
©  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

niinilaHdEn kulttuuri-
maiSEma, kautialan 
laitumEt  ja SalmElan-
VuorEn luontopolku
opetuskäyttö

perinnebiotooppi ja perinnemaisema, silta, venekoppelit  ja ve-
sistömaisema, niitty- ja hakamaan kasvillisuus.

kuvaus
niinilahden kulttuurimaisema pitää sisällään viitasaarelaisen ta-
lonpojan elinkeinohistorian; vanhojen talonpoikaistilojen ran-
tapelloilta ja -laitumilta aukeavat vesistömaisemat, joita elävöit-
tävät useat venekoppelit. niinilahden kylän alue on ollut Savon 
ja Hämeen raja-alueena. Vanha postitie on kulkenut kylän halki 
toimien kirkko- ja asiointitienä. 

Vanhanpaikan salmen ylittävät nelostie sekä 1860-luvun näl-
kävuosina hätäaputöinä rakennettu kivisilta sijoittuvat länsi-
puolelle. kivisilta on erityisen viehättävä, ja siihen voi tutustua 
kävellen. Salmelanvuori kohoaa valtatien ja keitelejärven lähei-
syydessä n. 165 metrin korkeuteen merenpinnasta. Vuoren mai-
semissa on kyläläisten rakentama luontopolku.

kautialan tila sijaitsee kautianniemellä, loivalla järveen laske-
valla pohjoisrinteellä. tila on perustettu 1600-luvulla. pihapii-
rissä sijaitsevat kartanomainen kaksikerroksinen, vuonna 1929 
valmistunut ristiharjainen jalmari kurosen suunnittelema pää-
rakennus, taitekattoinen hirsinen navetta, aitta 1800-luvulta, 
varastorakennus, jonka yhteyteen on rakennettu luhti 1930-lu-
vulta, hirsirakenteinen riihi, kaksi pientä työväen asuinraken-
nusta ja vanha paja sekä rannassa kaksiosainen nuottakota. pi-
hapiirissä on myös suurikokoinen kuivuritorni.

tilan alueella ovat perinnebiotooppi- ja perinnemaisema-ar-
voiltaan maakunnallisesti arvokkaat kautian laitumet aivan val-
tatie neljän tuntumassa. Hakamaata on matalalla harjanteella, 
pellon keskellä, ja niemen kärkeä kiertää laajahko rantaniitty. 
karja on laiduntanut rantaniittyjä säännöllisesti vuosikymme-
niä.  niitty on runsaslajinen (mm. sarat, rantalemmikki ja luhta-
rölli ja kuivemmilla kohdilla harvinaistunut jäkki ja nurmitartar). 
rantaniityn pohjoisosa on pääosin suursara-viitakastikka-val-
taista niittyä. Hakamaan  aluskasvillisuus on niukkalajista ja hei-
näistä, joukossa kasvavat huomionarvoinen peurankello ja aho-
leinikki.

opasteet ja retkipalvelut
niinilahden silta on etelästä tullessa parikymmentä kilometriä 
ennen Viitasaaren keskustaa. kyläkeskukseen pääsee paikallis-
tietä numero 16901. Sillan kupeessa on elintarvikekioski niini-
cafe, uimaranta, venevalkama ja veneiden laskupaikka ja Sal-
melanvuoren juurella  laavu ja luontopolun lähtöpaikka. 

lähteet
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
pohjoisen keski-Suomen luontoreitit
niinilahden kyläyhdistys
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi#a2
http://www.luontoreitit.fi/kohdepankin_sisaltosivut/kulttuuriymparisto/perinnemaisema/niinilahden_kulttuurimaisema?red_enabled=false%0D
http://www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viitasaaren_kylat/niinilahti/luontokohteet/?id=1053
http://www.viisaankivi.fi

