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kulhanVuoRi Ja syVäoJan 
Rotko
opetuskäyttö
harju, rotko, majavalampi, koskimainen puro. alueella on monipuolis-
ta kasvi- ja eläinlajistoa. natura 2000 -kohde.

kuvaus
kulhanvuori sijaitsee saarijärven, Multian ja Pylkönmäen rajamailla, 
pääosin saarijärven lounaiskulmauksessa. kulhanvuoren korkein koh-
ta on n. 260 m merenpinnan yläpuolella. Vuorelta avautuu upea nä-
kymä metsä- ja järvialueelle. kulhanvuoren ja syväojan alueella on 
retkipolku taukopaikkoineen. Polku kulkee vaihtelevassa maastossa 
lammen rantamilla, vuoren rinteellä, osaksi erikoisessa rotkolaaksos-
sa. Reitillä on pituutta 3,5 km ja se on osittain vaativa. alueelta on pol-
kuyhteys 2 kilometrin päässä sijaitsevalle Pirttipuron myllylle.

kulhan harjumuodostelma alkaa Pirttipuron myllyltä Markkinalatsin 
valtavasta suppamuodostumasta. harju jatkuu luoteeseen jyrkkäse-
länteisenä kangaslammen harjuna, ja sen länsipäässä sijaitsee kul-
hanvuori, joka kohoaa kekomaisena kukkulana 60 metrin korkeuteen 
ympäristöstään. Vuori ja sitä ympäröivät harjut, lammet, purot ja sy-
väojan rotko muodostavat ainutlaatuisen luontomaiseman. luon-
nontilaisimmat metsät sijaitsevat itse vuorella ja syväojanrotkon ym-
pärillä. Eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava, metso ja hirvet.

harvinaisetkin kasvit viihtyvät hyvin ympäristössä, jossa on runsaasti 
lahopuita ja kosteita kalliojyrkänteitä, joiden juurelle auringon säteet 
eivät koskaan pääse tunkeutumaan. alueelta on löydetty mm. paljak-
kakuurasammalta sekä valtakunnallisesti uhanalaista lupporustojäkä-
lää. Rimpivihvilä viihtyy märässä nevassa, suomenlumme taas suosii 
pehmeäpohjaisia lampia

Monipuolisuutta kulhan metsämaisemaan tuovat vuoren, harjun ja 
jyrkänteiden lisäksi erilaiset suot, kuten vähäravinteiset rämeet ja re-
hevämmät korvet sekä suorantaiset lammet. kaikkein rehevimmät 
kasvupaikat löytyvät puronvarsien pienistä lehtolaikuista, joissa kas-
vaa mm. hiirenporrasta ja käenkaalia. 

syväojan rotko on runsaan kilometrin mittainen laakso, jonka pysty-
suorat kallioseinämät nousevat puiden latvojen tasalle. keväisin kal-
lioseinämiä peittävät mahtavat jääpahdat, jotka sulavat rotkon hä-
myssä vasta heinäkuussa. kyläläisten tiedetään piileskelleen siellä 
vihollistaan suomen sodan aikoina 1800-luvun alussa.

opasteet ja retkipalvelut
kulha sijaitsee saarijärvellä konttimäen kylässä. kulkuyhteys kulhaan 
on saarijärvi-ähtäri-tieltä (nro 633), konttimäen ja Etelämäen kaut-
ta kulkevaa tietä. alue on Metsähallituksen hoidossa, ja sen kohde-
sivuilta löytyy lisätietoa tutustumiskäynnin suunnitteluun.  Vaativaan 
maastoon sopivat kengät ovat kohteessa suositeltavat. kartta aluees-
ta.

Majoituspaikaksi ryhmille soveltuu konttimäen koulu, jota ylläpitää 
osuuskunta kulhan Portti, puh. 040 7780 540, 040 765 7846.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, saarijärvi
http;//www.luontoon.fi >Retkikohteet >Muut luonnonsuojelualueet 
>kulhanvuori
http://www.luonnonvoimaa.net >luonto, liikunta, kalastus yms. 
>luontokohteet >kulhanvuori ja syväojan rotko
natura 2000 -kuvaus (mm. tietoa lintulajistosta)
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http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/kulhanvuori/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.aspx
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?id=1884
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?id=1884
http://www.luonnonvoimaa.net/konttimaki/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140338&lan=fi
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/kulhanvuori/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/kulhanvuori/Sivut/Default.aspx
http://www.luonnonvoimaa.net/matkailupalvelut/luonto_liikunta_kalastus_yms__/luontokohteet/kulhanvuori_ja_syvaojan_rotko
http://www.luonnonvoimaa.net/matkailupalvelut/luonto_liikunta_kalastus_yms__/luontokohteet/kulhanvuori_ja_syvaojan_rotko
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=266953&lan=fi&clan=fi

