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Karhunahtaan 
retKipolKu 

opetuskäyttö
rotkokanjoni, aarnialue, koski, karhunmetsästys.

Kuvaus
Karhunahas on jylhä aarnialue luoteessa töysänperällä petäjä-
veden ja Multian rajamailla. Se on rauhoitettu luonnonkaunis ja 
jylhä aarnialue, joka koostuu rotkokanjonista ja sen pohjalla vir-
taavasta joesta suvantoineen.
 
Karhunahtaassa puro muodostaa altaan jylhään kalliorotkoon 
ja ympäristö on edelleen varsin luonnontilaista. Kohde on saa-
nut nimensä muinaisilta karhunmetsästäjiltä, jotka ajoivat kar-
hut kanjonissa olevaan kallionkoloon saalistaen karhun sieltä. 
Kulttuurihistoriallista arvoa paikalle antavat 1700-luvulta peräi-
sin olevat myllyn jäänteet. Karhunahtaalle on rakennettu laavu, 
nuotiopaikka ja puucee. alueen luontoon voi tutustua opaste-
tulla, n. 700 metrin pituisella polulla, joka kiertää Karhunahtaan 
kanjonin ympäri. reitin varrella on myös koski.

opasteet ja retkipalvelut
noin 700 metrin mittainen Karhunlenkki kiertää rotkokanjoni-
alueen ympäri. etelään päin vie 4,1 km:n polkureitti haarajär-
ventielle. reitistä alkuosa 0,9 km:n matkalta on merkitty maas-
toon. loppuosa kulkee metsäautotietä pitkin. polut kulkevat 
paikoitellen rikkonaisessa kalliomaastossa, mikä tekee kulkemi-
sen niillä vaativaksi, varsinkin märällä kelillä. Muuten maasto on 
tasaista ja helppokulkuista. 

hetteen eräsija -hankkeen turvin alueelle rakennettiin vuon-
na 2004 laavu, tulentekopaikka sekä kuivakäymälä ja merkit-
tiin polkureitit. alueen ylläpidosta vastaa töysänperän kylätoi-
mikunta.

Saavutettavuus
ajetaan Jyväskylä-Keuruu-valtatietä nro 23, petäjäveden koh-
dalta käännytään Multian tielle nro 6271 (Vaasan valtatie), jota 
ajetaan n. 3 km. Käännytään oikealle Kuivasmäentielle ja aje-
taan n. 17 km suoraan, käännytään vasemmalle (viitta ”Kar-
hunahas”), jonka jälkeen ajetaan n. 900 m metsäautotietä 
parkkipaikalle. parkkipaikalta on 600 metrin kävelymatka Kar-
hunahtaan lähtöpaikalle.

lähteet 
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoret-
kelle Keski-Suomeen >petäjävesi
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskoh-
teet >Karhunahas
Kertomus luontoretkestä Karhunahtaalle (http://jalkaisin.
blogspot.com/2011/11/petajavesi-karhunahas.html)
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lahnaJärVen lintutorni
opetuskäyttö
Vesilintujen tarkkailu lahnajärvellä.

Kuvaus
harjumuodostumien väliin syntynyt  lahnajärvi on hetteinen 
lampi, joka etenkin muuttoaikaan huhti-toukokuussa kerää le-
päileviä vesilintuja, pääosin sorsalintuja. Siellä ovat pesineet 
mm. laulujoutsen, tukkasotka, telkkä, valkoviklo, heinäsorsa ja 
tavi. Varsinkin muuttoaikaan esiintyvä lajisto on runsasta. 

opasteet ja saavutettavuus
tornille ajetaan Jyväskylä-Keuruu-tietä nro 23, käännytään pe-
täjäveden kohdalla Multialle vievälle tielle, ajetaan n. 3 km ja 
käännytään oikealle Kuivasmäentielle, jota edetään n. 7,5 km, 
jolloin tien nimi muuttuu töysänperäntieksi. ajetaan edelleen 
4,5 km ja käännytään vasemmalle Kuitulantielle (opaste lintu-
tornille), jonka jälkeen 500 metrin päästä alkaa polku oikealle 
lahnajärven rantaan. Kävelymatkaa on vajaa 100 m, polun alus-
sa on opaste tornille. torni näkyy tielle.

lähteet 
Keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskohteet 
>lahnajärvi
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pieni-hetteen lintutorni
opetuskäyttö
Vesi- ja kahlaajalinnusto.

Kuvaus
lintutorni sijaitsee pengerjoen kylässä metsän ja pellon ympä-
röimänä pieni-hete-lammen rannalla. pieni-hete laskee pen-
gerjokeen. linnuista kiinnostuneet pääsevät tutustumaan vesi- 
ja kahlaajalinnustoon sekä muuttoaikoina moniin muihinkin 
lajeihin.

lammella on pesinyt joutsenpari vuodesta 1996 lähtien. Sitä 
ennen joutsenet pesivät Syrjälammella vuosina 1994–95, joka 
oli ensimmäinen pesintä petäjävedellä miesmuistiin. 

lintutorni on petäjäveden parhaiten varusteltu, sieltä löyty-
vät lintukuvastot, kiikari, lintukirja ja tutkimusaineistoa. torniin 
mahtuu vain yksi kaukoputki jalustoineen. Kartta.

ajo-ohje
Jyväskylä-Keuruu-tieltä (23) käännytään petäjäveden keskustan 
itäpuolelta Multian suuntaan tielle 18, jota ajetaan 8 km. Juuri 
ennen pengerjokea kääntyy oikealle tie (kyltti neijola), jota aje-
taan 300 m. pieni-hete on oikealla. polku on merkitty viitalla, ja 
matkaa tornille on noin 50 m. 

lähteet 
Keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoret-
kelle Keski-Suomeen >petäjävesi
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskohteet 
>pieni-hetteen lintutorni
http://www.petajavesi.fi >Kylät >pengerjoki >Kylä nyt ja ennen 
>Järvet ja lammet
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2557380&y=6912059&srs=&text=Pieni%C2%B4-Hete%2C+lintutorni&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.ksly.net/index.php?sivu=428
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140331&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140331&lan=fi
http://www.petajavesi.fi/matkailu/luonto-ja-kalastuskohteet
http://www.petajavesi.fi/matkailu/luonto-ja-kalastuskohteet
http://www.petajavesi.fi/pengerjoki/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
http://www.petajavesi.fi/pengerjoki/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
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SYrJäharJun luontopolKu Ja 
natura 2000 -Kohde

opetuskäyttö
Jääkauden muovaama harjumuodostuma, vanhojen metsien kohde, asutushis-
toria.

Kuvaus
Syrjäharju on syntynyt noin 10 000 vuotta sitten, kun mannerjään sulamisvedet 
muovasivat sen seitsemän kilometriä pitkäksi luode-kaakkosuuntaiseksi harjuse-
länteeksi, jossa on useita peräkkäisiä harjanteita. naturaan kuuluu kaksi harjualu-
etta, jotka ovat paikoin teräviä ja jyrkkärinteisiä. Syrjäharjua on runneltu monin 
paikoin soranotolla, mutta harjun ydin on yhä melko hyvin säilynyt. harjun lakipis-
te on 150 metriä merenpinnasta. 

asutuksen piiriin harju liittyi noin 500 vuotta sitten, kun petäjäveden ensimmäi-
nen pysyvä asutus syntyi. alue kuului tuolloin rukoila-Jäniksen talon maa-aluee-
seen. ihmisille alue on ollut tärkeä jo satojen vuosien ajan, onhan täällä ollut pit-
kään mm. eränkäyntiä, metsästystä, tervanpolttoa, asutusta ja viljelystä.

Valkealammen harjulla pohjoisosassa on pienehkö harjudelta, kapeahko noin 20 
m korkea harjuselänne sekä pienipiirteisiä harjukuoppamaastossa olevia harju-
kumpuja. pohjoisosa on hienoa harjumännikköä, mutta eteläosa on taimikkoa.
Syrjäharjun eteläosan reitistä n. 1 km kuuluu Metsähallituksen omistamaan van-
hojen metsien suojeluohjelmaan, ja se on pääosin tuoreen kankaan harjumetsiä. 
puusto on iältään noin 100-200 vuotta. alueella on useita lähteitä, joista yksi on 
valjastettu vedenottamoksi. Metsät ovat varttuneita ja mäntyvaltaisia. alueella on 
keloja ja havupuiden maapuita paikoin melko paljon.

Syrjäharjun luontopolku on 4 kilometrin mittainen ja kulkee paikallistietä maalais-
maiseman läpi Syrjäharjun päälle, jossa on opastustaulu ja tietoa alueen historias-
ta. Matkan varrelle jäävät myös 1860-luvun suuret tervahaudat. harjulle noustes-
sa ja sieltä laskeutuessa rinteet ovat jyrkähköt. retkipolku on kauttaaltaan kuivaa 
kangasmaata. Syrjäharju on kokonaisuudessaan tärkeää pohjavesialuetta, josta 
saadaan vesi taajamaan ja lähes koko kuntaan. parhainta muodostumisaluetta on 
harjun keskiosuus, jossa sijaitsee kunnan lähdevedenottamo. Kaikkiaan harjusta 
on laskettu saatavan pohjavettä noin 1000 m3 vuorokaudessa. Vesilaitos käyttää 
vedenottamon vuorokausituotosta keskimäärin noin 250 m3. 

opasteet ja retkipalvelut
polun lähtö- ja paluupiste on petäjävesi-Multia-maantieltä ennen pengerjoen sil-
taa vasemmalle erkaneva penkkalan tienhaara. polun lähtöpisteessä on informaa-
tiotaulu. reitti on merkitty punaruskein maalitäplin puihin ja kiviin sekä kään-
nekohdissa nuoliopasteilla. paikalla on opastus myös pieni-hetteen lintutornille, 
jonne on matkaa n. 300 m Multian tien toiselle puolelle. reitti on helppokulkui-
nen ja pääosin metsäautotiepohjainen. polulta on pistoreitti kodalle, jossa on WC. 

Saavutettavuus
Syrjäharju sijaitsee pengerjoen kylällä petäjävedeltä noin 8 km Multialle päin. Val-
tatie 23:lta käännytään petäjäveden kohdalta valtatielle 18 Multialle (Seinäjoki). 
ajetaan noin 8 km ja käännytään vasemmalle penkkalantielle juuri ennen penger-
joen siltaa. heti risteyksen jälkeen vasemmalla on opastustaulu retkipolulle. 
paikalla on opastus myös pieni-hetteen lintutornille, jonne on matkaa n. 300 m.

lähteet 
http:/www.ymparisto.fi/ksu >luonnonsuojelu >natura 2000 >Kohteet kunnittain 
>petäjävesi >Syrjäharju
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoretkelle Keski-Suomeen 
>petäjävesi
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskohteet >Syrjäharjun 
luontopolku
tarina Syrjäharjun retkipolun retkestä 13.11.2011 (http://jalkaisin.blogspot.
com/2011/11/petajavesi-syrjaharjun-retkipolku.html)
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KettulanMäen 
lintutorni Ja ulKoilualue

opetuskäyttö
Syysmuuton seurantapaikka ulkoilureitistön varrella.

Kuvaus
Kettulanmäen ulkoilualue sijaitsee aivan petäjäveden keskus-
tan pohjoisreunalla. alueella on monipuolinen ja helposti saa-
vutettava ulkoilureittiverkosto. talvisin hiihtäjiä varten on 4,5 
km:n valaistu latu sekä perinteisen ja vapaan tyylin 1, 2,5, 5 ja 
8 km:n ladut.

Kettulanmäen päällä on lintutorni. Mäen parturoidulta pohjois-
rinteeltä on esteetön näkymä pohjoisen puolelle. lintupaikan 
viereen pääsee autolla. 

lajistoa ovat suuret muuttavat linnut, erityisesti kurki. Kurkien 
syysmuuton seurantaan Kettulanmäki on maakunnan ykkös-
paikkoja. paikalta laskettiin 22.9.1998 kurjen silloinen syysmuu-
ton ennätys 2869 lintua.
 
opasteet ja saavutettavuus
lintupaikalle pääsee Jyväskylä-pori-tieltä (23) kääntymällä pe-
täjäveden keskustasta Multiantielle (18), jota ajetaan parisataa 
metriä ja käännytään hiekkatielle takaoikealle. parinkymmenen 
metrin päästä lähtee tie ylämäkeen vasemmalle. Se vie suoraan 
jo häämöttävän maston juurelle mäen laelle. 

Maastokarttana myös palveleva latukartta löytyy kunnan va-
paa-aikapalveluiden internetsivuilta.

latutilannetta voi seurata Jyväskylän seudun latuinfosta.

lähteet
Keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys
http://www.petajavesi.fi >Vapaa-aika >liikunta >ulkoilureitit ja 
ladut >Kettulanvuoren ulkoilualue
Jyväskylän seudun latuinfo >petäjävesi
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töllin taiVal

opetuskäyttö
Kävely- ja pyöräilyreitti.

Kuvaus 
töllin taival on petäjäveden keskustasta lähtevä noin 12 km pit-
kä kävely- tai polkupyöräreitti Jämsänveden ympäri. tölli varus-
tuksineen on tarkoitettu kävellen tai polkupyörällä liikkuvien 
käyttöön. reitin voi kiertää kumpaankin suuntaan. reitiltä voi 
myös jatkaa pyörällä Verkkalantietä eteenpäin ja lähteä seuraa-
maan metsäautoteitä. 

Verkkalantien läheisyydessä, tervalammesta laskevan puron 
varressa on lähde, jolle on opasteviitta. Järvenpäänkankaalla 
noin 5 km kylältä on ramin tölli, taukopaikka. töllillä on ympä-
rivuotinen tulentekomahdollisuus, polttopuita on valmiiksi pil-
kottuna töllin sisällä. läheisyydessä on myös kuivakäymälä.
pengerjoen varressa olevaa Vehkalantietä myöten pääsee Syr-
jäharjun hetteen eräsijan luontopolulle. paikalla on myös geo-
kätkö. 

opasteet ja saavutettavuus
reitille voi lähteä keskustasta joko Verkkalantietä pitkin tai ru-
koilantietä paloaseman kohdalta. Kummastakin suunnasta on 
viitoitus merkittävimmissä risteyksissä.

lähteet
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskohteet 
>töllin taival
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Wanhan WitoSen 
Melontareitti

opetuskäyttö
Wanha Witonen on 75 km:n pituinen melontareitti petäjävedel-
tä Jämsään. Sen kapeat järvi- ja jokiosuudet sekä kosket antavat 
monipuolisen kuvan Keski-Suomen kauneimmasta luonnosta.

Kuvaus
Wanha Witonen on saanut nimensä vuonna 1909 käyttööno-
tetusta, maailmankuulun arkkitehdin eliel Saarisen suunnitte-
lemasta viiden markan setelistä. Setelin keskellä kuvattu järvi-
maisema on maalattu rasuanniemestä. 

Wanhan Witosen melontareitti alkaa petäjäveden vanhan puu-
kirkon parkkipaikan luota, kulkee Jämsänkosken kautta ja päät-
tyy Jämsän arvajalle. reitin kokonaispituus on 75 km. Muka-
via vaihtoehtoja löytyy runsaasti myös lyhyemmistä osuuksista. 
reitin alkupiste on Kirveslahden vierassatama-alueella.

reitillä pääsee tutustumaan enimmäkseen järvimelontaan, 
mutta koskipaikkojakin riittää. reitti muodostuu useista järvi-, 
joki- ja koskiosuuksista. Suurimmat kosket on mahdollista ohit-
taa maitse. Jämsänkosken kohdalla paperitehtaat on kierrettä-
vä maitse. reitin helpot virtapaikat ja järvi- ja jokiosuudet sovel-
tuvat myös ensikertalaisille melojille, jopa soutuveneille. reitillä 
on yhdeksän koski -ja virtaosuutta: hankakoski, ravunkoski, la-
pinkoski, Kalliokoski - ohitettava maitse, Virtalankoski, Survo-
senkoski i ja ii sekä luomenkoski i ja ii.

opasteet ja retkipalvelut
Matka on sopivan mittainen kuljettavaksi kahdessa päivässä. 
reitin varrelle on tehty peruspalveluilla (mm. nuotiokehä, wc, 
jätekuoppa) varustettuja rantautumispaikkoja. ne on merkitty 
näkyvillä, helposti tunnistettavilla merkeillä. lisätietoja ja reitin 
opasvihkosta saa petäjäveden ja Jämsän kunnista. Melontakart-
ta on vuodelta 2006.

esimerkiksi Jämsänkoskella ja Koskenpäällä on erinomaisia tuki-
kohtia melojalle: voit asua hirsisessä leirintämökissä, vaunussa, 
teltassa, huvilassa tai huonemajoituksessa. Seudun melontaop-
paat järjestävät myös melontaretkiä ja vuokraavat melontaka-
lustoa Wanhan Witosen reitille.

Kievari rantapirtti tarjoaa majoitus- ja ravitsemuspalveluita, 
melontavälineiden vuokrausta ja myyntiä. osoite: petäjäveden-
tie 447, 42440 Koskenpää.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoret-
kelle Keski-Suomeen >petäjävesi
http://www.petajavesi.fi/matkailu >luonto- ja kalastuskohteet 
>Wanha Witonen
http://matkailu.jamsek.fi/fi/wanhawitonen
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pieSalanKYlän lintutorni 
opetuskäyttö
lintujen muutonaikainen levähdyspaikka.

Kuvaus
piesalankylän laajat peltoaukeat sulavat varhain keväällä ja ve-
tävät puoleensa runsaasti muuttolintuja. Vuonna 2005 paikal-
le rakennettiin korkea ja tukeva kaksikerroksinen katettu tor-
ni, josta on hyvä näkyvyys keskeisille pelloille. Sitä on kehuttu 
maakunnan komeimmaksi ja korkeimmaksi lintutorniksi. pai-
kalla on tavattu mm. lyhytnokkahanhia. 

talvisin alueelle kunnostetaan noin 10 kilometrin mittainen latu 
piesalan lenkki. Keskustasta matkaa tulee n. 12 km. Maasto on 
tasaista , helppokulkuista. latutilannetta voi seurata Jyväskylän 
seudun latuinfosta.

opasteet ja saavutettavuus
Jyväskylä-Keuruu-tieltä (23) käännytään petäjäveden keskustan 
länsipuolelta etelään Jämsän ja Jämsänkosken suuntaan Kelan-
tielle. noin 3 km:n kohdalla käännytään vasemmalle Korpilah-
den suuntaan piesaskyläntielle. tie kulkee läpi piesalankylän. 
parhaat lintupellot löytyvät sivuteiden varsilta. 

lintutornille pääsee kääntymällä piesalankylältä itään honka-
niementielle kyltin honkaniemi suuntaan (risteyksessä myös 
kyltti lintutorni 800 m). ajetaan 600 m ja käännytään oikeal-
le Mataraniementielle (myös kyltti lintutorni 200 m). Jatketaan 
ajokieltomerkin ohi tornin parkkipaikalle. torni näkyy metsän 
reunassa vasemmalla. 
Kartta.

lähteet
Keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys 
http://www.petajavesi.fi >Vapaa-aika >liikunta >ulkoilureitit ja 
ladut >piesalan lenkki
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskoh-
teet >piesalankylän lintutorni
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http://www.petajavesi.fi/images/stories/vapaa/kansanhiihtoladut.pdf
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?41
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?41
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2562123&y=6901243&srs=&text=Piesalankyl%C3%A4+lintutorni&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://ksly.net/index.php?sivu=442
http://www.petajavesi.fi/vapaa-aika/ulkoilureitit-ja-ladut
http://www.petajavesi.fi/vapaa-aika/ulkoilureitit-ja-ladut
http://www.petajavesi.fi/matkailu/luonto-ja-kalastuskohteet
http://www.petajavesi.fi/matkailu/luonto-ja-kalastuskohteet
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taMpinKierroS
opetuskäyttö
teerijärvensuon  luonnonsuojelualue, luonnonrauhaa, erämaa-
tunnelmia. 

Kuvaus
tampinkierroksella voi kokea luonnonrauhaa, erämaatunnel-
mia sekä kiireettömiä hetkiä teerijärvensuon luonnonsuojelu-
alueella. luontopolku kiertelee varsin helppokulkuisessa kan-
gasmaastossa ja soilla on pitkospuita. Kolmekilometrisen polun 
varrella on lukuisia opastauluja, joissa kerrotaan alueen luon-
nosta sekä riistan- ja metsänhoidosta. 

teerijärvensuolla on tehty kansainvälisesti merkittävää tee-
ren soidintutkimusta Suomen akatemian rahoituksella. Suolla 
olevassa kojussa on vieraillut alan huippututkijoita eri puolilta 
maailmaa.

opasteet ja retkipalvelut
tampinkierros sijaitsee teerijärventien ja Metsä-piesalantien 
välisessä maastossa. opastus on Metsä-piesalantieltä. tampin-
kierroksen taukopaikka sijaitsee teerijärven rannalla, noin puo-
livälissä polkua. paikalta löytyvät laavu, tulentekopaikka sekä 
kuivakäymälä.

Saavutettavuus
tampinkierrokselle pääsee kääntymällä valtatieltä 23 Keuruulle  
päin 1 km petäjäveden kiertoliittymästä tielle 604 Jämsään. aje-
taan tietä 7,1 km ja käännytään oikealle Kukkaron kylän kohdal-
la. Metsä-piesalantietä ajetaan 4,7 km ja käännytään opasteen 
mukaan vasemmalle. ajetaan 1,6 km ja pysäköintipaikka on oi-
kealla puolella.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoret-
kelle Keski-Suomeen >petäjävesi
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskohteet 
>tampinkierros
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140331&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140331&lan=fi
http://www.petajavesi.fi/vapaa-aika/tampinkierros
http://www.petajavesi.fi/vapaa-aika/tampinkierros
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radio- Ja puhelinMuSeo
opetuskäyttö
Viestinnän historiaa, radioita ja vanhoja viestintälaitteita.

Kuvaus
Museon kokoelmassa on yli 2000 luetteloitua esinettä ja kym-
meniä tuhansia dokumentteja, joita luetteloidaan Museoviras-
ton ja Suomen radiohistoriallisen Seuran tuella vuonna 2011.
Vanhin esillä oleva radio museossa on vuodelta 1924, vanhin 
elektroniputki vuodelta 1918 ja vanhin puhelin 1880-luvulta.

Museon päätehtävänä on suomalaisen sähköisen viestinnän 
historian tallettaminen. Museossa on merkkikohtaiset näyttelyt 
suurista suomalaisista radiotehtaista asa, helvar ja Salora sekä 
lisenssivalmistaja Suomen philipsistä. Suomalainen ja ulkomai-
nen sotilas- ja ammattiradiotuotanto esittäytyy omana osasto-
naan.

Museon kokoelmat ovat esillä petäjäveden entisessä vanhain-
kodissa. Valtaosa näyttelystä on 1916 rakennetun kiinteistön ul-
lakkotilassa, josta on näyttelykäyttöön kunnostettu tilaa yli 350 
neliömetriä. Varsinaiseen näyttelyyn pääsee portaita pitkin, ka-
tutason hotellikerros soveltuu liikuntarajoitteisillekin.

opasteet ja palvelut
Museo sijaitsee osoitteessa heinämäentie 58, 41900 petäjävesi. 
radio- ja puhelinmuseota ylläpitää vuonna 1995 perustettu pe-
täjäveden Vanhojen Viestilaitteiden Museon tukiyhdistys ry. Yh-
distys huoltaa ja järjestää vuosittain rompepäiviä. Museon ala-
kerrassa toimii hotelli.

lähteet
http://www.radiomuseo.fi
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http://www.radiohistoria.fi/
http://www.radiomuseo.fi
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tieliiKenneMuSeo
opetuskäyttö
tieliikenteen historiaan kuuluvaa esineistöä. autoja, hevosve-
toisia ajopelejä, polkupyöriä, suksia ja kelkkoja. lisäksi teiden 
rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvää esineistöä. 

Kuvaus
petäjäveden Kintauden kylässä sijaitseva tieliikennemuseo on 
Suomen vanhin alan museo. Museossa on nähtävänä mm. hen-
kilö-, kuorma-, paketti- ja linja-autoja, moottori- ja polkupyöriä 
sekä tientekoon ja huoltoasemiin liittyvää esineistöä sekä suk-
sia, kelkkoja, kärryjä, rekiä ym. hevosvetoisia ajopelejä. Muse-
on yhteyteen on suunniteltu ympärivuotisesti toimivaa linja-
automuseota valtakunnallisena erikoismuseona. Museo kuuluu 
Suomen teknisiin museoihin.

opasteet
Museo sijaitsee osoitteessa Museotie 18, 41920 Kintaus. Muse-
oon on saatavilla  pääsylippuja yhdessä radio- ja puhelinmuse-
on kanssa. toimintaa varten on perustettu Keski-Suomen tielii-
kennemuseo ry.

lähteet
http://www.radiomuseo.fi/tieliikennemuseo
http://www.museot.fi/museohaku >Keski-Suomen tieliikenne-
museo
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http://www.radiomuseo.fi/tieliikennemuseo
http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21637
http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21637
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petäJäVeden Vanha KirKKo
opetuskäyttö
unescon maailmanperintöluettelon kohde, pohjoismaisen puukirkkoark-
kitehtuurin ja hirsirakentamistaidon pitkän perinteen edustaja, vanhat 
hautaustavat.

Kuvaus
petäjäveden vanha kirkko on pohjoisen puuarkkitehtuurin merkittävä 
muistomerkki, joka merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1994. 
Se edustaa pohjoismaista, luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakenta-
mistaidon pitkää perinnettä. Kirkko on huomattava osoitus siitä, kuinka 
paikalliset rakennusmestarit omaksuivat euroopan kirkkoarkkitehtuurin 
tyylipiirteitä ja sovelsivat niitä taidokkaasti hallitsemaansa hirsisalvostek-
niikkaan.

päijänteeseen laskevan järvireitin varrella sijaitseva kirkko rakennettiin 
vuosina 1763-1765 rakennusmestari Jaakko Klemetinpoika leppäsen 
johdolla. Kirkkoon lisättiin 60 vuotta myöhemmin kellotapuli. Sen raken-
tamisesta vastasi isänsä ja isoisänsä ammatissa jatkanut erkki Jaakonpoi-
ka leppänen. Samalla kirkon itäpäähän tehtiin uusi sakaristo ja kirkon ik-
kunat suurennettiin.

Kirkkoa käytetään edelleen kesäisin. Kirkko jäi pois käytöstä vuonna 1879, 
kun pitäjään valmistui uusi kirkko. Vanhassa kirkossa ei enää pidetty ju-
malanpalveluksia, mutta sitä ei kuitenkaan purettu. Kirkonkellot jäivät 
vanhan kirkon tapuliin, ja hautausmaa oli edelleen seurakunnan käytös-
sä. Vanhan kirkon hautausmaan ympärillä on ollut 1800-luvun alusta läh-
tien aitaus. hautausmaassa on noin 9400 vainajan leposija.

lapsiryhmille kirkkoa voi esitellä Jaakko Kirkonrotta, jonka eväsreppu-oh-
jelma sisältää lämminhenkisen ja vuorovaikutteisen keskustelutuokion ja 
opetuksellisen tutustumisen Jaakon elämän eväsreppuun. reppu sisältää 
elämän teillä tarvittavia tärkeitä eväitä kuten mm. aapisen, leivän, vesi-
pullon, vanhan kirkon avaimen sekä raamatun. 

opasteet ja saavutettavuus
Kirkon käyntiosoite on Vanhankirkontie 9, 41900 petäjävesi. parkkipaikka 
sijaitsee valtatien 23 varressa Solikkosaaren satama-alueella. pysäköinti-
alueella on tilaa sekä henkilö- että linja-autoille ja pöytiä evästaukoa var-
ten. pysäköintialueelta on n. 200 m kävelytie vanhalle kirkolle. 

petäjäveden vanhan kirkon säätiö vastaa matkailun ja opaspalveluiden 
ylläpidosta. tutustumiskäynteihin on varattavissa opas, lapsille Jaakko 
Kirkonrotta. Myös kirkkovenesoutu  tai kirkonrappuskahvitus on mahdol-
lista varata Maatila Kumpuselta. Säätiö järjestää ns. Kolmen kirkon kier-
roksia pihlajaveden erämaakirkkoon ja Keuruun vanhaan kirkkoon petä-
jäveden kirkon lisäksi. parkkipaikan kupeessa sijaitseva Solikkosaari on 
tutustumisen arvoinen luonnonsuojelualue, josta aukeaa hienot näky-
mät vesistön yli kirkonmäelle.

lisätietoa
Maailmanperintökohteisiin pääset tutustumaan uneSCo:n Maailmanpe-
rintökeskuksen sivuilla. Suomen maailmanperintökohteista saat lisätie-
toa Museoviraston sivuilta.

lähteet
http://www.petajavesi.fi/kirkko
opetus-ja kulttuuriministeriö: http://www.okm.fi/ >Kansainväliset asiat 
>Kansainväliset järjestöt ja alueellinen yhteistyö >unesco >Maailmanpe-
rinto >petäjäveden vanha kirkko 
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http://www.perheviihde.com/3
http://whc.unesco.org/en/list
http://whc.unesco.org/en/list
http://www.nba.fi/fi/museot/maailmanperintokohteet_suomessa
http://www.petajavesi.fi/kirkko
http://www.okm.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/maailmanperinto/petajavesi?lang=fi
http://www.okm.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/maailmanperinto/petajavesi?lang=fi
http://www.okm.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/maailmanperinto/petajavesi?lang=fi
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KariKKoSelän Meteoriitti-
JärVi Ja autionSalMen 
MuinaiSaSutuS
opetuskäyttö

pyöreä, halkaisijaltaan puolitoistakilometrinen Karikkoselän 
meteoriittijärvi kertoo miljoonien vuosien takaisista tapahtu-
mista, kivikautinen asuinpaikka, jokikalastus Könkköjoella.

Kuvaus
Karikkoselän järvi on osa petäjäveden reittiä. Karikkoselkä ero-
aa muista alueen järvistä pyöreähkön muotoisena. Muut järvet 
ovat tyypillisiä jääkauden muovaamia luode-kaakko-suuntai-
sia järviä. Karikkoselän eteläpää on meteoriittikraatteri ja poh-
joisosa pitkänomainen petäälahti. Järvi on autionsalmen kautta 
yhteydessä petäjävesi-järveen länteen ja sieltä etelään Suolive-
den suunnan eli petäjäveden reitin ja edelleen Jämsän kautta 
päijänteeseen.

Meteoriittien aiheuttamia järviä on maailmassa 150 ja Suomes-
sa 7. petäjäveden Karikkoselkä löytyi elokuussa 1995. Se on syn-
tynyt meteoriitin törmättyä kosmisella nopeudella maahan pal-
jon ennen jääkautta. Viitteitä siitä, että kyseessä on meteoriitin 
synnyttämä ruhjelaakso, löytyy mm. järveä ympäröivistä kivistä, 
joissa on uurteisia kartion muotoisia kuvioita. Kyseiset pistekar-
tioiden kärjet osoittavat järven keskustaan päin, jossa oletettu 
räjähdyksen keskipiste on sijainnut. Meteoriitti on ollut läpimi-
taltaan 10-100 m, ja sen maahantörmäämisvauhti on ollut 10-
60 kilometriä sekunnissa. tällöin syntyneen räjähdyksen voima 
on ollut yhtä suuri kuin sata hiroshiman pommia. 

Karikkoselkä on pienin Suomen tunnetuista törmäyskraatte-
reista. Sen läpimitta on 1,4 km ja syvyys 150 m,  mutta kraatterin 
pohjalla on yli 100 m sedimenttejä eli kerrostunutta maa-aines-
ta. Kraatterin iäksi on määritelty 250-450 miljoonaa vuotta. Jär-
ven suurin syvyys on 26 m ja kokonaispinta-ala on noin 2,5 km².

Karikkoselän lounaisosassa, autionsalmen rannassa, salmeen 
luode-kaakkosuuntaisena työntyvän kapean (noin 20 m) nie-
men luoteispäässä on kivikautinen asuinpaikka. niemellä kul-
kee maantie, ja silta ylittää salmen. Maaperä on hiekkaa, ja nie-
men kärjessä se ja rantakivikko sekä turvekerros muodostavat 
vajaan metrin korkuisen törmän. inventointilöydöt (kvartsia) on 
tehty niemen molemmin puolin rantahietikolta ja rantavedes-
tä noin 30 - 60 m päästä niemen kärjestä. paikalla on opastaulu.

Karikkoselkään laskeva vuolas Könkköjoki on maakunnan en-
simmäinen pyydä ja päästä -kohde. Joessa on korkeuseroa puo-
lentoista kilometrin matkalla 16 m. Joen kotisivuilta löytyy tie-
toa joen kalastuksesta ja luonnosta, tietoa joen kalakannasta 
sekä Jyväskylän yliopiston taimentutkimuksesta. Sivuilta löytyy 
kalastusalueen kartta ja säännöt sekä tietoa luvanmyynnistä.

lähteet
Museovirasto, kulttuuriympäristön rekisteriportaali >petäjävesi 
>autionsalmen asuinpaikka
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskoh-
teet >Karikkoselkä ja Könkköjoki
http://www.konkkojoki.fi
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http://www.konkkojoki.fi/
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=592010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=592010010
http://www.petajavesi.fi/matkailu/luonto-ja-kalastuskohteet
http://www.petajavesi.fi/matkailu/luonto-ja-kalastuskohteet
http://www.konkkojoki.fi
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