudistettiin 
vuonna 1972. Siikakoskeen on liittynyt merkittävää liike- ja teol-
lisuustoimintaa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. tuolta ajalta on 
jäänyt jäljelle saneerattuna asuinrakennuksena entinen kaup-
pa vuodelta 1912 (Korpela) sekä muutamia metsäyhtiön uitto-
toiminnasta kertovia rakennuksia. joitakin Kymin uittoyhdistyk-
sen 1900-luvun alkupuolen toimisto- ja miehistörakennuksia 
on säilynyt pääasiassa 1980-luvulla uudistetussa asussa. uit-
toyhdistyksen entisiin rakennuksiin kuuluu myös 1930-luvulla 
tehty rantasauna. 

Kosken rannalla on jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötie-
teiden laitoksen Konneveden tutkimusasema, joka on tullut 
tunnetuksi kansainvälisestikin kokeellisen ekologian, evoluu-
tioekologian ja vesistötieteiden tyyssijana. Asema tarjoaa mo-
nipuoliset tutkimus- ja kokoontumistilat sekä 70 viihtyisää vuo-
depaikkaa .

opasteet

Siikakosken Kalanviljelylaitoksen osoite on Sirkkamäentie 187, 
44300 Konnevesi.
Konneveden tutkimusaseman osoite on Sirkkamäentie 220, 
44300 Konnevesi.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
http://www.jyu.fi >Konneveden tutkimusasema
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http://www.taimen-yhtiot.fi/taimen-oy/kalan-matka
https://www.jyu.fi/bioenv/konnevesi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
https://www.jyu.fi/bioenv/konnevesi
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roSSinKylä
opetuskäyttö
Maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema.

Kuvaus
rossinkylä sijaitsee Konneveden kunnan kaakkoiskulmassa, ai-
van Keski-Suomen maakunnan itäreunalla. Se on eräs Keski-
Suomen vanhimmista asutuista alueista. rossinkylässä on  ol-
lut asutusta jo kivikaudelta lähtien.  Alueelta on löydetty kaksi 
kivikauden asuinpaikkaa, pii- ja kvartsi-iskoksia sekä yksi ajoit-
tamaton kiviröykkiö. 

rossinkylä sijaitsee erinomaisten vesitieyhteyksien, rautalam-
min vesistöreitin, varrella luonnonkauniilla paikalla. rossien 
suku on asuttanut kylää 1600-luvulta lähtien ja antanut kyläl-
le myös nimen. rossi-suvun kantaisä eli 1600-luvulla ja oli ni-
meltään Ambrosius, jonka savolaiset viänsivät rossiksi. nimi 
on kirjattu myös eri muodoissa: Ambrosius råssi/Brusius ros-
si. Ambrosius sai 1640 asuttavakseen kruununtorpan ja toimi 
kruununvoutina asuen nykyisen jokelan talon tienoilla  liesve-
den ja ukonjärven välissä. Kyläläisten elinkeinoina olivat erän-
käynti, kaskitalous ja kalastus. järvistä saatiin lohta ja järvitai-
menta. 

Asutus sijoittui jo muinoin mäkien lakialueille, paikoille, jotka 
ovat olleet vedenkoskematonta aluetta  jo heti jääkauden jäl-
keisenä aikana.  yksi rossinkylän luonnon hienouksista on va-
paana virtaava Kellankoski, joka laskee liesveteen. 

rossinkylän maisema muodostaa nykyisellään harmonisen ko-
konaisuuden. Keskisuomalaisen maiseman tyypilliset piirteet  - 
vesi, jylhän metsäiset mäenrinteet ja kumpuilevat pellot ja lai-
tumet - ovat hyvin edustettuina. viljely- ja metsämaisemassa 
kulkeva vanha tie myötäilee luontevasti maaston muotoja. 

vanhin asutus on sijoittunut tien varteen. rossinkylässä on 
useita rakennushistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja piha-
piirejä, eikä rakennuskannassa ole maatalousmaisemalle vierai-
ta piirteitä. laidunnetut metsänreunat, metsäsaarekkeet ja ha-
kamaat ovat pienmaiseman viehättävimpiä piirteitä. Alue on 
myös erityisen hyvä pyöräilyyn.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
http://personal.inet.fi/yhdistys/sirkkamaki/Kokokylakasikirja.
pdf
http://www.kolumbus.fi/niittyvilla/rossinhistoria.html
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