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Johdanto 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti käynnistää uuden kokonaismaakuntakaavan valmistelun 

kesäkuussa 2010. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) selvitystarpeissa 

nostettiin esille kaavaa varten tarvittava virkistysaluetarkastelu. Myös aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelussa 29.10.2010 kiinnitettiin huomiota virkistysalueiden päivittämiseen, niin 

tietojen kuin aluevarausten osalta. 

Päijät-Hämeen nykyinen, voimassa oleva maakuntakaava on vuodelta 2006. Maakuntakaavassa on 

esitetty 54 aluemaista virkistysaluetta (V-aluevaraus), 17 pienempää virkistyskohdetta (V-

kohdemerkintä) sekä kaksi laajempaa retkeilyaluetta (VRs-aluevaraus). Nastolassa ja Heinolassa on 

Vierumäen urheiluopiston ja Pajulahden liikuntakeskuksen ympäristössä laajat MU-varauksella 

merkityt alueet. MU-merkinnällä tarkoitetaan maa- ja metsätalouskäytössä olevia alueita, joilla on 

erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Edellä mainitut aluevaraukset juontavat juurensa pääpiirteissään 

vuoden 1999 seutukaavaan, aluevarauksia ei ole juurikaan tarkistettu sen jälkeen. 

Maakuntakaavan laadinnan yhteydessä kuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa nousi esille eräitä 

alueita, joissa oli suunnitteilla matkailuun ja virkistäytymiseen liittyvien toimintojen 

laajamittaisempaa kehittämistä. Nämä yhdeksän kohdetta nostettiin maakuntakaavassa esiin mv-

alueina (matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue). 

Virkistysalueiden toteuttamisen päävastuu on kunnilla. Maakuntakaavassa olevan 
suunnittelumääräyksen mukaan virkistysalueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä palvelu- ja 
varustetaso sekä ympäristöarvot ja viher- tai ulkoilureittien jatkuvuus. Virkistysalueiden 
palveluvarustustaso vaihtelee suuresti. Osa kohteista on erittäin vilkkaassa käytössä ja niihin on 
rakennettu mittavat virkistyskäyttöä tukevat rakenteet (pitkospuita, opasteita, nuotiopaikkoja 
yms.), kun taas osa alueista on täysin metsätalouskäytössä. Virkistysaluevarauksella olevia 
kohteita on myös otettu sellaiseen käyttöön, että niillä ei voi enää retkeillä jokamiehen oikeuksin. 
Niille on esimerkiksi rakennettu vapaa-ajanasuntoja, osalla toimii maksullisia harrastuspaikkoja 
(raviradat, golf-kentät jne.) tai ne voivat olla ainakin osan ajasta erilaisten leirikeskusten omaan 
käyttöön varattuina. Suurin osa alueista on kuntien omistuksessa, mutta osa on myös 
yksityisomistuksessa. Yksityiset maanomistajat eivät ole useinkaan kehittäneet alueita erityisesti 
virkistyskäyttöön soveltuviksi. Vaikka yksityisomistuksessa olevat kohteet ovat 
jokamiehenoikeuksin retkeiltävissä, ne eivät välttämättä poikkea normaalista talousmetsästä 
mitenkään. 
 
Tähän raporttiin on koottu ajantasainen tieto Päijät-Hämeen nykyisen maakuntakaavan V-, VRs-, 

MU- ja mv-alueista. Tämä raportti toimii taustaselvityksenä valmisteilla olevaan uuteen 

kokonaismaakuntakaavaan ja raportin tietojen avulla voidaan helpommin arvioida nykyisen 

virkistysalueverkon riittävyyttä maakunnan tarpeisiin. Raportti perustuu kesällä 2012 tehtyihin 

maastotarkastuksiin, joiden yhteydessä muut paitsi saarissa sijaitsevat kohteet kierrettiin lävitse. 

Maastotarkastuksista ja raportin kirjoittamisesta ja kuvituksesta on vastannut Viivi Liuksiala. Työtä 

on ohjannut Päijät-Hämeen liitossa projektikoordinaattori Jussi Mäkinen.  
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Maakuntakaavan virkistys- ja retkeilyalueet (V- ja VRs -

alueet) 
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Aurinkovuoren virkistysalue (V2) 
  

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus II Salpausselkään kuuluva geologisesti ja kasvistollisesti monipuolinen 

harjumuodostuma soveltuu erinomaisesti ulkoiluun ja virkistäytymiseen. 

Kohteella on hyvä reittiverkosto ja opasteet kohteille. Alueella on erinomaiset 

maisema-arvot, korkeimpien kohtien noustessa 70-80 metriä Päijänteen ja 

Vesijärven pintojen tasosta. Kohteella tavataan metsälain arvokkaita 

luontokohteita. Aurinkovuorella esiintyy edustavaa harjukasvillisuutta, kuten 

kangasvuokkoa, alppivuokkoa, idänkeulankärkeä. 

 

Koko 68,2 ha    

 

Varustelu  Urheilukeskus (paikoitus, pukutila, wc), hiihtolatuja, valaistuja latuja, laavu, 

nuotiopaikka, näköalatasanne, opasteet kohteelle. Rakenteiden kunto 

erinomainen. 

  

Arvotekijät Valtakunnallisesti arvokas osa II Salpausselkään kuuluvaa harjumuodostumaa. 

Kuuluu Natura 2000 –verkostoon (FI0301005) ja valtakunnalliseen 

harjujensuojeluohjelmaan. 

 Pohjaveden hankintaa varten tärkeä I-luokan pohjaveden muodostumisalue. 

   

Reitit  Aurinko-Ilves yhdysreitti (Vääksy-Padasjoki) 

 

Kehittämistarpeet -    

Yleiskaava  Vääksyn osayleiskaava (hyväksytty 16.12.2008): MU 
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Venäjänniemen virkistysalue (V3) 
 

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Salonsaaressa Päijänteen rannalla sijaitseva kohde soveltuu hyvin 
virkistäytymiseen. Rannassa kiertää metsäpolkuja, joiden varrella on 
numeroituja opasteita. Kohteella sijaitsevaa Kinismajan leirikeskusta on 
mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön. Leirikeskus on pääasiallisesti Asikkalan 
seurakunnan käytössä 1.4. - 15.10 välisenä aikana, jolloin sitä ei vuokrata 
ulkopuoliselle. Talviaikana leirikeskuksessa ei ole toimintaa.  

 

Koko  26,6 ha   

 

Varustelu Opasteet kohteelle, metsäpolkuja, Kinismajan leirikeskus (päärakennus, 

majoitusrakennus, missä 44 vuodepaikkaa, sauna), uimaranta, paikoitus. 

Alueella on mahdollisuus kanoottien, polku- ja soutuveneiden lainaamiseen. 

    

Arvotekijät  Kohteen läheisyydessä sijaitsee Kinissaaren luonnonsuojelualue. 

   

Reitit  -   

  

Kehittämistarpeet -    

  

Yleiskaava  Päijänteen rantayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): VR/RM 
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Rismalahden virkistysalue (V4) 
  

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus Salonsaaressa, Päijänteen rannalla sijaitseva kohde soveltuu erinomaisesti 

virkistäytymiseen. Rismalahdelta on komeat maisemat Päijänteen Asikkalan 

selälle. Rismalahdella sijaitseva partiomaja on Salpausselän Partiolaiset ry:n 

omistuksessa. Partiomajaa vuokrataan yksityisille ja yrityksille ympäri vuoden. 

   

Koko  50,6 ha   

 

Varustelu Päärakennus, kuivakäymälä, vajarakennus, sauna, laituri, uimaranta, 

paikoitusalue, venesatama. Kunto erinomainen.    

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit Kohteelta on yhteys veneellä Päijänteen kansallispuistoon.    

  

Kehittämistarpeet -    

  

Yleiskaava  Päijänteen rantayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): VR/r 
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Pernasaaren virkistysalue (V5) 
 

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Pernasaari on osittain kunnan omistuksessa ja saaren kaakkoisosa on varattu 

yleiseen virkistyskäyttöön. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko 25,8 ha   

 

Varustelu -    

   

Arvotekijät  -   

 

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava Päijänteen rantayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): M, VR 

 

Heinäsaaren virkistysalue (V6) 
 

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Alueella on Heinolan seurakunnan koulutus- ja vapaa-ajanviettopaikka, jolloin 

alue on pääasiallisesti varattuna seurakunnan käyttöön. Saarikohde, ei 

inventoitu v. 2012. 

 

Koko 11,3 ha   

 

Varustelu -   

Arvotekijät -    

Reitit  -  

Kehittämistarpeet -    

Yleiskaava  Päijänteen rantayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): MU, RA  
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Varjansaaren virkistysalue (V7) 
 

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Varjansaari on Vesijärvellä sijaitseva kunnan omistama alue, jota on 

talkootyössä rakennettu virkistyskäyttöä palvelevaksi. Saarikohde, ei 

inventoitu v. 2012. 

 

Koko 21,9 ha   

 

Varustelu Laavu, nuotiopaikka, polkureittejä.   

   

Arvotekijät -    

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet -   

  

Yleiskaava  - 

 

 

Ruotsalaisen virkistysalue (V8) 
 

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Alueella on vanha sauna, uimalaituri, venelaituri, grillikatos, jätteiden 

kierrätyspiste ja kompostori-käymälä. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko 466,4 ha (josta maapinta-alaa n. 30 ha)   

 

Varustelu -   

   

Arvotekijät -    

Reitit  -  

Kehittämistarpeet  - 

 

Yleiskaava  Ruotsalaisen rantaosayleiskaava (ehdotus 30.6.2011): SL  
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Kalmarinrannan virkistyskohde (V517) 
  

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Vesijärven rannalle sijoittuva Kalmarinrannan virkistyskohde sopii 

erinomaisesti virkistäytymiseen. Alue soveltuu erinomaisesti lapsiperheille 

upeine, mataline hiekkarantoineen. Kalmarinrannassa järjestetään vuosittain 

elokuun puolessa välissä Anianpellon markkinat. Kohteelta on yhteys Vääksyn 

kanavalle ja Aurinkovuoren virkistysalueelle. 

 

Koko -    

 

Varustelu Uimaranta, pukukoppi, wc, polkuja. Rakenteiden kunto on hyvä.    

   

Arvotekijät Pohjaveden hankintaa varten tärkeä I-luokan pohjavesialue.    

 

Reitit  -   

  

Kehittämistarpeet -   

  

Yleiskaava Vääksyn osayleiskaava (vahvistettu 16.12.2008): VU 
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Virtosaaren virkistys- ja retkeilykohde (V516) 
 

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Päijänteen virkistysalueyhdistyksen hoitama kohde. Alueella on vanha sauna, 

uimalaituri, venelaituri, grillikatos, jätteiden kierrätyspiste ja kompostori-

käymälä. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko 1,2 ha   

 

Varustelu -   

   

Arvotekijät -    

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

  

Yleiskaava  - 
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Aurinkorannan virkistys- ja retkeilykohde (V513) 
  

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Tainionvirran suulla sijaitseva uimaranta-alue soveltuu hyvin 

virkistyskäyttöön. Kohteelta on yhteys Jääsjärvelle. Kohteen lähistöltä on 

mahdollisuus vuokrata vapaa-ajan asuntoja. Aurinkorannan lähiympäristöä on 

kehitetty yleistä virkistystä varten mm. rakentamalla rantaan keskustaan 

johtavia valaistuja kevyenliikenteenväyliä. 

 

Koko -    

 

Varustelu Pukuhuoneet, wc, rantalentopallokenttä, opasteet Hartolan keskustasta sekä 

info-taulu paikallisista tapahtumista.  

 

Arvotekijät  -   

 

Reitit  Tainionvirran melontareitin kanootin laskupaikka (Hartola-Sysmä). 

  

Kehittämistarpeet  Uimarannan umpeenkasvun estäminen/ järviruo’on niitto.  

  

Yleiskaava  Jääsjärven rantayleiskaava ja taajama-alueen osayleiskaavan muutos 

(vahvistettu 10.11.2004): V   
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Kattilavuoren virkistysalue (V9) 
  

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Uuhiveden ja Rautveden välisellä kannaksella sijaitseva Kattilavuori soveltuu 

kohtalaisesti virkistäytymiseen. Kohteen korkein eteläosa on pääosin 

metsätalouden käytössä. Alueella sijaitsevaa Hartolan seurakunnan 

leirikeskusta vuokrataan myös yksityiskäyttöön. Leirikeskuksen alueella on 

hyvä hiekkaranta. Kattilavuoren virkistysalueen pohjoisosassa on yksityisten 

vapaa-ajan asuntoja. 

 

Koko  58,4 ha    

 

Varustelu  Leirikeskus (majoitus 40–50 henkilöä), laituri, sauna.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleistä virkistäytymistä varten sekä reittien ja 

rakenteiden kehittäminen.  

  

Yleiskaava  Rautvesi-Rusin rantaosayleiskaava (Hyväksytty 20.6.2005): VR 
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Hirtesalon virkistysalue (V10) 
  

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Jääsjärven Hirtesalossa sijaitseva alue soveltuu Jääsjärven virkistäytymiseen. 

Alueen pohjoisosassa veneenlaskupaikka, josta lähtee rantaa pitkin 

metsäpolku. Kohteen rantaan laskee jyrkkä, kivikkoinen rinne, jonka puusto ja 

kasvillisuus ovat säilyneet lähes luonnontilaisina. Hirtesalon virkistysalueen 

länsipuoli on täysin metsätalouden käytössä.  

 

Koko 20,6 ha    

 

Varustelu Veneenlaskupaikka, metsäpolku.    

  

Arvotekijät   Kohteen lähistöllä sijaitsee Hirtesalon ja Luhdanniityn yksityiset 

luonnonsuojelualueet. 

 

Reitit  -   

  

Kehittämistarpeet  -   

  

Yleiskaava  Jääsjärven rantaosayleiskaava (vahvistettu 9.6.1998) 
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Hulkonniemen virkistysalue (V11) 
  

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Vehkasalon pohjoiskärjessä sijaitseva virkistysalue soveltuu heikosti 

virkistäytymiseen. Alueen kauniit, kivikkoiset rannat ovat osittain yksityisten 

vapaa-ajan-asuntojen käytössä eikä kohteella ole erityisiä reittejä tai 

rakenteita. Alue on kuitenkin helposti saavutettavissa autolla. Hulkonniemen 

virkistysalueen metsäalueet ovat rantoja lukuun ottamatta metsätalouden 

käytössä.   

 

Koko  9,5 ha  

 

Varustelu  Ei reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät    - 

 

Reitit  -   

  

Kehittämistarpeet   Reittien ja rakenteiden kehittäminen vapaalle ranta-alueelle. 

  

Yleiskaava  Jääsjärven rantaosayleiskaava (vahvistettu 9.6.1998) 
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Visan virkistysalue (V12) 
  

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Lähivirkistys ja -ulkoilualue Hartolan keskustan mäntykankaisella harjualueella 

soveltuu hyvin virkistäytymiseen. Visan virkistysalueella sijaitseva liikuntamaja 

on vuokrattavissa yksityis- ja ryhmäkäyttöön ja liikuntamajalla järjestetään 

liikuntakursseja ja -kilpailuja. Alueen pohjoisosan Telkäslampi lisää kohteen 

monimuotoisuutta.  

 

Koko  59,0 ha  

 

Varustelu   Hiihtolatuja, valaistuja latuja, metsäpolkuja, liikuntamaja (voimailusali, sauna, 

kahvio) ja pesä-, lentopallo- ja tenniskenttä, reittiopasteet, opasteet alueelle 

keskustasta.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  Hartolan harjun luonto- ja kuntopolku 

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava Taajama-alueen osayleiskaava (vahvistettu 22.6.1995): V 
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Vaimoniemen virkistys- ja retkeilykohde (V512) 
 

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Vaimoniemen virkistys- ja retkeilykohde sopii Jääsjärven matkailuun. 

Kohteella on veneenlaskupaikka ja yksityisten venepaikkoja. Ei opasteita.  

 

Koko  - 

 

Varustelu  Veneenlaskupaikka  

  

Arvotekijät    - 

 

Reitit   - 

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava Jääsjärven rantayleiskaava ja taajama-alueen osayleiskaavan muutos 

(vahvistettu 10.11.2004): AP, r 
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Vehkasalon virkistys- ja retkeilykohde (V514) 
 

Kunta Hartola 

 

Yleiskuvaus  Vehkasalon kaakkoisosassa sijaitseva veneenlaskupaikka Jääsjärven rannalla. 

Kohde soveltuu Jääsjärven virkistäytymiseen ja retkeilyyn. Kohteelle ei ole 

opasteita. 

 

Koko  -  

 

Varustelu  Veneenlaskupaikka, paikoitusalue, puucee.  

  

Arvotekijät   - 

  

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet  Kohteen lähiympäristön kehittäminen yleistä virkistäytymistä varten 

mahdollista, alueen laajentamismahdollisuuksia tulisi selvittää. Reittien ja 

rakenteiden kehittäminen. 

  

Yleiskaava  Jääsjärven rantaosayleiskaava (vahvistettu 9.6.1998): LV (ympärillä M ja SL). 
  



21 
 

Kollarinselän virkistysalue (V13) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Korpimaan ja Vasikkasaaren mannerniemen pohjoisosista sekä pienemmistä 

saarista muodostuva alue soveltuu nykyisellään vain välttävästi 

virkistäytymiseen. Kohteen mannerniemien ranta-alueilla on runsaasti 

yksityisiä vapaa-ajanasuntoja. Vapaat ranta-alueet ovat kohtalaisen 

luonnontilaisena säilynyttä kallioista, kuivaa kangasmetsää. Kohteen 

maisema-arvot ovat hyvät ja alueelta on yhteys Päijänteen kansallispuistoon. 

Mannerniemien alueella on yksityisiä venepaikkoja mutta virallisia 

rantautumispaikkoja tai vierasvenelaitureita ei ole. Kohteen saaret ovat 

paikoitellen vapaa-ajan asutuksen käytössä ja ne ovat helposti saavutettavissa 

myös soutuveneellä. Kollarinselän virkistysalue on osa Heinolan kansallisen 

kaupunkipuiston aluetta.  

 

Koko  441,3 ha (josta maapinta-ala noin 100 ha) 

 

Varustelu  Ei virallisia rakenteita.  

 

Arvotekijät  Muurahaissaaren ja Haapasaaren luonnonsuojelualueet. Yhteys vesiteitse 

Päijänteen kansallispuistoon.   

 

Reitit  Alueen läpi kulkee laivaväylä ja syvälaivaväylä.  

  

Kehittämistarpeet Manneralueiden kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten.    

  

Yleiskaava Ruotsalaisen rantaosayleiskaava (hyväksytty 21.2.2011): VR 
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Konniselän virkistysalue (V14) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Useista saarista koostuva virkistysalue Konniselän laitamilla. Saaret kuuluvat 

pääosin myös Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Itäosan Lapinsaaressa 

ja Selkäsaarissa on runsaasti vapaa-ajan asutusta. Saarikohde, ei inventoitu v. 

2012. 

 

 

Koko  388,4 ha (josta maapinta-ala noin 125 ha)   

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  Laivaväylä ja veneväylä  

  

Kehittämistarpeet    

  

Yleiskaava Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): VR  
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Maitiaislahden virkistysalue (V15) 
  

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Heinolan keskusta-alueen eteläpuolelle sijaitsevan Maitiaislahden rannalla 

sijaitseva pienialainen kohde soveltuu omatoimiseen virkistäytymiseen. 

Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvalla alueella on ainoastaan 

muutama metsäpolku. Kohteella ei ole arvokkaita luontokohteita 

lehtomaisesta kasvillisuudesta huolimatta. Alueen eteläosassa on pieni 

kalliojyrkänne, mikä lisää alueen maisemallista monimuotoisuutta. Alueelta on 

ulkoilureittiyhteys Pikijärven ja Löysinniemen virkistysalueille. 

 

Koko  33,2 ha   

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet Alueen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten, kuten reittien ja 

rakenteiden kehittäminen.    

  

Yleiskaava -  
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Uudenriihenlammen virkistysalue (V16) 
  

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus Heinolan harjualueella sijaitseva kaupunkipuisto soveltuu hyvin 
virkistäytymiseen. Kohteella on monipuoliset virkistäytymis- ja 
harrastusmahdollisuudet. Korkeimpien harjurinteiden paikoitellen 
lehtomaisten männikkömetsien luontoarvot ovat kohtalaisen hyvät. Kohteella 
on helppo kulkea ja se on helposti saavutettavissa autolla ja julkisilla 
yhteyksillä. Alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Alueen eteläosassa 
sijaitsevan urheilukentän yhteydessä on paikoitusalue. 

  
Koko 257,7 ha    

 

Varustelu  Frisbeegolfrata, urheilukenttä, ravirata, motocrossrata, valaistuja viitoitettuja 

ulkoilureittejä, metsäpolkuja, nuotiopaikka, uimaranta, paikoitusalueita.  

  

Arvotekijät  Sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla I-luokan pohjavesialueella. 

    

Reitit  Valaistuja ulkoilureittejä tai hiihtolatuja  

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava  - 
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Soukankärjen virkistysalue (V17) 
  

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Hevossaaren eteläosan harjualueelle sijoittuva Soukankärjen virkistysalue 

soveltuu kohtalaisesti virkistäytymiseen. Luonto on kohtalaisen 

luonnontilaisena säilynyttä mäntykangasmetsää. Paikoitellen rinteillä kasvaa 

lehtomaista kasvillisuutta ja metsälehmuksia. Alueen länsipuolella on hyvä 

mutta pienialainen hiekkaranta-alue. Aluetta kiertää muutamia 

helppokulkuisia metsäpolkuja. Korkeimmilta harjualueilta on hyvä näkyvyys 

pitkälle keskustan suuntaan. Kohteen luonnontilaisuutta ja maisema-arvoja 

heikentää harjurinteen itäpuolen hakkuut ja koillisosan soranottopaikka.  

 

Koko 53,5 ha    

 

Varustelu  Uimaranta, nuotiopaikka, metsäpolkuja. 

  

Arvotekijät  Sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla I-luokan pohjavesialueella.  

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Alueen virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita, kuten reittien ja 

rakenteiden kehittäminen.  

  

Yleiskaava  -  
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Tähtiniemenkärjen virkistysalue (V18) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Tähtiniemen pohjoisosassa sijaitseva kohde soveltuu huonosti 

virkistäytymiseen. Alueen kangasmetsät ovat pääasiallisesti metsätalouden 

käytössä. Kohteen länsipuolelle jäävä kivikkoinen, pienialainen rinnemetsä on 

säilynyt luonnontilaisen kaltaisena vaikeakulkuisen maaston vuoksi. Alueella ei 

kuitenkaan ole virallisia reittejä tai metsäpolkuja. Ei erityisiä luonto- tai 

maisema-arvoja. 

 

Koko 28,9 ha    

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten, kuten reittien ja 

rakenteiden kehittäminen. 

  

Yleiskaava  - 
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Mustaniemen-Nikkarniemen virkistysalue (V19) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Konniveden rannalla, Heinolan keskustan kaakkoispuolella sijaitseva alue 

soveltuu omatoimiseen virkistäytymiseen. Metsät ovat pääasiallisesti 

metsätalouden käytössä olevaa kuusivaltiasta kangasmetsää. Alueella ei ole 

virallisia reittejä eikä metsäpolkuja. Alueen ranta-alueet ovat vaikeakulkuisia. 

Ei erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. Kohteen eteläosan rannoille on 

suunnitteilla vapaa-ajanasuntoja. Alueelta on yhteys Heinolan ja Vierumäen 

väliseen ulkoilumaastoon. 

 

Koko 38,3 ha    

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten. Reittien ja rakenteiden 

kehittäminen. Rantautumispaikkojen rakentaminen sekä ranta-alueiden 

kehittäminen.   

  

Yleiskaava Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): MY 
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Hiekanlahden virkistysalue (V20) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Hevossaaren luoteisosassa sijaitseva Hiekanlahden alue soveltuu hyvin 

virkistäytymiseen. Hiekkalahti on kohtalaisen laaja ja hyväkuntoinen 

hiekkaranta-alue, jonka rannoilla kulkee lisäksi metsäpolkuja. Rantoja 

reunustava metsä on kohtalaisen luonnontilaista mäntykangasta. Kohteella ei 

kuitenkaan ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. Alue on helposti 

saavutettavissa autolla ja kohteella on paikoitusalue.  Alueen itäosassa on 

vapaa-ajan asutusta. 

 

Koko 28,5 ha    

 

Varustelu  Uimaranta, pukukoppi, puucee, paikoitusalue, opasteet alueelle.  

  

Arvotekijät  Sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla I-luokan pohjavesialueella.  

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Uimarannan umpeenkasvun estäminen, järviruo’on niitto.  

  

Yleiskaava  - 
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Siltasaaren virkistysalue (V21) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluva, Jyrängönkosken rannoille 

sijoittuva pienialainen alue soveltuu hyvin virkistäytymiseen. Siltasaaressa 

sijaitsee viihtyisä rantakahvila- ja puistoalue. Jyrängönkosken alue on 

muodostunut noin 6100 vuotta sitten, kun Muinais-Päijänne murtui 

Heinolanharjun läpi ja alue on osa valtakunnallisesti arvokasta Jyrängön 

kulttuurimaisemaa. Siltasaaren alue on kalastajien suosiossa. 

 

Koko 1,7 ha    

 

Varustelu  Valaistuja kevyenliikenteenväyliä, kahvila, polkuja, paikoitusalue, 

vierasvenelaituri. Rakenteiden kunto erinomainen.  

  

Arvotekijät  Sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla I-luokan pohjavesialueella. 

 Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen Jyrängönkosken 

ympäristö. 

 

Reitit   Laivaväylä ja syvälaivaväylä. 

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava - 
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Konnisaaren virkistysalue (V22) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

 

Koko 17,1 ha   

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  - 

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet - 

  

Yleiskaava  Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): VR  

 

Palosaaren virkistysalue (V23) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Konniselän retkeilyyn sopiva virkistysalue. Alueella on pieni luonnonsatama 

rantautumiseen. Soveltuu Konniveden retkeilyyn. Saarikohde, ei inventoitu v. 

2012. 

 

Koko 6,8 ha   

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  - 

Reitit  Veneväylä  

  

Kehittämistarpeet - 

  

Yleiskaava  Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): VR 
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Mäyrämäen virkistysalue (V24) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Mäyränmäen ja Mataraniemen alueella sijaitseva kohde soveltuu kohtalaisesti 

virkistäytymiseen. Alueella on venevalkama ja yhteys Konniselälle ja se on 

aktiivisessa käytössä. Kohteen itä- ja kaakkoisosassa on kaksi lehtoaluetta, 

jotka ovat luonnonsuojelualueita. Kohteen luontoarvot ovat hyvät, alueen 

luontotyyppien ollessa edustavia ja monipuolisia. Mataraniemen alueen 

puusto on pääasiallisesti kuusivaltaista sekametsää ja alueella on vaihtelevasti 

kuivia ja tuoreita lehtotyyppejä. Kohteella on tavattu uhanalaista liito-oravaa.  

 

Koko 145,4 ha    

 

Varustelu  Venepaikkoja, laituri, paikoitusalue, puucee. Rakenteiden kunto on hyvä. 

  

Arvotekijät  Mäyränmäen - Mataraniemen Natura 2000 -alue (FI0500066). 

 Mataramäki kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. 

 

Reitit  Konniselän veneväylä.  

  

Kehittämistarpeet Yleistä virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita: opastettujen 

luontopolkujen ja rakenteiden kehittäminen.  

  

Yleiskaava  Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): VR 
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Saittalahden virkistysalue (V25) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Heinolan kansallisessa kaupunkipuistossa, keskusta-alueen pohjoispuolella 

sijaitseva alue soveltuu hyvin virkistäytymiseen. Kalliorannoista ja kuivista ja 

tuoreista kangasmetsistä muodostunut virkistysalue on helppokulkuista ja 

luontoarvoiltaan kohtalaista. Alueen länsiosan kalliorannoilta on kauniit 

maisemat Ruotsalaisen Kollarinselälle ja lähialueiden saariin. Alue on 

aktiivisessa virkistyskäytössä. 

 

Koko  94,9 ha   

 

Varustelu  Laavu, puucee, nuotiopaikka, pitkospuut, opastaulu, opasteet laavulle, 

metsäpolkuja. Rakenteiden kunto hyvä − kohtalainen. 

  

Arvotekijät -     

 

Reitit  Kumpeli - Painipuu -moottorikelkkareitti, Heinolan kansallisen kaupunkialueen 

ulkoilureittejä.  

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava Laajalahti - Kouvolantie osayleiskaava (luonnosvaihe 31.3.2009): MU 
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Pikijärven virkistysalue (V26) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluva alue soveltuu erinomaisesti 

virkistäytymiseen. Alue on puhdasvetisten pienien järvien ja lampien sekä 

monimuotoisten metsäalueiden muodostama kokonaisuus. Alueella sijaitsee 

Sataojan lehdon luonnonsuojelualue, jonka puronvarsimetsässä tavataan 

muun muassa kynäjalavaa ja pähkinäpensasta. Alueen luontoarvot ovat 

kokonaisuudessaan hyvät, huolimatta paikoittaisista metsätalouden jäljistä. 

 

Koko 314,8 ha    

 

Varustelu   Opastaulu ja opasteet alueella, laavut, puuceet, pitkospuut, luontopolku, 

metsäpolkuja, paikoitusalue. Rakenteiden kunto on hyvä.  

  

Arvotekijät  Sataojan lehdon luonnonsuojelualue.   

 

Reitit  Sataojan lehdon luontopolku  

  

Kehittämistarpeet -   

  

Yleiskaava  Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): MU 
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Löysinniemen virkistysalue (V27) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Korkeammasta kallioalueesta muodostuva Löysinniemen alue soveltuu 

omatoimiseen virkistäytymiseen. Alueelle johtaa metsäautotie, mutta muuten 

kohteella ei ole virallisia reittejä tai metsäpolkuja. Kohteen metsät ovat 

sekapuustoista kangasmetsää ja alueella on paikoitellen lehtomaista 

kasvillisuutta. Korkeamman kallionlakialueen länsipuolelle jää kalliojyrkänne, 

jonka alueella on runsaasti lahopuustoa sisältävä lehtomainen 

kangasmetsäalue. Korkeimman kohdan itä- ja lounaispuoleinen metsä on 

metsätalouden käytössä. Kohteella on kokonaisuudessaan keskinkertaiset 

luontoarvot. Ei erityisiä maisema-arvoja.  

 

Koko 31,0 ha    

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet Kohteen kehittäminen yleiseksi virkistysalueeksi, reittien ja rakenteiden 

kehittäminen.   

  

Yleiskaava  Konnivesi I ja II -rantaosayleiskaava (hyväksytty 18.9.2006): VR 
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Kuijärvi-Sonnanen, virkistys- ja retkeilyalue (VRs1) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus Laaja ja suosittu retkeily- ja patikointialue Paistjärven ympäristössä soveltuu 

erinomaisesti virkistäytymiseen. Alueen vanhojen metsien, kirkasvetisten 

Kuijärven ja Sonnasen, pienempien järvien ja suppalampien sekä 

harjualueiden muodostama kokonaisuus on luonto- ja maisema-arvoiltaan 

erittäin arvokas. Alueen kauneimpia kohteita ovat luoteisosassa sijaitseva 

Pirunkirkon kalliomuodostuma sekä Kuijärven kannas. Alue kuuluu Natura 

2000 -verkostoon. Lisäksi alueen kaakkoisosassa on valtakunnalliseen 

harjujensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Alueella on myös vapaa-

ajanasuntoja. 

   

Koko 1369,4 ha    

 

Varustelu  Opastauluja, paikoitusalueita, nuotiopaikkoja, laavuja, kota, useampi puucee, 

merkittyjä ja opastettuja ulkoilu- ja vaellusreittejä, leiripaikka, uimaranta. 

Rakenteiden kunto hyvä−kohtalainen. 

  

Arvotekijät   Sijaitsee osittain tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla II-luokan 

pohjavesialueella. Natura 2000-kohde (FI0500012). Kuijärvenharjun ja 

Paistjärven alueen luonnonsuojelualue. Useampi muinaismuistokohde. 

  

Reitit  Opastettuja retkeily- ja vaellusreittejä. Vaellusreitti Sulkuva-Saksala-Paistjärvi-

Jaalan Heisanharju. 

 

Kehittämistarpeet Yleistä virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita, kuten rikkoontuneiden 

rakenteiden kunnostaminen.  

Yleiskaava  - 
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Hahmajärven virkistysalue (V29) 
  

Kunta Hollola 

 

Yleiskuvaus  Herralassa sijaitseva Hahmajärven virkistysalue soveltuu kohtalaisesti 

virkistäytymiseen. Herralan Hukat ry liikuntaseura ylläpitää alueella Lahden 

vanhaa kesäsiirtolaa. Alue on pääasiallisesti seuratoiminnan käytössä. 

Kesäsiirtolan rantasauna on esimerkiksi seuralaisten käytettävissä kesäisin 

lähes joka päivä. Kohdetta on myös mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön. 

Hahmajärven rannalla on jyrkät, luontoarvoiltaan kohtalaiset 

järvenrantakalliot. Kalliolta lähtee metsäpolkuja aluetta ympäröivään 

helppokulkuiseen, mutta pienialaiseen kangasmetsään, jossa on paikoitellen 

runsaasti lahopuustoa. Kohteen luontoarvoja ja monimuotoisuutta lisää 

kesäsiirtolalle johtavan tien varressa kasvavat järeät tammet ja lehtomainen 

kasvillisuus. 

 

Koko 38,3 ha 

   

Varustelu Päärakennus, saunarakennus, nuotiopaikka, rantalentopallokentät, 

frisbeegolf-kenttä, uimaranta, metsäpolkuja. 

   

Arvotekijät  - 

Reitit  -  

Kehittämistarpeet  -   

 

Yleiskaava  -   
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Mustamaan virkistysalue (V30) 
  

Kunta Hollola 

 

Yleiskuvaus  Hollolan Mustamaankalliolle sijoittuva alue soveltuu heikosti 

virkistäytymiseen. Alueen kangasmetsät ovat pääasiallisesti metsätalouden 

käytössä eikä kohteella ole virallisia reittejä tai rakenteita. Kohteen ranta-

alueella on yksityisiä vapaa-ajanasuntoja. Alueella on paikoitellen hyvät 

luontoarvot: kohteella on kohtalaisen runsaslahopuustoisia 

kangasmetsäalueita sekä pienialaisia lehtolaikkuja. 

 

Koko 143,8 ha    

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Virallisten reittien ja rakenteiden kehittäminen. Osa alueesta ei ole yleisessä 

käytössä ja vapaa-ajanasuntojen vuoksi pääsy rannoille on paikoin estynyt. 

  

Yleiskaava  Vesijärven rantayleiskaava (hyväksytty 18.3.2002): VR 
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Parinpellon virkistysalue (V31) 
  

Kunta Hollola 

 

Yleiskuvaus  Hollolan kirkonkylän pohjoispuolelle sijoittuva alue sopii kohtalaisesti 

virkistäytymiseen. Alue on Hollolan seurakunnan koulutus- ja vapaa-

ajanviettopaikka, jolloin alue on pääasiallisesti varattuna seurakunnan 

käyttöön. Kohde on kuitenkin vuokrattavissa myös yksityiskäyttöön. 

Leirikeskuksella on ympärivuotiseen käyttöön soveltuva päärakennus ja 

mökkejä. Alue on viihtyisä ja aktiivisessa käytössä. 

    

Koko 47,6 ha    

 

Varustelu  Opasteet Hollolan kirkonkylältä, leirikeskus, uimaranta, nuotiopaikka, kota, 

sauna, tennis- ja pallokenttä, lenkkipolku ja talvisin ladut. Rakenteiden kunto 

erinomainen. 

 

Arvotekijät    - 

 

Reitit   - 

  

Kehittämistarpeet   - 

  

Yleiskaava Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava (vahvistettu 1.11.1995): VR, MU 
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Läntisen Salpausselän virkistysalue, Tiirismaa (V32) 
  

Kunta Hollola 

 

Yleiskuvaus  II Salpausselkään kuuluva, luonnon- ja maisema-arvoiltaan arvokas harjualue 

soveltuu erinomaisesti virkistäytymiseen. Kohde on valtakunnallisesti arvokas 

luontotyyppikokonaisuus, joka muodostuu puronvarsilehdoista, Soisalmen 

suosta ja erittäin arvokkaaksi luokitellusta Tiirismaan kallioalueesta. Kohteella 

on paljon huomionarvoista lajistoa, muun muassa jalopuualueita. Tiirismaalla 

on myös Etelä-Suomen korkein kohta, 222,6 m.mpy. Kallioalueella on 

jääkaudella muodostunut kalliohalkeama, Pirunpesä, jota ympäröi 

luonnonsuojelualue. Tiirismaan aluetta halkoo metsäpolut, valaistut 

ulkoilureitit ja opastetut luontopolut.  

 

Koko 606,3 ha    

 

Varustelu  Opasteet, osittain valaistu ulkoilureitti, pitkospuut, nuotiopaikka, 

metsäpolkuja, luontopolku, paikoitusalueita, laavu. 

  

Arvotekijät Pohjaveden hankintaa varten tärkeä I-luokan pohjaveden muodostumisalue. 

 Osittain Natura 2000-alue (FI0306003), Tiirismaan Pirunpesän 

luonnonsuojelualue sekä useita pienempiä yksityisiä luonnonsuojelualueita. 

 

Reitit Osittain valaistu ulkoilureitti, Pirunpesän ja Soisalmesuon luontopolku    

  

Yleiskaava Messilä-Tiirismaan osayleiskaava (vahvistettu 18.1.1991): V, VU, M, MU 

 Kuntakeskuksen osayleiskaava (hyväksytty 22.9.2008): VR 
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Tervamäen virkistysalue (V33) 
  

Kunta Hollola 

 

Yleiskuvaus  Tervamäen lähivirkistysalue soveltuu kohtalaisesti virkistäytymiseen. 

Kangasmetsässä on muutamia helppokulkuisia metsäpolkuja, mutta virallisia 

reittejä tai rakenteita ei ole. Alue on paikoitellen metsätalouden käytössä ja 

toisaalta paikoitellen säilynyt kohtalaisen luonnontilaisena. Kohteelta on 

ulkoilureittiyhteys Pesäkallion, Takkulan ja Sydänkankaan virkistysalueille. 

Lisäksi metsäpolkuja pitkin yhteys Soltinjärven länsirannalle. Kohteella on 

kohtalaisen helppo kulkea ja se on helposti saavutettavissa autolla ja julkisilla 

yhteyksillä. Virkistysaluerajauksen luoteiskulmasta noin 15 ha on jo 

rakennettua asuinaluetta.  

 

Koko  83,4 ha   

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät  Alue yhteydessä Pesäkallion luonnonsuojelualueeseen.   

 

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet  Yleistä virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita, kuten reittien ja 

rakenteiden kehittäminen. V-alueen rajauksen tarkistaminen asuinalueen 

osalta. 

  

Yleiskaava  Kukkila-Kalliolan osayleiskaava (vahvistettu 20.6.1996): MU-1, MU-2 
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Hännyssaaren virkistys- ja retkeilykohde (V501) 
  

Kunta Hollola 

Yleiskuvaus  Päijänteen virkistysalueyhdistyksen hoitama kohde. Alueella on laituri 
peräkiinnityspoijuineen, grillikatos, jätteiden kierrätyspiste ja kompostori-
käymälä. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

Koko  -   

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -  

 

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet  Matalaan lahteen rakenteilla pienvesille ja kanooteille sopiva laituri, 

mahdollisesti ja kesällä 2012. 

  

Yleiskaava  - 

 

Etolansaarten virkistys- ja retkeilykohde (V502) 
  

Kunta Hämeenkoski 

 

Yleiskuvaus  Koivusaaren ja Lammassaaren muodostama virkistyskäyttöön soveltuva alue 

Pääjärvellä. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko  -   

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  Sijaitsee Pääjärvellä, joka on maakuntakaavassa osoitettu suojelualueeksi (S-

varaus).   

 

Reitit  Yhteys melontareittiin 

Kehittämistarpeet  - 

Yleiskaava - 
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Renkomäen virkistysalue (V34) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Valtatie 4 kaakkoispuolelle sijoittuva Renkomäen alue soveltuu kohtalaisesti 

virkistäytymiseen. Alue muodostuu korkeasta Renkomäestä, josta on 

kohtalaiset maisemat sekä Renkomäkeä kiertävästä valaistusta ulkoilu-

/latureitistä. Renkomäen kangasmetsäalueen pohjoisosa sekä rinnemetsät 

ovat metsätalouden käytössä. Kohteen monimuotoisuutta ja luontoarvoja 

lisää vähäpuustoinen suo alueen luoteisosassa ohitustien läheisyydessä. 

Lakialueella kiertää metsäpolku. Alueella on myös hyväkuntoinen laavu. 

Renkomäen laki on lintuharrastajien suosima muutonseurantapaikka. 

 

Koko 261,9 ha    

 

Varustelu  Laavu, valaistu hiihtolatu, metsäpolkuja.  

  

Arvotekijät  Pohjaveden hankintaa varten tärkeä I-luokan pohjaveden muodostumisalue.

   

Reitit  Viitoitettu ja osin valaistu ulkoilureitti tai latu.  

  

Kehittämistarpeet -    

  

Yleiskaava  Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Kujalan virkistysalue (V36) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Lahden keskustan kaakkoispuolelle sijoittuva kaupunkirakennetta jäsentävä 

Kujalan alue sopii omatoimiseen virkistäytymiseen ja retkeilyyn. Alueella on 

muutamia metsäautoteitä, mutta muuten kohteella ei ole virallisia reittejä tai 

rakenteita. Metsä on pääosin kohtalaisen luonnontilaista kangasmetsää. 

Alueen keskiosa on noin 10-vuotiasta taimikkoa. Alue on yhteydessä Pipon, 

Renkomäen ja Kerinkallion lähivirkistysalueisiin. 

 

Koko 250,4 ha   

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita. Metsäpolku. 

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten, reittien ja rakenteiden 

kehittäminen.  

  

Yleiskaava Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Pippon virkistysalue (V37) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Lahden keskustan kaakkoispuolelle sijoittuva kaupunkirakennetta jäsentävä 

Pipon alue sopii omaehtoiseen virkistäytymiseen ja retkeilyyn. Pipon 

virkistysalueen metsät ovat kangasmetsää, jossa ei ole virallisia reittejä tai 

rakenteita. Pipon virkistysalueen läheisyydessä on Pipon moottoriurheilurata. 

Alue on yhteydessä Kujalan, Renkomäen ja Kerinkallion lähivirkistysalueisiin 

 

Koko 14,8 ha    

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät   - 

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten, reittien ja rakenteiden 

kehittäminen.  

  

Yleiskaava  Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Enonsaaren virkistysalue (V38) 
 

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Vesijärven Enonselällä sijaitseva Enonsaari sopii hyvin virkistäytymiseen. 

Enonsaaren keskiosan luonnonsuojelualueella on opastettu luontopolku, jossa 

on edustettuna kaikki Lahden yleisimmät metsätyypit. Metsä on pääasiassa 

vanhaa havu- ja sekametsää tai lehtoa. Alueen palvelutaso on erinomainen. 

Alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Saavutettavuus on hyvä kesäisin 

laivataksilla ja talvisin jäitä pitkin. Merkittävä osa Enonsaaren 

rakentamattomista osista on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. 

 
Koko 47,8 ha 
   

Varustelu  Rantalentopallokenttä, grillipaikkoja, laavu, kahvila-ravintola, uimaranta, 

venepaikkoja, luontopolku, vuokrattavia leirintämökkejä ja rantasauna. 

Rakenteiden kunto erinomainen.  

  

Arvotekijät  Enonsaaren luonnonsuojelualue.  

 

Reitit   Luontopolku, laivayhteys Messilän leirintäalueelle ja Lahden 

matkustajasatamaan.  

  

Kehittämistarpeet -    

  

Yleiskaava Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): SL, VR 
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Kerinkallion virkistysalue, pohjoisosa (V39) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Lahden keskustan eteläpuolella sijaitseva laaja lähivirkistysalue sopii hyvin 

virkistäytymiseen. Kerinkallion alue on osa Lahden kaupungin viherkehää ja 

sen vuoksi arvokas osa kaupungin ekologista verkostoa. Alue on aktiivisessa 

virkistyskäytössä. Metsät ovat pääosin helppokulkuista kangasmetsää ja 

kohteella on metsäluonnosta kertovia opastauluja. Kohteella on kohtalainen 

palvelutaso. Alue on yhteydessä Kujalan, Renkomäen ja Pipon 

lähivirkistysalueisiin. Alue on helposti saavutettavissa myös julkisilla 

liikenneyhteyksillä. 

 

Koko  123,1 ha   

 

Varustelu   Osittain valaistut ulkoilureitit, laavu, opastauluja metsäluonnosta, 

metsäpolkuja. Rakenteiden kunto hyvä.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit   Viitoitettu ja osin valaistu ulkoilureitti tai latu. 

  

Kehittämistarpeet -    

  

Yleiskaava Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Jokimaan virkistysalue (V40) 
 

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Pääasiallisesti Jokimaan ravikeskuksesta muodostuva alue palvelee nykyisin 

lähinnä raviurheilun harrastajia. Jokimaan virkistysalueella on muuten vain 

pienialaisia ja vaikeakulkuisia metsäalueita. Ravikeskuksen palvelutaso on 

hyvä ja se on aktiivisessa käytössä. 

 

Koko 109,7 ha    

 

Varustelu  Ravikeskus, ravintola. 

  

Arvotekijät   - 

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet -   

  

Yleiskaava  Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR, VU 
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Pesäkallion virkistysalue (V41) 
 

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Merrasjärven rannalta Takkulaan ulottuva Pesäkallion alue soveltuu 

erinomaisesti virkistäytymiseen. Luontoarvoiltaan alue on erinomainen. 

Pesäkallion virkistysalueen sijaitsee Pesäkallion luonnonsuojelualueen 

ympärillä. Luonnonsuojelualue on arvokas ja monimuotoinen metsä- ja 

suotyyppikokonaisuus, jossa esiintyy harvinaisia eläin- ja kasvilajeja. 

Merrasjärven rannalla on virkistyskäyttöön erinomaisesti soveltuva uimaranta. 

Alue on aktiivisessa virkistyskäytössä ja saavutettavissa helposti julkisilla 

yhteyksillä. Lähivirkistysalueelta on ulkoilureittiyhteys Tervamäen, Takkulan ja 

Sydänkankaan lähivirkistysalueille. Virkistysalueella sijaitsee Takkulan 

golfkenttä ja hevostallit (noin 70 ha). 

 

Koko 293,8 ha    

 

Varustelu  Uimaranta, matonpesupaikka, paikoitusalue, luontopolku, metsäpolku, 

valaistu ulkoilureitti, nuotiopaikka, opasteet kohteelle, opastaulut 

luontopolulle, pitkospuut. Rakenteiden kunto hyvä. 

  

Arvotekijät  Pesäkallion luonnonsuojelualue, Natura-2000 alue (FI0324002).   

 

Reitit  Luontopolku, viitoitettu ja osin valaistu ulkoilureitti tai latu. 

Kehittämistarpeet  -  

Yleiskaava Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR, SL 
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Pirttiharjun virkistysalue (V42) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Salpausselällä sijaitseva, pienialainen virkistysalue Tampereen tien varressa 

sopii hyvin virkistäytymiseen. Aluetta luonnehtii useampi luontoarvoiltaan 

arvokas suppamuodostelma ja kohtalaisen luonnontilaisena säilynyt 

kangasmetsä. Pirttiharjun virkistysaluetta halkoo helppokulkuisia ja selkeitä 

metsäpolkuja. Alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Alue on saavutettavissa 

kohtalaisen helposti julkisilla yhteyksillä. Virkistysalueelta on 

ulkoilureittiyhteys Läntisen Salpausselän lähivirkistysalueille. 

 

Koko 31,5 ha    

 

Varustelu  Ei erityisiä rakenteita. Metsäpolkuja.  

  

Arvotekijät  Pohjaveden hankintaa varten tärkeä I-luokan pohjaveden muodostumisalue.  

 

Reitit  Ulkoilureitti tai latu. 

  

Kehittämistarpeet  - 

 

Yleiskaava  Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VL 
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Takkulan virkistysalue (V28) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Alasenjärven pohjoispuolelle sijoittuva alue soveltuu hyvin monipuoliseen 

virkistäytymiseen. Alueella on kaksi uimarantaa: Alasenjärven ja Salalammen 

rannat. Alueella on paikoitellen pienialaisia lehtolaikkuja ja kohtalaisen 

luonnontilaisena säilyneitä, vanhaa puustoa sisältäviä metsäalueita. 

Helppokulkuisessa kangasmetsässä on metsäpolkuja sekä valaistu 

ulkoilureittiyhteys Tervamäen, Pesäkallion ja Sydänkankaan virkistysalueille. 

Kohteella on helppo kulkea ja se on helposti saavutettavissa autolla ja julkisilla 

yhteyksillä. Alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. 

 

Koko 100,3 ha    

 

Varustelu  Golfkenttä, ratsastustalli, uimaranta, valaistu ja viitoitettu hiihtolatu, 

opasteet, paikoitusalue ja laavu. Varusteiden ja rakenteiden kunto hyvä.  

  

Arvotekijät    - 

 

Reitit   Viitoitettu ja osin valaistu ulkoilureitti tai latu. 

  

Kehittämistarpeet   Osa alueesta ei ole yleisessä käytössä (golfkenttä, ratsastustalli). 

  

Yleiskaava  Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VU, VL, VR 
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Läntisen Salpausselän virkistysalue (V43) 
  

Kunta Lahti, Hollola 

 

Yleiskuvaus  Lahden urheilukeskukselta Messiläntielle ulottuva laaja virkistysalue sopii 

hyvin virkistäytymiseen. Läntisen Salpausselän virkistysaluetta halkoo laaja, 

osittain valaistu ja opastettu ulkoilureitistö. Lisäksi palvelutasoa nostavat 

Tapanilan urheilumaja ja kohteen itäpuolella sijaitseva urheilukeskus. Metsät 

ovat paikoitellen harvennettua kangasmetsää. Alueella sijaitsevat 

luonnonsuojelualueet nostavat kohteen luontoarvoja. Alue on aktiivisessa 

virkistyskäytössä. Alue on saavutettavissa kohtalaisen helposti julkisilla 

yhteyksillä. Virkistysalueelta on ulkoilureittiyhteys Tiirismaan ja Salpakankaan 

lähivirkistysalueille. Kohteen lähellä myös Likolammen uimaranta. 

 

Koko  714,9 ha   

 

Varustelu  Tapanilan urheilumaja, osittain valaistu ulkoilureitistö, metsäpolkuja.  

  

Arvotekijät  Pohjaveden hankintaa varten tärkeä I-luokan pohjaveden muodostumisalue. 

 Myötämäen ja Häränsilmän luonnonsuojelualue. 

 

Reitit  Ratsastusreitti, viitoitettuja ja osin valaistuja ulkoilureittejä tai latuja.  

 Kehittämistarpeet  - 

Yleiskaava  Salpausselän osayleiskaava (vahvistettu 24.5.1994): VR, VU 

 Messilä-Tiirismaan osayleiskaava (vahvistettu 18.1.1991): V, MU, RM 

 Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR  
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Ala-Okeroisen virkistysalue (V44) 
  

Kunta Lahti 

 

Yleiskuvaus  Lahden keskustan lounaispuolella sijaitseva Ala-Okeroisten alue soveltuu 

nykyisin heikosti virkistäytymiseen. Alue muodostuu pääasiassa Rälssinkallion 

maankaatopaikasta, joka on voimakkaasti ihmisen muokkaamaa aluetta. 

Aluetta ympäröivät metsät ovat pääosin kuusivaltaisia lehtomaisia 

kangasmetsiä. Kohteella ei ole reittejä tai rakenteita virkistyskäyttöä varten. 

 

Koko 132,1 ha    

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät   -  

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -  

  

Yleiskaava  Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Ahvenlammen virkistyskohde (V504) 
  

Kunta Nastola 

 

Yleiskuvaus  Virkistäytymiseen soveltuva pienialainen kallioranta Nastolan erämaa- ja 

ulkoilumaastossa sijaitsevan puhdasvetisen ja rauhallisen Ahvenlammen 

rannalla. Kohteella on kaksi retkeilijöiden rakentamaa nuotiopaikkaa. Kohteen 

läheisyyteen johtaa metsäautotie, joka on mahdollisesti ajoittain suljettu 

puomilla.  

 

Koko  -  

 

Varustelu  Kaksi nuotiopaikkaa. Pieni uimaranta. Alueella on pieniä metsäpolkuja.  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

  

Yleiskaava  Kallio-, Pitkä-  ja Särkijärven alueen osayleiskaava (vahvistettu 8.12.1999) 
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Alvojärven virkistyskohde (V503) 
  

Kunta Nastola 

 

Yleiskuvaus Virkistäytymiseen soveltuva pienialainen joenvarsialue. Kohde sijaitsee 

Alvojärveltä laskevan Kukkasjoen itäpäässä. Kauniisti mutkittelevan joen 

varressa kulkee polku joen yläjuoksulle. Kohteen alajuoksulla on vanha myllyn 

kivijalka, mikä tekee puromaisemasta ainutlaatuisen.     

 

Koko  -  

 

Varustelu  Parkkipaikka (jonka käyttö sallittu ainoastaan WIPAKin henkilökunnalle), 

polku, portaat kanootinlaskua varten.   

  

Arvotekijät   - 

 

Reitit  Kymijoen melontareitti (Kymijärvi - Kärkjärvi - Härhöjoki - Alvojärvi - Villähteen 

Kukkanen - Pikku Kukkanen - Iso Kukkanen - Salajärvi - Salajoki - Ruuhijärvi - 

Immilänjoki - Sylvöjärvi - Arrajoki - Arrajärvi – Kymijoki)   

  

Kehittämistarpeet - 

 

Yleiskaava  Villähde-Koiskalan osayleiskaava (vahvistettu 2009): V, MU 
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Turranmetsän virkistysalue (V45) 
  

Kunta Nastola 

 

Yleiskuvaus Lähivirkistys- ja ulkoilualue Nastolan kaupungin itäpuolella. Kohteen 

pohjoisosassa sijaitsevat Turranlammi ja Turranmäki tekevät kohteesta 

vaihtelevan maastollisesti ja maisemallisesti. Alueen metsät ovat 

pääasiallisesti kangasmetsää ja paikoitellen harvennettuja. Alueen länsiosassa 

sijaitsevan Turransuon keskelle jäävä tuore ja lehtomainen kangasmetsäalue 

lisää kohteen monimuotoisuutta ja luontoarvoja. 

 

Koko  149 ha  

 

Varustelu Reittiopasteet, hiihtolatuja, valaistu latu, ulkoilupolkuja, vaellusreitti, 

pysäköintipaikka, urheilukeskus.    

  

Arvotekijät    - 

 

Reitit  Hämeen Ilvesreitti, hiihtoreitit   

  

Kehittämistarpeet - 

  

Yleiskaava  - 
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Niemelänniemen virkistyskohde (V502) 
  

Kunta Nastola  

 

Yleiskuvaus Huonosti virkistäytymiseen soveltuva kohde Kymijärven rannassa. Kohteelle 

kulku on vaikeakulkuisen metsän läpi. Ranta on tiheää pajukkoa ja näkyvyys 

Kymijärvelle on heikko. Lähistöllä on pienialainen suojeltu lehtometsäalue. 

   

Koko  -   

 

Varustelu Ei virallisia reittejä ja rakenteita    

  

Arvotekijät Lähistöllä Linnomäen luonnonsuojelualue     

 

Reitit  -   

 

Kehittämistarpeet Kohteen kehittäminen yleistä virkistäytymistä varten, rantautumispaikkojen 

rakentaminen.    

  

Yleiskaava  Villähde-Koiskalan osayleiskaava (vahvistettu 2009): V 
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Sydänkankaan virkistysalue (V35) 
 

Kunta Nastola, Lahti 

 

Yleiskuvaus  Lahden ja Nastolan kunnan rajalla sijaitseva alue soveltuu hyvin 

virkistyskäyttöön. Aluetta halkoo metsäpolkujen ja ulkoilureittien 

muodostama verkosto. Sydänkankaan luonto on osittain harvennushakattua 

kangasmetsää. Vaihtelevuutta maisemaan tuovat Sorvanen -järvi 

uimarantoineen, kalliojyrkänteen päällä sijaitseva Paterin laavu sekä 

Pitkänsuonoja pitkospuineen. Kohteella on helppo kulkea ja se on helposti 

saavutettavissa autolla ja julkisilla yhteyksillä. Alue on aktiivisessa 

virkistyskäytössä. Alueen kaakkoisosassa sijaitsevan urheilukentän yhteydessä 

on paikoitusalue. Alueelta on ulkoilureittiyhteys Tervamäen, Pesäkallion, 

Takkulan, Nastolan erämaa-alueen ja Pajulahden virkistysalueille. 

 

Koko 244,5 ha    

 

Varustelu   Valaistu ja viitoitettu hiihtolatu, opasteet, paikoitusalue, urheilukenttä, 

Paterinlaavu, pitkospuut. Varusteiden ja rakenteiden kunto hyvä-kohtalainen. 

 

Arvotekijät   Alueen eteläpuolella on Paakkolanmäen muinaismuistoalue ja 

Kailanniitynkallion luonnonsuojelukohde. 

 

Reitit   Viitoitettu ja osin valaistu ulkoilureitti tai latu. 

  

Kehittämistarpeet Yleistä virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita, kuten pitkospuiden 

kunnostaminen.    

  

Yleiskaava Lahden yleiskaava (ehdotus 14.5.2012): VR 

 Luoteis-Nastolan osayleiskaava (hyväksytty 20.6.2011):M-1, MY 
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Vuorenmäen virkistysalue (V1) 
  

Kunta Orimattila (Artjärvi) 

 

Yleiskuvaus  Villikkalajärven kaakkoisrannalla sijaitseva pienialainen kohde soveltuu 

kohtalaisesti virkistäytymiseen. Mäntyvaltaisen kangasmetsän alueella on 

monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, mutta varsinainen 

metsäalue on hyvin pieni ja vaikeasti saavutettavissa koulun takana. Kohteelle 

on opasteet Salmelantieltä. Ei erityisiä luontoarvoja, kohtalaiset maisema-

arvot Villikkalajärvelle alueen korkeimmalta kohdalta. Vuorenmäen koulu ja 

liikuntahalli sijaitsee virkistysalueeksi rajatun alueen sisällä. Osa alueesta on 

caravan-aluetta. 

 

Koko  17,2 ha  

 

Varustelu  Uimaranta, urheilukenttä, nuotiopaikka, kota, kesäteatteri, liikuntahalli 

kuntosaleineen, valaistu pururata/talvilatu. Maamiesseuran talo. Melonta- ja 

pyöräilyreitit. 

 

Arvotekijät  Sijaitsee Villikkalajärven ja Säyhteen luonnonsuojelualueiden välisellä 

manneralueella. Kohteen itäpuolella kulttuuriympäristön tai maiseman 

vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä ympäristö.   

 

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet  Aluetta tulisi kehittää enemmän yleiseen virkistyskäyttöön, nykyisin palvelee 

lähinnä koulun liikuntatarpeita. 

  

Yleiskaava  Järvialueen osayleiskaava (vahvistettu 8.11.2000). 
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Ämmätöyrään virkistyskohde (V46) 
  

Kunta Orimattila 

 

Yleiskuvaus  Orimattilan keskusta-alueen eteläpuoleisessa harjumaastossa sijaitseva kohde 

soveltuu kohtalaisesti virkistäytymiseen. Alueella toimii haulikkorata ja 

ampumahiihtorata ja alueella liikkumista on osittain rajoitettu. Kohteen 

luoteisosassa on edelleen toiminnassa oleva soranottopaikka. Alueen 

eteläosassa sijaitsevan urheilukeskuksen ympäristön kangasmetsässä kulkee 

osittain valaistu ulkoilu-/ hiihtoreitistö. Kohteella ei ole erityisiä luonto- tai 

maisema-arvoja. 

 

Koko  345,74 ha  

 

Varustelu  Osittain valaistu ulkoilureitti, ampumarata-alue, motocross-rata, 

paikoitusalue, urheilukenttä. 

  

Arvotekijät  Sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet -   

  

Yleiskaava  Keskusta-Virenojan osayleiskaava (hyväksytty 18.6.2006): VR, MU, M 
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Kalliojärven virkistysalue (V47) 
  

Kunta Orimattila 

 

Yleiskuvaus  Uimaranta-alueesta ja sitä ympäröivästä kuivasta kangasmetsäalueesta 

muodostuva Kalliojärven pohjoisosassa sijaitseva kohde soveltuu hyvin 

virkistäytymiseen. Uimaranta soveltuu hyvin myös lapsiperheille. Uimarannan 

itäpuolella on jyrkkä kallioalue, mistä on hyvät maisemat Kalliojärvelle ja 

uimarannalle. Kallioalueella risteilee metsäpolkuja. Alueella ei ole erityisiä 

luontoarvoja. 

 

Koko  27,36 ha  

 

Varustelu  Uimaranta, laituri, puucee, pukukopit, rantalentopallokenttä, paikoitusalue. 

 

Arvotekijät  - 

 

Reitit  - 

Kehittämistarpeet  - 

 

Yleiskaava  Länsi-Orimattilan osayleiskaava (18.7.2000) 
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Salusjärven virkistyskohde (V511) 
  

Kunta Orimattila 

 

Yleiskuvaus  Salusjärven itärannalla sijaitseva kohde soveltuu kohtalaisesti 

virkistäytymiseen. Kohteella sijaitsee Salusjärven leirikeskus, joka on 

vuokrattavissa yksityis- ja yrityskäyttöön. Kohde on ympärivuotisessa 

käytössä. Leirikeskuksen ympäristö on mäntyvaltaista, helppokulkuista 

kangasmetsää, jossa risteilee metsäpolkuja. Kohteella ei ole erityisiä luonto- 

tai maisema-arvoja. 

 

Koko  - 

 

Varustelu  Päärakennus, 2 rantasaunaa, laiturit, soutuvene, paikoitusalue, leikkipuisto. 

  

Arvotekijät  - 

 

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet - 

  

Yleiskaava  Länsi-Orimattilan osayleiskaava (18.7.2000) 
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Lehtisen virkistysalue (V48) 
  

Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Päijänteen virkistysalueyhdistyksen hoitama kohde. Selkäsaaren eli 

Torppasaaren, Pirttisaaren eli Ahosaaren sekä Lehtisaaren muodostama 

kokonaisuus sijaitsee Päijänteellä. Saarien keskelle muodostuu suojaisa 

laguuni. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko  45,6 ha  

 

Varustelu  Alueella on sauna, uimalaituri, venelaituri, grillikatos, jätteiden kierrätyspiste 

ja kompostori-käymälä.  

  

Arvotekijät  Päijänteen kansallispuiston läheisyys. 

 

Reitit  -  

 Kehittämistarpeet  - 

  

Yleiskaava  Päijänteen rantaosayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): MU 

 

Linnasaaren virkistysalue (V49) 
  

Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Päijänteellä sijaitseva kohde soveltuu Päijänteen alueen virkistäytymiseen. 

Yhteys Päijänteen kansallispuistoon. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko  21,3 ha  

 

Varustelu  Alueelle on rakennettu grillikatos, kompostorikäymälä, jätteiden kierrätyspiste 

ja laituri. Kalliossa on lenkkejä veneen keulan kiinnittämistä varten.  

  

Arvotekijät  Alueella sijaitsee muinaislinna. Alue on Päijänteen kansallispuiston 

läheisyydessä. 

 

Reitit  - 

Kehittämistarpeet  - 

Yleiskaava  Päijänteen rantaosayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): RM/r, MU 
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Evon lampialueen virkistys- ja retkeilyalue (VRs2) 
  

Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Evon retkeilyalueen koillisosassa sijaitseva metsäalue soveltuu hyvin 

virkistäytymiseen. Alue on osittain metsätalouden ja yksityisten vapaa-

ajanasuntojen käytössä, mutta kohteelta löytyy luonnontilaisen kaltaisia 

metsäalueita kirkasvetisine erämaalampineen. Alueen itäosassa kulkee 

useampi opastettu vaellusreitti Evon retkeilyalueen, Asikkalan ja Padasjoen 

suuntaan. Osa alueesta on rauhoitettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi. 

 

Koko  1621,14 ha  

 

Varustelu  Opastettuja retkeily- ja patikointireittejä sekä metsäpolkuja. Paikoitusalueita.  

  

Arvotekijät  Osa Evon Natura 2000-aluetta (FI0325001). Nahkijärvenmaan, 

Säärijärvenmaan ja Jamoinmäen luonnonsuojelualueet 

  

Reitit  Iso-Taruksen vaellusreitti ja Ilvesvaellus-reitistö. 

 Yhteys Päijänne-Ilves ja Aurinko-Ilves vaellusreitteihin. 

 Läheisyydessä opastettuja luontopolkuja. 

  

Kehittämistarpeet  Yleistä virkistyskäyttöä edistävien rakenteiden ja reittien lisääminen ja 

kehittäminen. 

  

Yleiskaava - 
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Kotisten pohjoispuolen virkistys- ja retkeilyalue (VRs3) 
  

Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Evon retkeilyalueen luoteisosassa sijaitseva metsäalue soveltuu omatoimiseen 

virkistäytymiseen. Kohteella on metsäautoteitä, mutta virallisia retkeily- ja 

patikointi reittejä ei ole. Pääasiallisesti metsä on kohtalaisen luonnontilaisena 

säilynyttä sekapuustoista kangasmetsää. Alueen lounaisosassa on Kotisten 

luonnonvarainen aarnimetsäalue, jonka ydinalue on ollut rauhoitettu jo yli 

100 vuotta. Lisäksi alueella on suuri Metsä-Ukon yksityinen 

luonnonsuojelualue. Kohteella on myös vanhoja hylättyjä laavuja 

nuotiopaikkoineen. Kirkasvetisiä Saarijärviä ympäröivä luonnonsuojeltualue 

ympäristöineen lisää alueen luonto- ja maisema-arvoja. 

  

Koko  435,83 ha 

 

Varustelu  - 

 

Arvotekijät  Osa Evon Natura 2000-aluetta (FI0325001). Kotisten vanhanmetsän 

luonnonsuojelualue. Peräinen-, Keskinen- ja Vähä-Saarijärviä ympäröivä 

Metsä-Ukon luonnonsuojelualue. 

 

Reitit  Metsäautoteitä. 

Kehittämistarpeet Yleistä virkistyskäyttöä edistävien reittien ja rakenteiden kehittäminen. 

Yleiskaava  - 
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Karvalinlahden virkistysalue (V50) 
  

Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Virmailansaaren eteläosassa sijaitseva, Hämeenlinnan kaupungin omistama 

Karvalinlahden alue soveltuu omatoimiseen virkistäytymiseen. 

Kuusivaltaisessa kangasmetsässä ei ole virallisia reittejä tai rakenteita. Alue 

rajautuu sen pohjoisosasta Virmailantiehen ja eteläosasta Päijänteen rannalle 

rakennettuihin yksityisiin ranta-asuntoihin, joten kohteella ei ole vapaasti 

käytettäviä ranta-alueita. Kohteella ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. 

 

Koko  34,8 ha 

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita. 

  

Arvotekijät  Päijänteen kansallispuiston välittömässä läheisyydessä 

 

Reitit  - 

  

Kehittämistarpeet Kohteen kehittäminen yleistä virkistäytymistä varten. Kohteen ympäristön ja 

lähiympäristön kehittäminen virkistysalueeksi mahdollista. 

  

Yleiskaava  Päijänteen rantaosayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002): M 

 

 

  



66 
 

Kinnarinsaaren virkistys- ja retkeilykohde (V508) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Päijänteen retkeilyyn soveltuva saarikohde. Ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko  -  

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

  

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): VR 

 

Koreakoivun virkistys- ja retkeilykohde (V509) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Keskellä Tehinselkää sijaitseva pienialainen Koreakoivun alue soveltuu 

Päijänteen alueen retkeilyyn. Kohteella maisemallisesti näyttävää vanhaa 

kuivahkon mänty-koivukangasta. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

 

Koko  -  

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): MU 
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Kätkytsalon virkistys- ja retkeilykohde (V506) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Päijänteellä tapahtuvan retkeilyn kannalta tärkeä välietappi. Kohde on 

maisemallisesti arvokas ja huomionarvoinen maamerkki Päijänteen 

maisemassa. Alueen rannat ovat rakentamattomia. Saarikohde, ei inventoitu 

v. 2012. 

 

Koko  -  

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): M/RA 

 

Satimensaaren virkistys- ja retkeilykohde (V510) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Luonnonmetsäkohteena arvokas Satimensaari soveltuu Päijänteen retkeilyyn 

ja virkistäytymiseen. Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko  3,6 ha  

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Päijätsalon virkistysalue (V52) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Päijänteen kansallispuistoon rajautuva Päijätsalon alue soveltuu erinomaisesti 

retkeilyyn ja virkistäytymiseen ja sen saavutettavuus on hyvä. Alue on 

kokonaisuudessaan luonnon- ja maisema-arvoiltaan arvokas kohde. 

Päijätsalon luonto on säilynyt lähes koskemattomana ja osa alueesta on 

rauhoitettu. Alueen kasvillisuus on vaihtelevaa. Pyydysniemen nuotiopaikka ja 

Päijänteen Tehinselälle avautuva näköalapaikka on palvellut veneilijöitä ja 

retkeilijöitä jo 1800-luvulta lähtien. Maakuntakaavan virkistysaluevaraus 

kattaa ison osan Päijätsalon saaresta kansallispuistoon kuuluvan osan 

ympäriltä. Osa virkistysalueesta on kaavoitettu vapaa-ajan asumisen käyttöön. 

 

Koko  159,5 ha 

 

Varustelu Luontopolku opastauluineen, näkötorni, nuotiopaikka, kuivakäymälä, 

paikoitusalue, opasteet kohteelle, vierasvenelaituri. Rakenteet erinomaisessa 

kunnossa. Lähistöllä on myös majoitusmahdollisuus.   

  

Arvotekijät  Päijänteen kansallispuiston välittömässä läheisyydessä.  

 

Reitit  Luontopolkuja  

  

Kehittämistarpeet -   

Yleiskaava  Päijänteen rantaosayleiskaava (vahvistettu 12.2.2001)  
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Isorannan- Naumin virkistysalue (V53) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus Suomennurmessa Päijänteen rannalla sijaitseva virkistysalue, joka sopii 

kohtalaisesti virkistäytymiseen. Isoranta on kohtalaisen laaja, matalarantainen 

hiekkaranta-alue. Naumin alueella on Lahden nuorisopalveluiden omistama 

leiri- ja kurssikeskus, jossa järjestetään muun muassa ympäristö- ja 

luontoaiheisia leirikouluja ympäri vuoden. Leirikeskukselta kulkee 

ympäröivässä kangas- ja lehtometsässä merkitty luontopolku. Metsä on 

säilynyt paikoitellen luonnontilaisen kaltaisena ja alueella kasvaa 

luonnonsuojelulain suojellun luontotyypin kriteerin täyttämät 

kolmisenkymmentä järeää metsälehmusta. Leirikeskuksen ympäristössä on 

metsätalouden jälkiä. Eteläosan Vähäniemen rannat ovat tiheään mökitettyjä. 

 

Koko  161,3 ha   

 

Varustelu  Paikoitusalueet, kuivakäymälä, laavu, leiritupa, majoitusrakennukset, sauna, 

laituri, uimaranta, jalkapallo- ja lentopallokentät, soutuveneitä, kanootteja. 

Varusteiden ja rakenteiden kunto hyvä-kohtalainen. 

  

Arvotekijät  Alueella on useita muinaismuistokohteita.   

Reitit  Luontopolku  

  

Kehittämistarpeet Yleistä virkistäytymistä edistäviä kehittämistarpeita, kuten reittien ja 

opasteiden kunnostaminen Naumin leirikeskuksen ympäristössä. Isorannan 

alueen ja lähiympäristön kehittäminen yleiseksi virkistysalueeksi tai 

luontomatkailun alueeksi mahdollista.  

  

 Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): RA, M. 
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Ohrasaaren virkistysalue (V54) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus Sysmän keskustassa sijaitseva Ohrasaaren alue soveltuu hyvin 

virkistäytymiseen. Alueen muodostaa kaupungin ylläpitämä hiihtolatureitistö, 

joka toimii kesäisin ulkoilumaastona. Kohteen metsäalueet ovat paikoitellen 

vaikeakulkuisia ja metsäpolkuja on hyvin harvassa. Ohrasaaren läheisyydessä 

on luontoarvoiltaan arvokas Sysmän lintuvesialue (Natura 2000-alue) ja 

Kirkkolahti-Antianlahden luonnonsuojelualue. 

 

Koko 24,3 ha    

 

Varustelu  Opasteet kohteelle keskustasta, hiihtolatuja, valaistuja latuja, 

reittiopastetaulu ja metsäpolkuja, nuotiopaikka, ulkoilumaja, laituri. 

Ulkoilumajan kunto huono ilkivallan vuoksi.  

  

Arvotekijät  Kohteen läheisyydessä Sysmän lintuvedet (Natura 2000-alue, FI0500046) ja 

Kirkkolahti-Antianlahti luonnonsuojelualue   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet Ulkoilumajan kunnostaminen ja uimarannan umpeenkasvun estäminen.   

  

Yleiskaava  - 
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Vähä-Juureksen virkistys- ja retkeilykohde (V507) 
 

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Suojasatamana erittäin tärkeä Päijänteen retkeilykohde. Saarikohde, ei 

inventoitu v. 2012. 

 

Koko  -  

 

Varustelu    

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): M 

 

Vähä-Varaissaaren virkistys- ja retkeilykohde (V505) 
 

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Päijänteellä tapahtuvaa retkeilyä varten varattu kunnan omistama saari. 

Saarikohde, ei inventoitu v. 2012. 

 

Koko  -  

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  -   

 

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden oyk muutos (ehdotus 14.5.2012): VR, MY 
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Iso-Karhusaaren virkistysalue (V51) 
 

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Päijänteen retkeilyyn soveltuva virkistysalue. Saarikohde, ei inventoitu v. 

2012. 

 

Koko  22,3 ha  

 

Varustelu  -  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  Veneväylä  

  

Kehittämistarpeet  -   

  

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012): VR 
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Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla ulkoilun 

ohjaamistarvetta (MU-alueet) 
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Vierumäen ja Heinolan välinen ulkoilumaasto (MU1) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Heinolan ja Vierumäen väliseen maastoon sijoittuva ulkoilualue soveltuu 

erinomaisesti virkistäytymiseen. Kohteen varustelut ovat hyvät ja reitistöt 

monipuolisia ja opastettuja. Alue on helposti saavutettavissa julkisilla 

liikenneyhteyksillä ja autolla. Luontoarvoiltaan ja maisema-arvoiltaan alue on 

vaihteleva, mutta kohteella on runsaasti huomionarvoisia alueita: muun 

muassa useampi Natura 2000 –verkoston kohde, lehtojen- ja harjujen 

suojeluohjelmaan kuuluvia alueita sekä geologisesti arvokkaita harjualueita.  

 

Koko 2678,87 ha    

 

Varustelu  Opastettuja, osittain valaistuja ulkoilu- ja vaellusreittejä, opastetauluja, 

laavuja, kotia, puucee, nuotiopaikkoja, paikoitusalueet, metsäautoteitä, 

pitkospuut (myös autolla ajettavissa), 

  

Arvotekijät   Sijaitsee osittain tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla I-luokan 

pohjavesialueella. Pyssyharjun Natura 2000-alue (FI0500022).

 Kullaanlähteiden Natura 2000-alue (FI0404011). Pyssyharjun arvokas 

harjualue. Vierumäenkangas-Musterinharju arvokas harjualue.

 Läpiän purolehto, suojelualue. Suomen urheiluopisto, kulttuurihistoriallinen 

ympäristö. 

   

Reitit  Ilvesreitti, Juustopolku, Heinola-Vuolenkosken vaellusreitti. 

  

Kehittämistarpeet  - 

Yleiskaava Suurijärven osayleiskaava (vahvistettu 17.12.2001): MY 
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Nastolan erämaa- ja ulkoilumaasto (MU2) 
  

Kunta Nastola  

 

Yleiskuvaus Erämaatyyppinen retkeily- ja ulkoilumaasto Nastolan kaupungin 

läheisyydessä. Yhteys liikuntakeskus Pajulahteen. Erämaa-alue on karu, 

metsäinen ylänköalue, johon kuuluu lukuisia kirkasvetisiä pieniä järviä ja 

lampia. Kohde on metsätalouden piirissä, mutta kohteelta löytyy myös 

vanhoja metsiä sekä suojelu- ja luonnonsuojelualueita. Kohteen pohjoisosaan 

kulkua on rajoitettu puomein, sillä alueella on yksityisiä vapaa-ajan-asuntoja. 

Alueelle on perustettu vuonna 2012 noin 230 ha kokoinen Lapakiston 

luonnonsuojelualue. 

 

Koko 2977,55 ha     

 

Varustelu Hiihtoladut, valaistut ladut, 2 laavua nuotiopaikkoineen, pitkospuut. 

Rakenteiden kunto Veelammin ympäristössä erinomainen.    

  

Arvotekijät  Hirvilammen ja Ventuksen suojelualue, Kartanonlahden, Kuoreniemen ja 

Hurtan ja Lapakiston luonnonsuojelualueet 

  

Reitit  Ylimaakunnallinen liikuntareitti   

  

Kehittämistarpeet Yleistä virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita, kuten Kalliojärven laavun, 

puuvajan ja kuivakäymälän kunnostaminen. 

  

Yleiskaava  - 
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Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet (mv-

alueet) 
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Vuorenmäen ja Ratulan kehittämisen kohdealue (mv1) 
  

Kunta Orimattila (Artjärvi) 

 

Yleiskuvaus  Villikkalajärven ja Säyhteen välisellä kannaksella sijaitseva kehittämisen 

kohdealue soveltuu kohtalaisesti virkistäytymiseen. Vuorenmäen alueella 

sijaitsevan Maamiesseuran talon ympäristössä on kohtalaisen monipuoliset 

harrastusmahdollisuudet, mutta varsinaisia virkistäytymiseen soveltuvia 

metsäalueita on vähän. Kohteen lounaisosassa toimiva leirintä- ja caravan-

alue on yksityisessä käytössä, mikä rajoittaa alueen vapaata käytettävyyttä. 

Kohde sijaitsee osittain kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 

valtakunnallisesti merkittävällä alueella. 

 

Koko  100,12 ha  

 

Varustelu  Leirintä- ja caravan-alue, uimaranta, urheilukenttä, nuotiopaikka, kota, 

 kesäteatteri, veneenlaskupaikka Ratulansalmella. 

 

Arvotekijät  Sijaitsee Villikkalajärven ja Säyhtee-järven luonnonsuojelualueiden välisellä 

manneralueella. 

 Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti 

merkittävä ympäristö   

 

Reitit  Koskenkylän melontareitti (Lanskinoja - Artjärven ja Iitin raja - Pernajanlahti). 

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleiseksi virkistysalueeksi ja yleistä virkistyskäyttöä 

edistävien rakenteiden ja reittien kehittäminen. 

  

Yleiskaava  Järvialueen osayleiskaava (vahvistettu 8.11.2000) 
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Lehmonkärjen ja Pätiälänlahden kehittämisen kohdealue 

(mv2) 
  

Kunta Asikkala 

 

Yleiskuvaus  Kohde koostuu Pätiälänlahden ja Lehmonkärjen ranta-alueista. Asikkalan 

kirkonkylän lähistöllä, Päijänteen Vähä-Äiniön lahdella sijaitseva alue soveltuu 

erinomaisesti Päijänteen ja ympäröivien metsäalueiden retkeilyyn ja 

virkistäytymiseen. Pätiälän ja Lehmonkärjen lomakylissä on mahdollisuus 

tasokkaaseen, ympärivuotuiseen majoitukseen. Lisäksi Lehmonkärki tarjoaa 

mahdollisuuden useisiin aktiviteetteihin, kuten Kelventeen risteilyyn, 

suunnistukseen, moottorikelkkasafariin sekä ratsastukseen. 

  

Koko 207,24 ha   

 

Varustelu  Vierasvenelaituri, kokous- ja juhlatilat, mökki- ja huvilamajoitus, 

monitoimikenttä (välineet vuokrattavissa), sauna, uimaranta, opasteet 

Asikkalan kirkonkylältä ja opastaulut alueella. Kunto erinomainen.  

  

Arvotekijät  Lähellä Päijänteen kansallispuisto.   

 

Reitit  Kelkkareitit, venereitit, yhteys veneellä Päijänteen Kansallispuistoon   

  

Kehittämistarpeet -    

 

Yleiskaava Päijänteen rantayleiskaava (vahvistettu 6.9.2002), Lehmonkärjen ranta-

asemakaava (ehdotus 1.11.2011): VL, VR, M, MR  
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Rismalahden kehittämisen kohdealue (mv3) 
Katso Rismalahden virkistysalue (V4) s. 9. 

Saksalan kehittämisen kohdealue (mv4) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Viilajärven, Kannusjärven ja Valkjärven keskellä jäävä manneralue soveltuu 

hyvin virkistäytymiseen. Alueen yleistä käyttöä tosin rajoittaa alueella toimiva 

yksityisessä omistuksessa oleva Saksalan Seikkailukeskus, joka järjestää 

monipuolisesti erilaisia ulkoiluaktiviteetteja melonnasta värikuulapeleihin, niin 

yksityisille kuin yrityksillekin. Alueelle mahtuu majoittumaan noin 40 henkilöä. 

 

Koko  110,78 ha   

 

Varustelu   Päärakennus, majoitusmökkejä, grillikatos, kota, sauna, frisbee- ja 

suunnistusrata  

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  Yhteys Sulkuva – Saksala – Paistjärvi- Jaalan Heisanharju -vaellusreitille. 

  

Kehittämistarpeet  -  

 

Yleiskaava  - 
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Virpiniemen kehittämisen kohdealue (mv5) 
 

Kunta Heinola 

 

Yleiskuvaus  Viilajärven ja Pursijärven väliselle manneralueelle sijoittuva kehittämisen 

kohdealue soveltuu kohtalaisesti virkistäytymiseen. Alueelle on rakennettu 

muun muassa virkistäytymiseen tarkoitettu keittokatos ja majoittautumiseen 

soveltuvia pieniä mökkejä, mutta rakenteet ovat päässeet rapistumaan 

kohtalaisen huonoon kuntoon ilmeisesti vähäisen käytön seurauksena. Alueen 

sisälle jäävän Kilpilammen ympäristö on umpeen kasvavaa ojitettua metsää. 

Virpiniemen kehittämisen kohdealue sijaitsee kauniilla paikalla Viilajärven 

rannalla ja kohteen kehittäminen yleiseksi virkistys- tai luontomatkailun 

alueeksi on mahdollista. Viilajärven rannalle, alueen itäosaan on rakenteilla 

vapaa-ajanasuntoja. Kohteella ei erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. 

 

Koko  80,95 ha   

  

Varustelu  Opastaulu, rantasauna, laituri, pieniä mökkejä majoittautumista varten, 

keittokatos, tanssipaviljonki, puucee. 

  

Arvotekijät  -   

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten, kuten rakenteiden 

kunnostaminen ja kehittäminen. 

  

Yleiskaava  - 
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Kullasvuori-Mainiemi- Saksalan kehittämisen kohdealue 

(mv6) 
 Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Padasjoen keskusta-alueella, Päijänteen rannalla sijaitseva kehittämisen 

kohdealue soveltuu kokonaisuudessaan hyvin virkistäytymiseen. 

Tuomasvuoren ja Kullasvuoren alueella toimii Kullasmarina, joka vuokraa 

korkeatasoisia loma-asuntoja Padasjoen sataman tuntumassa. Kohteen 

eteläosassa virtaava Kirkkojoki ja sen ympäristö lisäävät alueen luonto- ja 

virkistysarvoa. Kirkkojoen Päijänteen puoleiselta suulta alkaa Saksalan 

luonnonsuojelualue, joka on Padasjoen kartanon vanhaa puistoa. 

  

Koko  202,38 ha  

 

Varustelu  Kullasmarinan tarjoamat palvelut, Padasjoen laivasatama, uimaranta, 

rantalentopallokenttä, paikoitusalue ja opastaulut Päijänteen 

kansallispuistoon ja kehittämisen kohdealueelle.  

  

Arvotekijät  Saksalan metsä, Natura 2000-alue (FI0335007). 

 Sijaitsee tärkeällä vedenottoon soveltuvalla pohjavesialueella. 

 Yhteys Padasjoen laivasatamasta Päijänteen kansallispuistoon. 

 Sijaitsee osittain valtakunnallisesti merkittävällä kulttuurihistoriallisella 

alueella. 

 

Reitit  Laivareitti Päijänteen kansallispuistoon, osittain valaistuja ulkoilureittejä. 

 Ylimaakunnallinen melontareitti.  

  

Kehittämistarpeet - 

Yleiskaava  Asemakaava Kullasvuori-Mainiemi (vahvistettu 15.12.2000): VU, VL, RM 
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Kauratteen kehittämisen kohdealue (mv7) 

 

Kunta Padasjoki 

 

Yleiskuvaus  Kauratteenjärven pohjoispuolella sijaitseva alue soveltuu heikosti 

virkistäytymiseen. Kohde on peltojen ja yksityisten pihapiirien muodostama 

alue, missä ei ole virallisia reittejä tai rakenteita virkistäytymistä varten. 

Alueelle suunniteltua golf-aluetta ei ole havaittavissa. Ainoa kohteella oleva 

virkistäytymistä ja matkailua edistävä kohde on Kauratteen Kartanossa 

toimiva kievari. 

 

Koko  61,14 ha 

 

Varustelu  Ei virallisia reittejä tai rakenteita.  

  

Arvotekijät  -  

 

Reitit  -  

  

Kehittämistarpeet  Kohteen kehittäminen yleiseksi virkistys- tai matkailualueeksi. 

  

Yleiskaava  - 
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Virtaan kehittämisen kohdealue (mv8) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Tainionkosken ja Kuhakosken ympäristöön sijoittuva Virtaan kehittämisen 

kohdealue soveltuu kohtalaisesti virkistäytymiseen. Alueen muodostaa 

Virtaan kylän sekä Nordenlundin, Virtaan Vanha-Kartanon ja Virtaan kartanon 

kulttuurimaisema. Kartanoiden historia alkaa jo 1500-luvulta ja sillä on ollut 

suuri merkitys Sysmän ja sysmäläisten elämään. Kulkua kartanoille on 

rajoitettu, sillä ne ovat yksityiskäytössä. Aluetta halkoo Tainonkoski ja vanha 

Virtaan kylän voimalaitos, jotka ovat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaita kohteita. 

 

Koko 259,53 ha    

 

Varustelu Opasteet kartanolle (yksityiskäytössä).   

  

Arvotekijät  Merkittävä kulttuurihistoriallinen Tainionvirran ja Virtaankosken 

kulttuurimaisema. Nordenlundin laitumet, maakunnallisesti arvokas 

perinnebiotooppi (M+).  

 

Reitit  Tainionvirran melontareitti (Hartola-Sysmä).  

Kehittämistarpeet -    

Yleiskaava Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava (vahvistettu 10.12.2007): M, MY, luo, 

ma. 
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Suopelto-Päijätsalo-Ilola kehittämisen kohdealue (mv9) 
  

Kunta Sysmä 

 

Yleiskuvaus  Suopellon ja Päijätsalon alueelle sijoittuva kehittämisen kohdealue soveltuu 

hyvin virkistäytymiseen. Alueella on hyvät ja monipuoliset luonto- ja maisema-

arvot. Kehittämisen kohdealueella on useita loma-asuntoalueita ja Päijätsalon 

eteläkärjessä on matkailuun soveltuva majatalo. Suopellon satama-aluetta on 

ruopattu ja rakennettu helpommin saavutettavaksi. Lisäksi alueella palvelee 

Päijätsalon veneilysatama. 

 

Koko 630,2 ha    

 

Varustelu  Suopellon satama, opasteet Päijätsaloon. Varustelun taso ja kunto hyvä. 

  

Arvotekijät  Päijänteen kansallispuisto sekä Luhdanjoen ja Kärettäväntien suojelualue. 

 Sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä kulttuurihistoriallisella alueella. 

 

Reitit  Laivaväylä, veneväylä, luontopolku Päijätsalossa. 

  

Kehittämistarpeet Käynnissä Ilola-Suopelto -alueen venepalvelukeskuksen investointihanke ja 

Suopellon sataman kehittäminen. ELY-keskuksen hanke, jonka toteutus on 

valmis vuoteen 2013 mennessä.    

  

Yleiskaava  Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (ehdotus 14.5.2012):M, RA, 

AP, SL 
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Liite 1. Päijät-Hämeen virkistysalueiden varustelutaso, saavutettavuus ja soveltuvuus virkistäytymiseen 

 

Reitit ja rakenteet  Saavutettavuus 
julkisilla 

 Vapaa 
käytettävyys 

 Soveltuvuus virkistäytymiseen 

1 Hyvä palvelutaso  1 Helposti 
julkisilla 

 1 ei rajoituksia  1 Soveltuu hyvin 

2 Kohtalainen 
palvelutaso 

 2 Kohtalaisesti 
julkisilla 

 2 osalla aluetta 
rajoituksia 

 2 Soveltuu hyvin, vaikea 
saavutettavuus 

3 Matala palvelutaso  3 ei julkista 
liikennettä 

 3 koko alueella 
rajoituksia 

 3 Soveltuu kohtalaisesti 

4 Ei virallisia 
reittejä/rakenteita 

 4 saari     4 Soveltuu kohtalaisesti, 
vaikea saavutettavuus 

5 yksityisomistus, 
käyttörajoitus 

       5 Soveltuu huonosti, pieni 

         6 Soveltuu huonosti, vaikea 
saavutettavuus 

         7 Soveltuu huonosti, muut 
syyt 

 

KUNTA 
NIMI TUNNUS Reitit ja 

rakenteet 
Saavutet
-tavuus 

Vapaa 
käytettävyys 

Soveltuvuus 
virkistäytymiseen 

Asikkala 

Aurinkovuoren 
virkistysalue 

V2 1 1 1 1 

Venäjänniemen 
virkistysalue 

V3 5 3 3 7 

Rismalahden 
virkistysalue 

V4 1,5 3 2 1 

Pernasaaren 
virkistysalue 

V5 5 4 1 4 

Heinäsaaren 
virkistysalue 

V6 5 4 3 7 

Varjansaaren 
virkistysalue 

V7 2 4 1 2 

Ruotsalaisen 
virkistysalue 

V8 3 4, 3 1 4 

Kalmarinrannan 
virkistyskohde 

V517 3 1 1 1 

Virtosaaren 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V516 1 4 1 2 

Hartola 

Aurinkorannan 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V513 3 2 1 1 

Kattilavuoren 
virkistysalue 

V9 2 3 2 3 

Hirtesalon 
virkistysalue 

V10 3 3 1 3 

Hulkonniemen V11 3 3 2 7 
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virkistysalue 

Visan 
virkistysalue 

V12 2 1 1 1 

Vaimoniemen 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V512 4 3 1 3 

Vehkasalon 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V514 3 3 2 3 

Heinola 

Kollarinselän 
virkistysalue 

V13 4 3 2 3 

Konniselän 
virkistysalue 

V14 − 4 − 4 

Maitiaislahden 
virkistysalue 

V15 4 2 1 7 

Uudenriihenlam
men virkistysalue 

V16 2,5 1 1 1 

Soukankärjen 
virkistysalue 

V17 3 1 2 3 

Tähtiniemenkärje
n virkistysalue 

V18 4 3 1 7 

Mustaniemen-
Nikkarniemen 
virkistysalue 

V19 4 3 1 7 

Hiekanlahden 
virkistysalue 

V20 3 2 1 3 

Siltasaaren 
virkistysalue 

V21 3 1 1 1 

Konnisaaren 
virkistysalue 

V22 − 4,3 − 4 

Palosaaren 
virkistysalue 

V23 − 4,3 − 4 

Mäyrämäen 
virkistysalue 

V24 3 3 2 3 

Saittalahden 
virkistysalue 

V25 2 2 1 1 

Pikijärven 
virkistysalue 

V26 1 1 1 1 

Löysinniemen 
virkistysalue 

V27 4 1 2 3 

Kuijärvi-
Sonnanen, 
virkistys- ja 
retkeilyalue 

VRs1 1 3 1 1 

Hollola 

Hahmajärven 
virkistysalue 

V29 1 2 2 3 

Mustamaan 
virkistysalue 

V30 4 3 1 6,7 

Parinpellon 
virkistysalue 

V31 1 2 2 3 

Läntisen V32 1 1 1 1 



87 
 

Salpausselän 
virkistysalue, 
Tiirismaa 
Tervamäen 
virkistysalue 

V33 4 1 1 3 

Hännyssaaren 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V501 ─ 4,3 ─ ─ 

Etolansaarten 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V515 ─ 4,3 ─ ─ 

Renkomäen 
virkistysalue 

V34 2 2 1 3 

Hämeenkoski Kujalan 
virkistysalue 

V36 4 2 1 6,7 

Lahti 

Pippon 
virkistysalue 

V37 4 2 2 6,7 

Enonsaaren 
virkistysalue 

V38 1 4,2 1 1 

Kerinkallion 
virkistysalue, 
pohjoisosa 

V39 2 1 1 1 

Jokimaan 
virkistysalue 

V40 3 1 2 7 

Pesäkallion 
virkistysalue 

V41 1 1 1 1 

Pirttiharjun 
virkistysalue, 
Lahti 

V42 3 1 1 1 

Takkulan 
virkistysalue 

V28 1 1 2 3 

Läntisen 
Salpausselän 
virkistysalue 

V43 1 1 1 1 

Ala-Okeroisen 
virkistysalue 

V44 4 1 2 7 

Ahvenlammen 
virkistyskohde 

V504 3 3 1 4 

Alvojärven 
virkistyskohde 

V503 3 3 2 4 

Nastola

 

Turranmetsän 
virkistysalue 

V45 2 1 1 1 

Niemelänniemen 
virkistyskohde 

V502 4 2 1 4 

Sydänkankaan 
virkistysalue 

V35 2 1 1 1 

Ämmätöyrään 
virkistysalue 

V46 3 3 2 7 

Kalliojärven 
virkistysalue 

V47 3 2 1 3 Orimattila
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Orimattila 
  

Salusjärven 
virkistyskohde 

V511 1 3 2 3 

Vuorenmäen 
virkistysalue 

V1 2 2 2 3 

Lehtisten 
virkistysalue 

V48 ─ 4,3 ─ ─ 

Linnasaaren 
virkistysalue 

V49 ─ 4,3 ─ ─ 

Padasjoki 

Evon lampialueen 
virkistys- ja 
retkeilyalue, 
Padasjoki 

VRs2 3 3 1 1 

Kotisten 
pohjoispuolen 
virkistys- ja 
retkeilyalue 

VRs3 3 3 1 1 

Karvalinlahden 
virkistysalue 

V50 4 3 2 6,7 

Kinnarin saaren 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V508 ─ 4,3 ─ ─ 

Koreakoivun 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V509 ─ 4,3 ─ ─ 

Sysmä 

Kätkytsalon 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V506 ─ 4,3 ─ ─ 

Satimensaaren 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V510 ─ 4,3 ─ ─ 

Iso-Karhusaaren 
virkistysalue 

V51 ─ 4,3 ─ ─ 

Päijätsalon 
virkistysalue 

V52 1 2 1 1 

Isorannan - 
Naumin 
virkistysalue 

V53 3 2 2 3 

Ohrasaaren 
virkistysalue 

V54 2 2 1 3 

Vähä-Juureksen 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V507 ─ 4,3 ─ ─ 

Vähä-
Varaissaaren 
virkistys- ja 
retkeilykohde 

V505 ─ 4,3 ─ ─ 

 

 


