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Rapeikon luontopolku 
opetuskäyttö 
luontopolku esittelee metsä- ja suoluontoa sekä alueen kult-
tuurihistoriaa. 

kuvaus
pihtiputaan keskustan tuntumassa sijaitseva kolmekilometri-
nen polku kulkee metsien ja soiden kautta. polulla pääsee tu-
tustumaan myös niittyalueeseen, Rapeikon vanhaan pientilaan 
sekä pihtiputaalle aikoinaan tärkeään elinkeinoon, tervanpolt-
toon. 

opasteet ja retkipalvelut 
polun varrella on lähde, laavu ja nuotiopaikka sekä opastetau-
luja. 

luontopolulle pääsee ajamalla pihtiputaalta nelostietä noin 
kaksi kilometriä etelään ja kääntymällä oikealle Rapeikkoon. 
lähtöpiste on noin kilometrin päässä tien oikealla puolella. 

Saavutettavuus ja varusteet
polku on helppokulkuinen, kosteilla osuuksilla on pitkospuut. 
Märkään aikaan on syytä varustautua kumisaappailla. 

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >Vaellus- ja retkeilyalueet
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louhuRanta
opetuskäyttö
kohde on luonnonsuojelualue, johon kuuluu lehtomaista met-
sää ja rantalouhikkoa. 

kuvaus
louhurannan luonnonsuojelualue sijaitsee noin viisi kilomet-
riä pihtiputaan kirkonkylän eteläpuolella. tuoreen lehdon tär-
keimpiä lajeja ovat mustakonnanmarja, kevätlinnunherne ja 
valkolehdokki. louhurannassa on myös maisemallisesti merkit-
tävä rantalouhikko. alueella on opastauluja.

opasteet ja retkipalvelut
alueelle pääsee kulkemalla pihtiputaan keskustasta koliman-
tien jatkeena olevaa metsätietä pitkin noin neljä kilometriä. 
Metsätieltä luonnonsuojelualueelle johtavan polun pituus on 
noin 250 metriä. 

Saavutettavuus ja varusteet
luonnonsuojelualueelle johtavaa metsätietä ei tulisi käyttää 
kelirikkoaikaan.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas
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RillankiVi
opetuskäyttö
Rillankiven luonnonsuojelualue on perustettu historiallisen ra-
jakiven ympärille. lähistöllä on myös harjumuodostuma sekä 
lähde.

kuvaus
Rillankivi on vanha rajankäyntipaikka, jonne johtaa noin vii-
si kilometriä pitkä ulkoilureitti. lähellä Rillankiveä sijaitsee Va-
risvuoren harjumuodostuma, ja neljän kilometrin päässä keite-
leen kunnan puolella on rauhoitettu Saukonlähde. 

kivi on pihtiputaan, pielaveden ja pyhäjärven kuntien rajapis-
teessä sekä kolmen historiallisen maakunnan (Savon, hämeen 
ja pohjanmaan) ja kolmen nykyisen maakunnan (pohjois-Sa-
von, keski-Suomen ja pohjois-pohjanmaan) rajalla. Rillankives-
sä on useita erilaisia hakkauksia, joista selvimpiä ovat vuosilu-
ku 1814, Ruotsin valtion rajasymboli sekä useat nimikirjaimet. 
Vuonna 1964 kivi suojeltiin todennäköisenä pähkinäsaaren rau-
han rajakivenä. 

opasteet ja retkipalvelut

Rillankivi sijaitsee noin 40 kilometrin päässä pihtiputaan kes-
kustasta. Rillankiven luona on kuntien infotaulut, WC, jäteastia, 
laavu nuotiopaikkoineen sekä vieraskirja. 

lähteet
Saija Silén: kulttuurin polkuja. kulttuurimatkailijan opas poh-
joiseen keski-Suomeen
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >Vaellus- ja retkeilyalueet
http://www.kirjastovirma.net/luontopaikkaopas >pyhäjärvi 
>Rillankivi
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haapaVuoRen lintutoRni 
opetuskäyttö 
lintutorni. Soveltuu erityisesti kevätmuuton tarkkailuun. 

kuvaus 
haapavuoren lintutorni sijaitsee kolima-järven pohjoisrannal-
la. koliman selkävedet kuuluvat natura 2000 -verkostoon sekä 
rantojensuojeluohjelmaan. haapavuori kohoaa noin 70 metriä 
järvenpinnan yläpuolelle, ja lintutornista onkin hyvä näkyvyys 
koliman saaristoon ja lähialueille.  

tornista voi havaita muuttavia hanhia, joutsenia, kurkia sekä 
merikotkia ja muita petolintuja. Järven pesimälinnustoon kuu-
luvat mm. kuikka, kaakkuri, sääksi ja selkälokki. 

opasteet ja retkipalvelut 
haapavuorella on parkkipaikka, josta on opasteet lintutornille 
johtavalle polulle. 

Saavutettavuus ja varusteet
kelirikkoaikana on noudatettava teiden käytöstä annettuja oh-
jeita. lintujen havainnointia varten on syytä ottaa mukaan kii-
karit.

lähteet
keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas  
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koRtteiSen lintutoRni 
opetuskäyttö 
lintutorni ja aukeaa maisemaa lintujen tarkkailuun. keski-Suo-
men parhaita muuttavien hanhien levähdyspaikkoja. 

kuvaus 
aikoinaan elämäjärven vedet laskivat kortteinen-järven kautta 
Saanijärveen. Vuonna 1883 400-hehtaarista kortteista alettiin 
kuivattaa, ja nykyään paikalla on luonnonheinää kasvava niit-
ty. kevättulvien aikaan kortteinen muuttuu tulvajärveksi, jossa 
linnut lepäävät ja ruokailevat.

kortteinen on hyvä paikka havaita muuttavia ja levähtäviä lin-
tuja. erityisesti hanhet, kurjet, joutsenet ja petolinnut suosivat 
seutua, ja pikkukuovi sekä suopöllö pesivät alueella. harvinai-
sempia havaintoja edustavat arosuohaukka, keräkurmitsa ja ly-
hytnokkahanhi. 

opasteet ja retkipalvelut 
tarkat ajo-ohjeet löytyvät keski-Suomen lintutieteellisen Yh-
distyksen sivuilta. parkkipaikan läheltä lähtee 400-metrinen 
opastettu polku lintutornille. 

Saavutettavuus ja varusteet
Märkään aikaan on hyvä varustautua kumisaappailla. kiikarit 
auttavat lintujen havainnoinnissa.

lähteet
keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys 
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas 
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putaanlahden lintutoRni
opetuskäyttö 
lintutorni. Soveltuu erityisesti vesilintujen tarkkailuun. 

kuvaus 

putaanlahti on luontaisesti rehevä kolimajärven lahti, joka si-
jaitsee aivan nelostien tuntumassa pihtiputaan keskustassa. 
linnustoon kuuluu vesilintuja sekä kahlaajia. alueella on tavat-
tu myös mm. härkälintu ja liejukana. laulujoutsenia voi nähdä 
alkukeväästä syksyyn saakka, ja pihtiputaalla onkin keski-Suo-
men runsain joutsenkanta. Myös pikkulokit ovat lahden vaki-
tuisia vieraita. 

opasteet ja retkipalvelut 
auton voi jättää jätevedenpuhdistamon pihaan, jonne torni 
näkyy. 

Saavutettavuus ja varusteet 
Mukaan kannattaa ottaa kiikarit lintujen havainnointia varten.

lähteet
keski-Suomen lintutieteellinen Yhdistys 
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas
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huuhkaiSVuoRen lehto 
opetuskäyttö 
kohde on luonnonsuojelualue, jossa on kuusivaltaista puron-
varsilehtoa. 

kuvaus 
1,2 hehtaarin kokoinen huuhkaisvuoren luonnonsuojelualue 
sijaitsee noin 10 kilometriä pihtiputaan keskustasta etelään ne-
lostien varressa. lehdossa kasvaa mm. mustakonnanmarjaa 
sekä suuria saniaisia, kuten hiirenporrasta ja kotkansiipeä. 

opasteet ja retkipalvelut 
alueen laidalla on lehdon luonnonarvoista kertova opastaulu.

Saavutettavuus ja varusteet 
etenkin märkään aikaan kannattaa varustautua kumisaappail-
la. 

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen, pihtipudas
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heinäJoen luontopolku 
opetuskäyttö 
luontopolku sijaitsee kosteikkomaastossa heinäjoen tuntu-
massa.

kuvaus 
heinäjoen luonto ry:n rakentama luontopolku kulkee kos-
teikkomaisemissa vain puolentoista kilometrin päässä kirkon-
kylän ytimestä. 1,4 kilometrin mittainen pitkospuureitti antaa 
mahdollisuuden tutustua heinäjoen nykytilaan. heinäjoen al-
vajärven puoleinen suu tukittiin 1950-luvulla rautatien raken-
tamisen yhteydessä, minkä jälkeen joen yläjuoksu rupesi kuivu-
maan.

opasteet ja retkipalvelut 
luontopolku alkaa karjasillantien kohdalta, toiseen päähän voi 
rantautua veneellä heinäjoen puolelta. polulla on pitkospuut. 
lisäksi polun varrella on laavu, lintutorni, puucee ja jätepiste. 
Ryhmät voivat tilata opastuksen. 

Saavutettavuus ja varusteet 
pitkospuut voivat olla liukkaita, joten on syytä varustautua 
asianmukaisilla jalkineilla.

lähteet
http://www.viisaankivi.fi >kotisivut >Viisari ry >hankerekisteri 
2001-2006 >pihtipudas >heinäjoen luontopolku 
http://www.kotiseudunsanomat.net/uutiset.php?id=952  
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kiViMäen kieRRoS 
opetuskäyttö 
Metsässä kulkeva luontopolku, jonka varrella on näkötorni.

kuvaus 
korppisen seudun kyläseuran rakentama 4,5 kilometrin mittai-
nen luontopolku sijaitsee kirkonkylältä Rillankivelle menevän 
pyöräilyreitin varressa. kivimäen huipulla olevasta näkötornis-
ta voi ihailla soista metsämaisemaa koliman suuntaan. tornis-
ta voi myös tarkkailla muuttavia lintuja ja metsien peruslajeja. 

läheisen lepuusuon yli on kulkenut vanha kirkkotie. Suon kaut-
ta on kuljetettu ruumiita harmaalanrantaan ja edelleen pihti-
putaan kirkolle. kivimäen laavun vieressä olevasta männystä 
puolestaan voi löytää kaadetun hirven - tuolloin harvinaisen - 
muistoksi veistetyn karsikkomerkin. Männyn kylkeen on kaiver-
rettu vuosiluku 1919 ja nimikirjaimia. 

opasteet ja retkipalvelut 
Reitti on merkitty maastoon. polun varrella on näkötorni ja laa-
vu. 

Saavutettavuus ja varusteet 

polku on raivattu maastoon kahden metrin alalta, joten sitä voi 
kulkea myös suksilla. Reitillä on korkeuseroja. 

lähteet
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >Vaellus- ja retkeilyalueet
http://www.kotiseudunsanomat.net/uutiset.php?id=829  
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MakkaRan niitYn 
peRinnebiotooppi

opetuskäyttö 
perinnemaisemiin kuuluva niitty, joka on myös maakunnallises-
ti arvokas luonnonsuojelualue.

kuvaus 

Makkaran vanha tila sijaitsee metsien keskellä elämäjärven ky-
län länsipuolella. Rakennuksista on jäljellä enää huonokuntoisia 
hirsirakennuksia, itse talo on purettu pois. 

alue on kauan käyttämättömänä ollutta vanhaa peltoa, jos-
sa kasvaa tuoretta pienruoho- ja suurruohoniittyä. niittyä hal-
kovat sarkaojat kasvavat uudistusikäistä puuta. niityn käytön 
loppuminen näkyy niittykasvillisuuden umpeutumisessa. par-
haiten ovat säilyneet niityn eteläosat. Makkaran niitty on lajis-
tollisesti erittäin edustava, harvinaisuuksia ovat mm. nurmikau-
nokki, ahdekaunokki, keltamatara ja bromus intermedia. niitty 
on ollut luonnonsuojelualueena kymmenisen vuotta.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >pihtipudas
http://www.kotiseudunsanomat.fi/uutiset.php?id=1727
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keihäSMuSeo
opetuskäyttö 
Museo esittelee suomalaisen keihäänheiton historiaa ja suu-
ria hetkiä.

kuvaus 
keihäsmuseon kokoelmiin kuuluu mm. keihäs, jolla on heitetty 
maailman pisin keihäskaari, sekä useita arvokisamitaleita aina 
1930-luvulta lähtien. Museoon on vapaa pääsy.

opasteet ja retkipalvelut 
keihäsmuseo sijaitsee putaanportin alueella kultakeramiikan 
myymälän yläkerrassa.

lähteet
Saija Silén: kulttuurin polkuja. kulttuurimatkailijan opas poh-
joiseen keski-Suomeen

P
I
H
T
I
P
U
D
A
S

        Saarijärven–viitaSaaren Seutukunta                      

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi


©  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

polku pYYntöMieSten 
pYhille paikoille

opetuskäyttö 
Reitti on yhdistelmä luontoa, esihistoriaa, tarinaperinnettä ja 
paikallista rakennushistoriaa.

kuvaus 
Muurasjärveltä lähtevä polku yhdistää peuran polun ja Suuri-
järven vaellusreitit 15 kilometrin matkalla, reitistä voi kulkea 
lyhyempiäkin osia. polun varrelta löytyvät mm. Muurasjärven 
uhri-/karhupetäjä, peurakallio eli pyyntömiesten pyhä paik-
ka, kalajumalan uhripaikkana tunnettu Saarijärven pitkäniemi 
sekä luotosen karhunpääkivi. polku kulkee harjuntakasen suo-
jelualueen kautta Jääkoluun tai kirves-heikin kanavalle. 

opasteet ja retkipalvelut 
lähtöpiste on Muurasjärvellä kaitalan kylätalolla.

Saavutettavuus ja varusteet 

Maasto on vaihtelevaa, ja jalkineet on syytä valita kuljettavan 
osuuden mukaan. 

lähteet
Saija Silén: kulttuurin polkuja. kulttuurimatkailijan opas poh-
joiseen keski-Suomeen
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pihtiputaan kiRkko
opetuskäyttö 
kohde on puinen ristikirkko vuodelta 1783.

kuvaus 
Yli 200-vuotias puukirkko on vanhin keski-Suomen yhä käy-
tössä olevista kirkoista. alun perin rakennusmestarina toimi 
kalajokelainen Simon Silvén, ja 1874 tehdyt muutostyöt suun-
nitteli haapajärveläinen kirkonrakentaja Mikko karjalahti. Vii-
meksi kirkkoa kunnostettiin vuonna 1992. 

kirkon viereen pystytettiin vuonna 1813 uusi tapuli vanhan 
pukkitapulin tilalle. hautausmaalla on useita muistomerkkejä, 
kuten pronssinen sankaripatsas (1957) ja pihtiputaan poliisi-
surmien muistomerkki (1970). kumpikin on taiteilija esko ka-
nasen valmistama. 

lähteet
Saija Silén: kulttuurin polkuja. kulttuurimatkailijan opas poh-
joiseen keski-Suomeen
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heinäJoen Silta 
opetuskäyttö 
Museosilta, joka on valmistunut vuonna 1924.

kuvaus 
osittain pula-ajan hätäaputöinä rakennettu kaksiaukkoinen 
särkykivisilta on tehty holvaamalla. Rakentaminen aloitettiin 
vuonna 1919, jolloin talollisille jaettiin manttaalin mukaiset ki-
vien kuljetusosuudet. kiviä ajettiin työmaalle kolmena talvena, 
ja samaan aikaan rakennettiin siltapenkereitä. Valtatie 4 kulki 
heinäjoen sillan kautta vuoteen 1962 asti. Silta on säilynyt van-
hassa asussaan, ja vuonna 1982 se hyväksyttiin museosillaksi. 

opasteet ja retkipalvelut 
Silta sijaitsee pihtiputaan kirkonkylässä Myllynsuon paikallis-
tiellä.

lähteet
Saija Silén: kulttuurin polkuja. kulttuurimatkailijan opas poh-
joiseen keski-Suomeen 
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