
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

Kyyjärven lintutorni
opetuskäyttö
Soveltuu etenkin muuttolintujen tunnistamiseen.

Kuvaus
Kyyjärven lintutorni valmistui kesällä 2006 Keski-Suomen ym-
päristökeskuksen yty-töinä. torni kasattiin Kyyjärven kunnal-
ta ja Kyyjärven Sahalta lahjoituksina saaduista puutavaroista. 
Metsähallitukselta saatiin tervaa puuosien kyllästämiseen. Kat-
selutasanteella on kokoa noin 4 x 3 m, joten sinne mahtuu use-
ampikin henkilö kerrallaan. tornin sijoituspaikka valittiin niin, 
että vierestä kulkeva oikarinjoki, joka keväällä sulaa aikaisin, 
tarjoaa muuttolinnuille ja sen myötä kuvaamiseen hyvät olo-
suhteet. tornilla voi nähdä mm. joutsenia.

opasteet ja retkipalvelut
lintutorni sijaitsee Kyyjärven eteläpäässä oikarinjoen suistos-
sa. Aja Sinistä tietä ja käänny Kumpulaan päin ja välittömäs-
ti vasemmalle Pentinniementielle, jossa noin kilometrin päässä 
opasteet tornille. Polku on merkitty sinisillä ympyröillä varuste-
tuin paaluin.

Saavutettavuus ja varusteet
lintutornille pääsee kulkemaan vaivattomasti. lintukirja ja kii-
karit mukaan lintujen tunnistamista varten. 

torni sijaitsee Pekka Kirvesmäen mailla. tornin ylläpidosta vas-
taa Kyyjärven kunta. 

lähteet
Keski-Suomen ympäristökeskus, työkohteen loppuraportti
http://www.nopolanews.fi
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http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=79437
http://www.nopolanews.fi/fin/etusivu/?selectedNumber=75&article=1994&teema=22&id2=82
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HArSunKAnKAAn 
ulKoiluAlue

opetuskäyttö
Soveltuu hyvin liikuntaopetukseen: lenkkeily ja talvella hiihtä-
minen.

Kuvaus
Harsunkangas on kunnan ylläpitämä ulkoilualue, jossa on hyvät 
mahdollisuudet harrastaa monipuolisesti ulkoliikuntaa. Harsul-
la on laskettu mäkeä ja hiihdetty ainakin 100 vuotta. Siellä voi 
myös kävellä metsäpoluilla luonnossa. Harsulla on mökki, joka 
on urheiluseura Kyvyn käytössä, ja kota, joka on kaikkien käy-
tössä. Harsun hiihdot järjestetään aina uudenvuodenpäivänä. 
 
Alueella on opastettuja lenkkeily- ja hiihtoreittejä, jotka ovat 
osittain valaistuja, sekä valaistu pulkkamäki. valaistua pururataa 
on 2,5 km. ulkoilualueen reunaan on rakennettu hiihtostadion, 
jossa on mm. taukotupa, kisakanslia ja wc. Harsunkankaan hiih-
tomaja on 5 kilometrin laturetkien etappina. 

opasteet ja retkipalvelut
Harsunkankaan ulkoilualue sijaitsee Kyyjärven keskustasta kat-
sottuna noin 700 m etelään.
Alueella on pyöröhirsinen laavu ja lautarakenteinen turva-aita, 
jolla ohjataan ulkoilijoiden kulkua pysäköintialueelta hiihtola-
dulle. ne on rakennettu ns. yty-töinä.

varusteet
lenkkeilyvarustus, talvella hiihtovarustusteet.
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tuliHArjun Pyöräilyreitti
opetuskäyttö
Hyvä pyöräilyreitti liikuntaopetukseen, reitin varrella runsaasti 
luonto- ja kulttuurikohteita.

Kuvaus
tuliharjun pyöräilyreitti kulkee koko Kyyjärven ympäri. reitillä 
on pituutta noin 37 km. Kohdekuvauksia reitin varrelta löytyy 
opasvihkosta tarinat ja kohteet pohjoisen Keski-Suomen luon-
toreitistöllä s. 61- 65. Karttalinkki reitille löytyy www.luontorei-
tit.fi-sivuilta. 

opasteet ja retkipalvelut
reitistön opastuspiste on Kyyjärven kunnanviraston pihassa. 
Pyöräilyreitti: tuliharjuntie – Pölkintie – ohramäentie – Sauna-
kyläntie – Kumpulantie – viitasaarentie – jyväskyläntie – Pietari 
Brahentie – Honkalehdontie – tuliharjuntie.

varusteet
reitin pituuden takia kunnon pyöräilyvarustus.

tArinoitA jA KoHteitA reitin vArrellA

1. Kyyjärven kirkko ja hautausmaa
2. Kyyjärven kotiseutumuseo
3. liinavaatemuseo
4. 20 pennin pajatso
5. lintulahden taistelun muistomerkki
6. Karhukangas
7. tanelinpöytä
8. Surma-aho
9. Hokkasten helvetti
10. Kukkula eli lasten Amerikka
11. Pyhäräinen
12. Kulhalammet
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http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2540-tarinat_ja_kohteet_pohjoisen_keski-suomen_luontoreitistolla.pdf
http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2540-tarinat_ja_kohteet_pohjoisen_keski-suomen_luontoreitistolla.pdf
http://map.sportum.info/saarijarvimap/saarijarvimap.jsp?routeid=8882&resetroute=1
www.luontoreitit.fi
www.luontoreitit.fi
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SAArijärven KoSKireitti 
KAlliorAnnAStA

opetuskäyttö
Melonta, vesiturvallisuus, taukopaikoilla retki- ja erätaitojen 
harjoittelu.

Kuvaus
Saarijärven koskireitti alkaa Kyyjärven Kalliorannasta. Koskirei-
tillä on mittaa n. 80 km ja se muodostuu järvi- ja jokiosuuksis-
ta sekä useista sivuvesistöistä. Huomattavimmat järvet reitillä 
ovat Kyyjärvi, Kiminkijärvi, Pääjärvi, Kalmarinjärvi, Mahlunjärvi, 
Saarijärvi ja Summasjärvi.

Saarijärven reitin helmenä voi kauniiden maisemien ohella pi-
tää reitin vauhdikkaita ja laskukelpoisia koskia. reitillä on yh-
teensä 22 koskea, joiden yhteispituus on 6,7 km ja yhteisputous 
42 metriä. jokiosuuksien yhteispituus on 28 km. loppuosa rei-
tistä on järvimatkaa, joka järvien pitkänomaisen muodon vuok-
si on turvallisesti kuljettavaa vesistöä. reitin varrella tapahtuvaa 
yöpymistä tai pysähtymistä varten on sopivin välein keltaisilla 
”liikennemerkeillä” merkittyjä, retkeilijän tarpeisiin varustettuja 
taukopaikkoja.

opasteet ja retkipalvelut
Saarijärven koskireitti sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyy-
järven, Karstulan, Pylkönmäen ja Saarijärven kuntien alueilla. Se 
lähtee Kyyjärven Kalliorannasta, joka sijaitsee Kyyjärven keskus-
tasta katsottuna noin 3 km itään.

Saavutettavuus ja varusteet
reitin koskien laskuvaikeus vaihtelee vuodenaikojen myötä. Ke-
väällä vesi on korkealla, ja silloin suurimpien koskien laskemi-
nen vaatii ehdottomasti aikaisempaa kokemusta tai mieluim-
min pätevän oppaan. Heinä-elokuussa veden korkeus laskee 
ja veden virtaus sen myötä. tuolloin koskenlasku onnistuu hel-
pommin myös omatoimisilta aloittelijoilta, joskin silloinkin ki-
vien väistely vaatii ohjaamistaitoa. Melonta- ja retkeilyvarustus.

lähteet
http://www.luonnonvoimaa.net >Matkailupalvelut >luonto, 
liikunta, kalastus yms. >vesiretkeily >Saarijärven koskireitti
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http://map.sportum.info/saarijarvimap/saarijarvimap.jsp?zoom=4
http://www.luonnonvoimaa.net/matkailupalvelut/luonto_liikunta_kalastus_yms__/vesiretkeily/saarijarven_koskireitti
http://www.luonnonvoimaa.net/matkailupalvelut/luonto_liikunta_kalastus_yms__/vesiretkeily/saarijarven_koskireitti
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lAPin SorMi –vAelluSreitti
opetuskäyttö
vaeltaminen, retki- ja erätaidot.

Kuvaus
lapin Sormi on 19 km pitkä merkitsemätön erämaareitti, jonka 
varrelta löytyvät Kalettoman laavu ja Metsolan kämppä. reitin 
ylläpitoon ei ole voitu panostaa viime vuosina.

opasteet ja retkipalvelut
vaellusreitti alkaa Pentinniementieltä ja jatkuu luotojärvelle 
saakka. Kartta.

Saavutettavuus ja varusteet
Koska reitin ylläpitoon ei ole panostettu viime vuosina, kannat-
taa ottaa mukaan hyvä retkivarustus.

lähteet
http://www.luontoreitit.fi/lapin_sormi_kyyjarvi
http://www.skjkl.fi/Kyyjarvi/rantaosayleiskaava/selostus/kaa-
vaselostus.htm
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KotiSeutuMuSeo
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua kotiseutumuseon historiaan sekä met-
sätalouden ja maatalouden alan museoesineistöön.

Kuvaus
Kyyjärven kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kyyjärven 
kotiseutumuseo. Museorakennus on Karstulan laikan pappi-
lan vanha luhtiaitta, jonka omistaa Kyyjärvi-seura ry. Aitta siir-
rettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1975. Museossa on noin 
400 esinettä metsästyksen ja maatalouden alalta. rakennuk-
sen vieressä on myös hirsinen venekatos. Museo on avoinna ti-
lauksesta ja kesäsunnuntaisin.

opasteet ja retkipalvelut
Kotiseutumuseo sijaitsee Kyyjärven kirkon vieressä tuliharjun-
tiellä.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
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liinAvAAteMuSeo
opetuskäyttö
tekstiilikäsitöiden historia.

Kuvaus
Honkalehdon kievarin pihapiirin edustavissa rakennuksissa si-
jaitsee kotimuseo, jossa on esillä vanhoja kauniita käsitöitä. Kä-
sitöihin kuuluu muun muassa kohteen emännän Aila Ahtilan 
taidokkaasti kirjailtuja kodin tekstiilejä sekä reikäommeltöi-
tä. lisäksi vuosien varrella on kokoelmaan hankittu käsitöitä ja 
vanhan ajan esineistöä, jotka ovat pihapiirin rakennuksissa. Pe-
rimätiedon mukaan suku on pitänyt kestikievaria jo 1800-lu-
vun puolelta aina vuoteen 1935 saakka. nykyään kievariperin-
ne jatkuu, sillä ovet on avattu matkailijoille uudestaan.

opasteet
osoite: Honkalehdontie 156. 

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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20 Pennin PAjAtSo
opetuskäyttö
Paikallishistoria.

Kuvaus
Kyyjärven esson seinustalla komeilee Suomen ainoa yleisökäy-
tössä oleva 20 pennin pajatso. Pajatsovanhuksen yläpuolelta 
voi lukea pajatson historiaa. ensimmäinen 20 pennin pajatso 
tuli Kyyjärvelle 1964, ja sillä pelattiin aina vuoteen 1993 saak-
ka. Kassalta sai vaihtaa 20 pennisiä, vaikka euroaika oli saapu-
nut. viimein kuitenkin tämäkin kone vietiin pois, mikä aiheutti 
joukkoliikkeen Kyyjärvellä.

rAy toikin 20 pennin pajatson takaisin Kyyjärvelle. Pajatso on 
ollut käytössä kerran vuodessa Kyyjärvipäivillä vuodesta 1989 
alkaen. Siitä lähtien on päivien yhteydessä järjestetty 20 pen-
nin pajatson pelaamisen SM-kisat.

opasteet
osoite: Honkalehdontie 4.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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lintulAHden tAiStelun 
MuiStoMerKKi

opetuskäyttö
Suomen sotahistoria (Keski-Suomi, Kyyjärvi).

Kuvaus
Pohjoinen Keski-Suomi oli Suomen sodan kannalta ratkaisevaa 
aluetta. Kyyjärven kirkko sekä sankarihaudat sijaitsevat paikal-
la, jossa Suomen sotaväki lintulahden taistelussa vuonna 1808 
taisteli venäläisiä vastaan lähes kuukauden ajan. Pohjanmaalta 
oli lähtenyt ruotsin armeijan kenttäosaston 200 hengen erillis-
joukko everstiluutnantti otto von Fieandtin johdolla kohti ete-
lää jyväskylä-Kokkola-tietä myöten. von Fieandt oli itse rauta-
lammin komppanian päällikkö ja osa hänen miehistöstään oli 
keskisuomalaisia - tarkoituksella mukaan valittuja. Partion tar-
koituksena oli turvata etenevän kenttäarmeijan vasen sivusta ja 
tehdä vahinkoa venäläisten huollolle. von Fieandtin joukot sai-
vat haltuunsa lintulahden tärkeän tienhaaran. venäläiset eivät 
kuitenkaan jääneet toimettomiksi, vaan eversti jegor vlastovin 
johdolla kävivät taistoon Kyyjärven lintulahdella 3.7.1808. tais-
telu päättyi von Fieandtin joukkojen tappioon. Molemmat puo-
let odottivat sen jälkeen vahvistuksia ja kokosivat rivejään jat-
kotaisteluja varten.

lapuan taistelussa kokemansa tappion jälkeen venäläiset ve-
täytyivät, rintamalinja pysähtyi toistamiseen lintulahteen. rat-
kaiseva taistelu alkoi Karstulassa sunnuntaina 21.8.1808. Kyy-
järvellä on kerrottu useita tarinoita kummittelevista sotilaista, 
jotka marssivat ja laulavat lintulahden tienhaaran kohdalla. 
otto von Fieandtin johtaman taistelun muistoksi paljastettiin 
muistomerkki 1930-luvulla. Se sijaitsee Honkalehdontiellä, Kyy-
järven keskustan välittömässä läheisyydessä. Muistomerkki on 
opettaja otto talasmon suunnittelema.

opasteet
osoite: Honkalehdontie 9. 

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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Sininen tie
opetuskäyttö
Sinisen tien matkailutie ja historiatie, sen varrella olevien paik-
kakuntien kulttuuritieto Suomessa, ruotsissa, norjassa ja ve-
näjällä.

Kuvaus
Sininen tie on osa kansainvälistä Sinistä tietä, joka kulkee län-
nessä ruotsin kautta norjaan Atlantin rannikolle Mo i ranaan 
ja idässä venäjän Karjalaan ja äänisen rannoille. Sininen tie 
seuraa vesireittiä pitkin tuhansia vuosia vanhaa väylää. Sinisen 
tien varrella on tarjolla niin kesällä kuin talvellakin paljon kult-
tuuritapahtumia kuten kulttuurifestivaaleja, urheilutapahtu-
mia, markkinoita ja kansanjuhlia.

Sininen tie on paitsi nykyaikainen matkailureitti myös tärkeä 
kaupan ja teollisuuden kehittymisen väylä. Sen merkitys kas-
vaa asteittain kaupunkien väestönkasvun, alueellisen kehityk-
sen ja Mo i ranan vapaasataman ansiosta. Sinisellä tiellä yhdis-
tyy neljän maan luonto, kulttuuri ja monipuolinen tarjonta. 

opasteet ja retkipalvelut
Suomessa Sininen tie kulkee vaasasta viitasaaren ja Siilinjärven 
kautta tohmajärven niiralaan. Sininen tie kulkee myös Kyyjär-
ven läpi.

lähteet
http://www.lomasuomi.fi >Alueittain >Suomi tutuksi autoillen 
>Sininen tie
http://www.travel.fi/sininentie/fin/
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Kyyjärven KirKKo
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua Kyyjärven kirkkoon ja sen historiaan ja 
arkkitehtuuriin.

Kuvaus
Kyyjärven kirkko, kellotapuli ja kirkon edessä oleva sankari-
hauta-alue muodostavat yhdessä vaikuttavan kokonaisuuden. 
Arkkitehti veikko larkaksen suunnittelema kirkko valmistui 
vuonna 1953 lahjoitus- ja keräysvarojen ansiosta. tästä syystä 
kirkkoa on kutsuttu kerjuukirkoksi ja kirkon entisiä urkuja ker-
juu-uruiksi. Kirkko on verrattain yksinkertainen, mutta sen yksi-
tyiskohdat ovat mieleenpainuvia. Kirkon alttariseinällä on kau-
nis krusifiksi, samanlainen sijaitsi aikanaan myös Myllykosken 
kirkossa. Kyyjärveläiset pyysivätkin vuorineuvon juuso Walde-
nilta lupaa teettää kopio tästä viktor janssonin suunnittelemas-
ta rististä. Kyyjärven kirkossa on ollut myös keramiikkataiteilija-
na tunnetun rut Brykin, akateemikko tapio Wirkkalan puolison, 
toteuttama alttarivaate. tämän kuvakudoksen aiheena oli 12 
apostolia. Hautausmaa-arkkitehti, taiteilija ilmari Wirkkala on 
toteuttanut sankarihauta-alueelle muistomerkin ”Kaikki isän-
maalle”. Kirkon kellotapuli valmistui vuonna 1954.

opasteet ja retkipalvelut
Kyyjärven kirkko sijaitsee osoitteessa tuliharjuntie 19.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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SAunAKylä
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin ra-
kennuksiin, tuulimyllyihin sekä laitumiin ja perinnemaisemiin.

Kuvaus
Saunakylä sijaitsee noin 20 kilometriä keskustasta pohjoiseen. 
Kylätien molemmin puolin sijaitsee kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita rakennuksia sekä laitumia ja perinnemaisemia. vie-
hättävän lisän maisemaan tuovat tuulimyllyt, joihin liittyy 
myös tarinoita. erään tarinan mukaan ruotusotamies Kain jou-
tui Suomen sodassa venäläisten vangiksi ja hänet kuljetettiin 
venäjälle. lopulta Kain pääsi pakenemaan ja palasi Kyyjärvelle. 
Kain oppi vankeusaikanaan tuulimyllyjen rakentamisen ja ra-
kensi lähes jokaiseen Saunakylän taloon oman tuulimyllyn. ta-
rinaperinteen mukaan myös tuulimyllyillä oli oma haltija, joka 
piti huolta myllyistä. Myllytonttua ei saanut suututtaa tai taloa 
seurasi huono onni.

opasteet ja retkipalvelut
Saunakylä sijaitsee noin 20 kilometriä Kyyjärven keskustasta 
pohjoiseen Kivijärven ja Perhon kuntien ollessa rajanaapurei-
na.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
http://www.kyyjarvi.fi >Palvelut >Kyyjärven kylät >Saunakylä
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oiKArin vAnHA KylänrAitti 
jA KyläMAiSeMA

opetuskäyttö
Paikallishistoria, rakennushistoria, maakunnallisesti merkittävä 
kulttuurimaisema.

Kuvaus
Kyyjärven oikarin kylä valittiin vuonna 2006 Kyyjärven kau-
neimmaksi kyläksi eikä suotta. Kylän rakennuskanta on pääasi-
assa 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta 1930-luvulle saakka ra-
kentunutta ja edustavassa kunnossa. oikarin kylänraitti edustaa 
Keski-Suomessa harvinaista nauhamaista, yhtenäistä kylänrait-
tia, jonka rakennuskanta on hyvin säilynyttä ja rakennushistori-
allisesti merkittävää. oikarin kylän läpi kulkee jo 1700-luvun lo-
pulla tunnettu Savon tie, jota pitkin kuljettiin Sisä-Suomen ja 
Pohjanmaan rannikkokaupunkien välillä. Maatilat sijoittuvat 
nauhamaisesti ja tiiviisti vanhan maantien molemmin puolin. 
oikarilla maasto on mäkistä ja viljavat pellot laskevat kylää hal-
kovaan oikarinjokeen. Asutus on jakautunut molemmin puo-
lin jokea.

Pääosa tiloista on pientiloja. joukossa on myös muutamia mä-
kitupalaismökkejä. raitin varressa sijaitsevat arvokkaat Ala-oi-
karin, esalan, Haapalan, Haaparinteen, Hinkkalan, Kauppalan, 
veijon ja Kotilan pihapiirit sekä 1800-luvun lopulla rakennettu 
entinen oikarin kansakoulu.

opasteet ja retkipalvelut
oikarin kylänraitti sijaitsee valtatien 13 varrella Kyyjärven ja 
Karstulan rajalla. Saarijärvi-Kokkola-tieltä jyväskylästä päin tul-
taessa oikarin kylä on päätien oikealla puolella. Matkailijan on-
kin helppo poiketa päätieltä oikarin tielle ja jälleen takaisin 
päätielle.

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
http://www.kyyjarvi.fi >Palvelut >Kyyjärven kylät >oikari
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