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JuDinsAlon lAivAlAituri JA 
PäiJänteen 
virkistyskäyttö

opetuskäyttö
Alueella on erinomaiset mahdollisuudet kalastukseen ja lintu-
jen tarkkailuun sekä erilaisten vesilläliikkumismuotojen ja vesi-
turvallisuuden harrastamiseen.

kuvaus
Päijänteen alueella on isojärven sekä Päijänteen kansallispuis-
to. Puistoissa on tarjolla myös luontomatkailun ohjelmapalve-
luita. Alueiden hoidon ja käytön suunnittelusta ja toteutukses-
ta vastaa metsähallitus. 

Päijänteen alueella on myös lukuisia natura-alueita, jotka täy-
dentävät arvokkaiden luontoalueiden verkostoa, ja niiden hoi-
don ja käytön suunnittelussa otetaan huomioon virkistyskäy-
tön 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 liik-
kujalle monia mielenkiintoisia kohteita. muun muassa onkisa-
lon molikon lehto on tutustumisen arvoinen retkeilykohde. 

opasteet ja retkipalvelut

laivalaituri sijaitsee saaristotie 612:n varrella. laivalaituril-
le pääsee Judinsalon koululle vievää tietä pitkin. koulun vas-
takkaiselta 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 keskus-
tasta luhangan Judisaloon, josta ajetaan tilausbussilla kam-
miovuoren luontopolun lähtöpisteeseen. vuorelle on opastet-
tu näköalavaellus, jonka jälkeen palataan bussilla Judinsalon 
laiturille, josta laiva vie palveluineen (kuten noutopöytä) Jäm-
sän 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 liikku-
mista kaikin mahdollisin tavoin. Judinsalon laituri ja kirkonky-
län vierasvenesatama helpottavat isompienkin alusten rantau-
tumista Päijänteeltä. kirkonkylän kauppa- ja ravintolapalvelut 
tarjoavat hyvät tankkausmadollisuudet niin veneilijöille kuin 
myös muilla tavoin luhankaan saapuville.

lähteet
keski-suomen ympäristökeskus: Päijänteen kehittämishank-
keen 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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http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/isojarvi/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/paijanne/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=258272
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83494&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83494&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21615&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21615&lan=FI
http://www.luhanka.fi/matkailu.php
http://www.paijanne-risteilythilden.fi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot

