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SaViVuorEn näkötorni, 
luontopolku ja mEtSä-
tYömuSEo
opetuskäyttö

Viitasaaren maisemarakenne, vesistöt, paikallinen luonto ja 
luontoliikunta, metsätyömuseo.

kuvaus
Viitasaaren keskustan tuntumassa Savivuori tarjoaa näköalat 
Viitasaaren maisemiin. kauniilla harjulla on ulkoilualue ja 3,5 
km:n pituinen luontopolku. polulla tutustutaan metsän linnus-
toon, lähteisiin, vesiensuojeluun sekä jääkauden synnyttämiin 
muinaisrantoihin kivikkoineen kymmenen rastitaulun opasta-
mana. Vuoren laella on näkötorni ja rinteellä metsätyömuseo.

näköalapaikka oli suosittu jo 1800-luvulla, ja v. 1902 sinne pys-
tytettiin puinen näkötorni Suomen matkailijayhdistyksen viita-
saarelaisten jäsenten toimesta. alkujaan avain haettiin läheises-
tä Savimäen talosta 10 pennin maksua vastaan. Sodan aikana 
tornissa oli jatkuva Suojeluskunnan vartiointi vihollisen lento-
toiminnan varalta. Savivuoresta tuli juhannusjuhlien pitopaik-
ka, ja sillä oli myös keskeinen asema maatalousnäyttelyn koh-
teena. nykyinen valkeaksi rapattu ja liuskekivin koristettu torni 
on vuodelta 1958. tornissa esitellään näkymiä ilmansuunnit-
tain. maisemassa näkyy se, miten keitelejärvi jakaa Viitasaaren 
kahteen osaan mannerjään kulkusuunnassa luoteesta kaak-
koon. Viitasaaren seutua on alunperin kutsuttu keitelepohjak-
si. tornista näkyy kolme kirkkoa, jotka kaikki sijaitsevat saaril-
la. Hännilänsalmen sillan voi erottaa jurvansaaren suunnassa.

metsätyömuseon ulkoalueella on vuodelta 1641 eloaitta, joka 
kuuluu keski-Suomen vanhimpiin säilyneisiin rakennuksiin. 
Savutupa ja tuulimylly on rakennettu 1800-luvulla. Hirsinen 
kämppärakennus talleineen on 1940-luvulta. metsäkämpässä 
on kaksi suurta miehistöhuonetta, emännän huone ja keittiö. 
toinen miehistöhuoneista on säilytetty sisutukseltaan alkupe-
räisenä, toisessa on museon perusnäyttely.

opasteet ja palvelut
näkötornille pääsee kulkemalla Haapaniementietä pohjoiseen 
ja kääntymällä vasempaan näkötornintielle, joka vie luontopo-
lun lähtöpaikalle. reitti lähtee näkötornin luota, laskeutuu kei-
teleen rantaan ja nousee takaisin lakiosiin.  korkeuseroa  on 70 
m. Sadesäällä kumisaappaat ovat tarpeen. muutoin polku on 
helppokulkuinen.  ulkoilualueella on on 1, 2, ja 3 km:n mittaiset 
valaistut kuntoradat ja kiintorastit. ulkoilualueen kartta. aluees-
ta on olemassa myös suunnistuskartta. talvisin alueella on las-
kettelukeskus, half pipe, pulkkamäki, hiihtomaa ja laaja latureit-
tiverkosto mm. jäälle, latukartta. näkötornissa on web-kamera.

Viitasaaren kaupunki ylläpitää näkötornia, jossa toimii kahvi-
kioski kesäisin. ulkoilureiteistä vastaa liikuntatoimi. Viitasaa-
ren seurakunnalla on keitelejärven rannalla lummeniemen lei-
rikeskus, joka tarjoaa majoitusta ympäri vuoden osoitteessa 
lummeniementie 125a.

lähteet
luontoretkelle keski-Suomeen
tarinat ja kohteet pohjoisen keski-Suomen luontoreitistöllä
Viitasaaren liikuntapalvelut 
metsätyömuseo ympäristökeskuksen sivuilla
Viitaniemen seurakunta, lummeniemen leirikeskus
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http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21939
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/200-sivu_ulkoilualue.gif
http://www.wiitaunioni.fi/fi/palvelut_asukkaille/liikuntapalvelut/?id=19
http://www.viitasaari.fi/fi/yleista/webkamera_2__nakotorni/?id=797
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140362&lan=FI
http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2540-tarinat_ja_kohteet_pohjoisen_keski-suomen_luontoreitistolla.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/fi/palvelut_asukkaille/liikuntapalvelut/?id=19
www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi#a2
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031

