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HännilänSalmEn Silta ja 
taiStEluHaudat
opetuskäyttö
Esihistoria, Suomen historia, ensimmäisen maailmansodan lin-
noitukset, vesistösillat, keitelejärvi.

kuvaus
keitelejärven Hännilänsalmi ylitettiin aikanaan purjelossilla, sit-
temmin kapulalossilla ja viimeiseksi moottorilossilla. lossia var-
ten oli rakennettu laiturirakenteet ja lossivahdin asuintalo.

Vuonna 1961 valmistui ensimmäinen Hännilänsalmen silta, jos-
sa toteutettiin riippusillan perusperiaatetta hyödyntävä betoni-
kantinen ja teräsristikkoinen rakenne salmen yli. Salmen ylittä-
vä väli on 173 metriä.

Hännilänsalmen pohjoispuolella lossinsaaressa on ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen kivirakennelma. kartta. rakennel-
ma koostuu puoliympyrän muotoon kylmäladotusta seinämäs-
tä, joka sijaitsee kallion notkelmassa. Sen etuseinä on hajonnut. 
paikka lienee vartiontipaikka, koska sieltä on näkyvyys Hänni-
länsalmen juoksuhaudoille ja ns. tykkitielle. lossinsaaren län-
nenpuoleisella kalliorinteellä on esihistoriallinen hautapaikka. 
paikalla on pieniä, halkaisijaltaan 2-3 metrisiä lapinraunioita. 
kaikki röykkiöt ovat 120 metrin korkeuskäyrän yläpuolella.

keitelejärven Hännilänsalmen etelärannalla sijaitsee ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, joihin liittyy 
mm. konekivääripesäke ja taisteluhautaa.  ne ovat ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia venäläisten rakennuttamia kenttä-
linnoitusrakennelmia, jotka tehtiin osaksi pietarin puolustusta 
katkaisemaan saksalaisten mahdollinen maahyökkäys. linnoi-
tusrakennelman puuosat on rekonstruoitu. kartta. 

Viitasaaren jurvansalossa linnoitustöitä suoritettiin vuosina 
1915-1916. puolustuslaitteita ei ole koskaan käytetty. keski-
Suomen ympäristökeskus kunnosti vuonna 2005 yhden kate-
tun konekivääripesäkkeen sekä osan taisteluhautaa.

Hännilänsalmen riippusilta korvattiin v. 2008-2009 betonisella 
palkkisillalla. Silta on 270 m pitkä ja n. 14 m leveä, alikulkukorke-
us on 8,5 m.  rakentaminen maksoi  10 miljoonaa euroa.

keitele-järvi ulottuu Viitasaarelta aina äänekoskelle asti. Veden-
laadultaan keitele lukeutuu erinomaiseen ja hyvään - luokitus 
vaihtelee alueittain. kirkasvetisen pohjois-keiteleen kalastus-
alueeseen kuuluu keiteleen Viitasaaren kaupungin puoleiset 
vedet, kun taas ns. Ylä-keiteleen muodostaa pihkurin ja paana-
lanselän syvä ja lähes saareton allas. pohjois-keiteleen alueella 
on runsaasti erinomaisia satamia ja taukopaikkoja laavuineen, 
ja veneen saa laskettua vesille useasta eri kohdasta.

opasteet ja retkipalvelut
paikalle on helppo mennä Hännilänsalmen leirintäalueelta kä-
sin. Etelästä tultaessa 4-tietä pitkin käännytään ennen Hänni-
länsalmen siltaa oikealle St1:n kohdalta. Salmen kupeessa on 
kahvila-ravintola sekä veneenlaskupaikka. kohde on Viitasaa-
ren opastetun polkupyöräreitin varrella. kartta.

lähteet
museovirasto
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
tarinat ja kohteet pohjoisen keski-Suomen luontoreitistöllä
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Saarijärven–viitaSaaren Seutukunta                      

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000004835
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjhoito&taulu=T_ALUE&tunnus=999000253
http://alk.tiehallinto.fi/sillat/eurocode/Ec_vertailu_Hannilansalmi.pdf
http://alk.tiehallinto.fi/sillat/eurocode/Ec_vertailu_Hannilansalmi.pdf
http://www.hannilansalmi.fi/
http://www.keitelejarvi.fi/default.asp?V_DOC_ID=2290
http://map.sportum.info/saarijarvimap/saarijarvimap.jsp?routeid=8933&resetroute=1
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi#a2
http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2540-tarinat_ja_kohteet_pohjoisen_keski-suomen_luontoreitistolla.pdf

