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Avosaaren
kalliomaalaukset
Opetuskäyttö
Kivikautiset kalliomaalaukset, muinaistaide, kiinteä muinaisjäännös.

Kuvaus
Päijänteen itäpuolella Luhangan eteläosassa oleva Avosaari on
Luhangan Onkisalon ja Judinsalon itäpuolella sisäsaaristossa.
Avosaari sijaitsee Varpusenselän ja Avoselän välissä. Maalaus on
saaren keskikohdalla, länsirannan kallioseinämän etelälaidalla.
Maalauksen edustalla on pieni ja melko hankalakulkuinen tasanne, jonka eteläpuolella on usean metrin jyrkkä pudotus. Kalliotasanne on noin 9,1 metriä Päijänteen pintaa korkeammalla.
Tummaa kalliota vasten piirretyt kuvat näkyvät parhaiten valoisalla säällä.
Louhikkoisessa Varpusenlinnan kallioseinämässä on muutamia
punavärillä tehtyjä esihistoriallisen ajan maalauksia. Ne löydettiin vuonna 1976. Löytäjä oli arkeologi Timo Miettinen, joka on
tutkinut ja vaaittanut kohteet yhdessä kalliomaalaustutkija Pekka Kivikkään kanssa. Peruskartalla mäki on nimettty Kammiovuoreksi. Lisätietoa löytyy museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.
Kuvista erottuu kolme hirvieläintä, jotka katsovat vasemmalle.
Parhaiten säilyneen eläimen sisältä on tunnistettavissa selvästi
sen vartaloa jakavat viivat.

Saavutettavuus ja varusteet
Parhaiten paikalle pääsee veneellä ja talvisin kulkemalla jäätä
pitkin. Alue on hankalasti saavutettavissa. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen
>Kulttuuriympäristöt >Kuntakohtaiset kulttuuriympäristökohdelistat >Luhanka
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Mäentalon haka ja
Peltolan mäkitupalaismuseon niitty
Opetuskäyttö
Mäkitupalaismuseo kuvaa elämää 1700-luvun Suomessa. Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.
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Kuvaus
Tammijärven lounaisrannan ja Luhanka-Joutsa-maantien välissä sijaitseva Mäentalon mäkitupalaisten ja muonamiesten asuttama alue muutettiin museoksi vuonna 1962. Peltolan vanhin
rakennus Isotupa rakennettiin alun perin savutuvaksi 1700-luvulla. Isotupaan on kytketty myöhemmin toinen asuinhuone
ja aitta porstuoineen. Alueella on kaikkiaan 19 hirsirakennusta, jotka olivat usean perheen käytössä. Isotuvan lisäksi alueella on kaksi muuta asuinrakennusta, useita aittoja, latoja, savusauna, talli ja navetta sekä vajoja ja kaksi keittokotaa. Peltolan
alueen pihapiirissä rakennukset sijoittuvat vapaamuotoisesti
maastoon kuvastaen mäkitupalaisten elämänmuotoa aidoimmillaan. Alkuperäiselle paikalle museoitu rakennuskanta yhdessä ympäröivän perinnemaiseman kanssa on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
Rakennuksissa on nähtävissä 1700-luvun vuosilukuja. Museoalue oli alun perin Mäen talon omistuksessa, ja talon työmiehet
eli mäkitupalaiset asuttivat aluetta. Aluetta kutsuttiin ”Peltolan
kyläksi”. Veikko Huuskolan omistuksesta mäkitupalaisalueen
rakennukset siirtyivät vuonna 1960 Kotiseutuyhdistyksen haltuun.
Perinnemaisemaan sisältyy useita erilaisia perinnebiotooppityppejä, jotka ovat Luhangan kotiseutuyhdistyksen hoidossa. Laaja, yli 12 hehtaarin laidunalue levittäytyy Ruunalahden
rantaan. Sen erottaa pelloista männikköinen maisemaa hallitseva hakakumpareiden nauha. Rannalla laidun on kosteaa rantaniittyä ja metsälaidunta. Kokonaisuuden kruunaavat pieni, kivikkoinen niitty ja Peltolan mäkitupalaismuseo pihaniittyineen.
Alueen arvoa lisäävät kohteella tavattavat uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit. Esimerkiksi rantaniityillä kasvavat keltasara,
nurmitatar, musta-apila ja punakoiso sekä rantayrtti.
Kesämuseossa on mahdollisuus tutustua vanhan ajan tilaan ja
rakennuksiin sekä peltoalueisiin. Museo on auki kesäisin päivittäin klo 10–18.

Opasteet ja retkipalvelut
Paikalle pääsee helposti autolla ja pysäköintialue on aivan museon vieressä.
Luhangan kotiseutuyhdistys, Arto Huuskola, Tammajärventie
208, 19910 Tammijärvi.
Lähteet
Luhangan kunta
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen
>Kulttuuriympäristöt >Kuntakohtaiset kulttuuriympäristökohdelistat >Luhanka
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Kuva: Kaisa Raatikainen

joutsan seutukunta

Luhangan maisematie
Opetuskäyttö
Maisematie Päijänteen saaristossa välillä Judinsalo-LuhankaTammijärvi (35 km). Soveltuu pyöräilykohteeksi.

Kuvaus
Vääksystä alkava ja Korpilahdelle päättyvä saaristotie on maamme kauneimpia maisemateitä. Luhangan alueella saaristotie
näyttäytyy parhaimmillaan Judinsalon ja Keihäsniemen alueella.
Reitin varrella olevat peltoaukeat ja laidunalueet sekä vanhat
maatilat kertovat pitkään jatkuneesta maanviljelysperinteestä. Puusto vaihtelee lehdoista tuoreisiin kuusikoihin ja kuiviin
mäntykankaisiin. Maisematielle on laadittu maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma. Suunnitelman on laatinut KeskiSuomen ELY-keskuksen Härkää sarvista -hanke (Häävi), joka on
ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeiden alueiden laidunnushoidon
järjestäminen.
Tienpientareiden kasvillisuus vaihtelee rehevästä karuihin kohtiin. Yleisiä lajeja ovat vuohenputki, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, maitohorsma ja metsäkastikka, mutta tienpientareilla esiintyy myös huomattavan paljon uhanalaista kasvilajistoa.
Inventoituja perinnemaisemia löytyy suunnittelualueelta kaksi kappaletta. Alueella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennetun kulttuuriympäristön kohdetta: Luhangan vanha kirkko sekä Judinsalossa sijaitsevat Mönkösmäen talonpoikaistalot.

Opasteet ja retkipalvelut
Reitin pituus on n. 35 km. Tien varrella pysähtymisen arvoinen
kohde on Markkulan tila, jossa tarjotaan maatilamajoitusta ja
pienimuotoista pitopalvelua. Tilan rakennusten lähellä on hienoja maisemallisia mäntyjä ja vanha aitta, jossa on säilytetty aikoinaan ruumiita. Maisematieltä avautuu näkymä Retuenjärvelle. Retuen tila on noin 150 vuotta vanha.

Saavutettavuus ja varusteet
Tie on mutkittelevaa, mäkistä ja asvaltoitua. Matkan varrella on
pysähdyspaikkoja. Soveltuu pyöräilyretkikohteeksi.
Lisätietoja Häävi-hankkeesta, perinnemaisemista ja perinnebiotoopeista ja niiden hoidosta löytyy Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilta.
Lähteet
Keski-Suomen ELY-keskus: Luhangan maisematien maisemanja luonnonhoidon yleissuunnitelma
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Reethin vanha kirkko ja
hautausmaa
Opetuskäyttö
Kirkkohistoria ja 1700-luvun seurakuntaelämä.

Kuvaus

Kuva: Joutsan seurakunta

joutsan seutukunta

Kirkonkylällä sijaitsee kornetti Alexander Reethin vuonna 1766
rakennuttaman kirkon paikka ja Luhangan vanhin hautausmaa.
Kirkko purettiin, ja jäljellä on enää pätkä kirkon aitaa, joka on
kunnostettu yhteistyössä museoviraston kanssa.
Kornetti Alexander Reeth ryhtyi ajamaan Luhangan kappelin perustamista perusteluinaan mm. pitkät kirkkomatkat Sysmään. Tieolosuhteet maitse olivat heikot. Sysmän pitäjänkokous suostui 1766 Luhangan muodostamiseen kappeliksi.
Kuningas Adolf Fredrik vahvisti kappelin perustamisen seuraavana vuonna. Reeth oli samanaikaisesti ajanut kirkon rakentamista ja papin valitsemista. Kirkko valmistui syksyllä 1766 ja
vihittiin käyttöön 22.2.1767, ja ensimmäiseksi kappalaiseksi nimitettiin Thomas Neovius. ”Reethin kirkko” oli käytössä 125
vuotta vuoteen 1892 asti, jolloin se purettiin huonokuntoisena.

Saavutettavuus ja varusteet
Muistomerkki ja pala vanhaa aitaa sijaitsevat Luhangan keskustassa, joten kulkeminen on helppoa.
Lähteet
http://www.joutsanseurakunta.fi/historia_luhanka.php
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Kuva: Sami Kähkönen

joutsan seutukunta

Luhangan kesäkirkko
Kuvaus
Luhangan vanha kirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista. Se on vihitty käyttöön Mikkelinpäivänä 1.10.1893. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck (1854–1929).
Koska kirkossa ei ole lämmitystä eikä sähkövaloja, se on käytössä vain kesäkuukausina.
Kirkko on suosittu konserttikirkko. Istumapaikkoja on noin
1500 hengelle. Siellä on äänitetty Samuli Edelmannin Virsiälevyt. Kirkossa on S. Danielsonin 1906 maalaama alttaritaulu,
joka on nimeltään Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa.

Opasteet ja saavutettavuus
Kirkon osoite on Mämminiementie 6, Luhanka.
Kirkon pihassa on parkkipaikka autoja varten. Sijaitsee hiukan
sivussa Luhangan ja Sysmän väliseltä maisematieltä. Lisätietoja
kirkosta saa Joutsan seurakunnan sivuilta.
Lähteet
http://salvia.fi/Luhangan-kirkko.php
http://www.joutsanseurakunta.fi/luh_kesakirkko.php
http://www.luhanka.fi/nahtavyydet.php
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Kuva: Reijo Urtti

Luhangan
vierasvenesatama
Veneilyn ja melonnan tukikohta, palvelusatama.

Kuvaus
Vierasvenesatama sijaitsee aivan Luhangan keskustan tuntumassa. Satamaan voi tulla isommallakin veneellä. Satamassa
on Mika Heinosen alumiininen veistos Mennyt - Nyt, joka kuvaa
Avosaaren kalliomaalauksissa esiintyvää hirveä.
Päijänne antaa hyvät mahdollisuudet harrastaa vesillä liikkumista kaikin mahdollisin tavoin. Judinsalon laituri ja kirkonkylän vierasvenesatama helpottavat isompienkin alusten rantautumista Päijänteeltä. Kirkonkylän kauppa- ja ravintolapalvelut
tarjoavat hyvät tankkausmadollisuudet niin veneilijöille kuin
myös muilla tavoin Luhankaan saapuville.

Opasteet ja retkipalvelut
Satama sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Satamassa on ulkovessa ja lyhyt kävelymatka kaupoille ja keskustaan.
Päijännematkat Koskinen Oy liikennöi Jämsän ja Luhangan välillä ja järjestää tilausristeilyjä Jämsän keskustasta Luhankaan ja
eri puolelle Päijännettä. Lisätietoa aluksista ja toiminnan historiasta löytyy osoitteesta www.paijannematkat.com.
Päijänteen virkistysalueyhdistys ylläpitää Päijänteellä veneilyja retkeilytukikohtia, joita löytyy kymmeniä Jyväskylän ja Lahden väliseltä 200-kilometriseltä järvialueelta. Aluekartta ja lisätietoa.
Lähteet
http://www.luhanka.fi/matkailu.php
http://www.paijannematkat.com
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi
http://www.taidemajakka.fi/teokset/mennyt_nyt.htm
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Kuva: Keski-Suomen vesistömatkailuhanke

joutsan seutukunta

Judinsalon laivalaituri ja
Päijänteen
virkistyskäyttö
Opetuskäyttö
Alueella on erinomaiset mahdollisuudet kalastukseen ja lintujen tarkkailuun sekä erilaisten vesilläliikkumismuotojen ja vesiturvallisuuden harrastamiseen.

Kuvaus
Päijänteen alueella on Isojärven sekä Päijänteen kansallispuisto. Puistoissa on tarjolla myös luontomatkailun ohjelmapalveluita. Alueiden hoidon ja käytön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Metsähallitus.
Päijänteen alueella on myös lukuisia Natura-alueita, jotka täydentävät arvokkaiden luontoalueiden verkostoa, ja niiden hoidon ja käytön suunnittelussa otetaan huomioon virkistyskäytön ja kestävän luontomatkailun mahdollisuudet ja tarpeet.
Päijänteen seutua suunnitellaan Unescon biosfäärialueeksi.
Luhanka on ollut suosittu matkailu- ja retkeilykohde jo vuosia.
Päijänne ja vaihtelevat rantamaisemat tarjoavat luonnossa liikkujalle monia mielenkiintoisia kohteita. Muun muassa Onkisalon Molikon lehto on tutustumisen arvoinen retkeilykohde.

Opasteet ja retkipalvelut
Laivalaituri sijaitsee saaristotie 612:n varrella. Laivalaiturille pääsee Judinsalon koululle vievää tietä pitkin. Koulun vastakkaiselta puolelta kääntyy tie laivalaituriin, jonne matkaa on
noin 3 km. Luhangan kirkolle tulee matkaa 16 km ja Sysmään
30 km. Laivalaiturilla pysähtyvät ainakin höyrylaiva s/s SUOMI
ja m/s SUOMETAR, jotka risteilevät Päijänteellä.
Päijännematkat Koskinen Oy järjestää risteilyjä Jämsän keskustasta Luhangan Judisaloon, josta ajetaan tilausbussilla Kammiovuoren luontopolun lähtöpisteeseen. Vuorelle on opastettu näköalavaellus, jonka jälkeen palataan bussilla Judinsalon
laiturille, josta laiva vie palveluineen (kuten noutopöytä) Jämsän keskustaan. Laivana toimii m/s Tuulikki II, ja koko matkan
kesto on 6 h 15 min.

Saavutettavuus ja varusteet
Päijänne antaa hyvät mahdollisuudet harrastaa vesillä liikkumista kaikin mahdollisin tavoin. Judinsalon laituri ja kirkonkylän vierasvenesatama helpottavat isompienkin alusten rantautumista Päijänteeltä. Kirkonkylän kauppa- ja ravintolapalvelut
tarjoavat hyvät tankkausmadollisuudet niin veneilijöille kuin
myös muilla tavoin Luhankaan saapuville.
Lähteet
Keski-Suomen ympäristökeskus: Päijänteen kehittämishankkeen loppuraportti
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >Päijänteen
seudun kehittäminen
http://www.luhanka.fi/matkailu.php
http://www.paijanne-risteilythilden.fi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot
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