Toussunlinnan kalliomaalaus on osa Etelä-Konne
veden kansallispuistoa.
Maalaus on ajoitettu esi
historialliseksi ja se sijaitsee
8 km Rautalammin keskustasta etelään. Lähtöpaikka
Rautalammin keskustan
pitkälahden uimaranta.
Reitillä on Sirkkavuoren laavu, jossa voi yöpyä omassa
teltassa. Reitti voi o
 lla haasteellinen etelä- ja pohjoistuulella.

Lue lisää
Luontomatkailun koordinointihanke:
www.etela-konnevesi.fi
Palvelut: www.luontoon.fi/etela-konnevesi.fi/
palvelut/yhteistyöyritykset

ETELÄ-KONNEVEDEN

LÄHTÖPISTEET MELONTAREITEILLE

18,5 km
retkikartta.fi

Toussunlinna

MELONTAREITIT

1.

Häyrylänranta, Satamatie 60, Konnevesi
www.hayrylanranta.com
		P Haukisaaren kierros
		P Konneveden koskireitti
2.

Kivisalmi, Rautalammintie 1935, Konnevesi
kivisalmenkievari.wordpress.com/palvelut
		P Etelä-Konneveden järvelle
3.

Törmälän loma- ja kurssikeskus
www.tormala.fi
Konnekoskentie 552, Rautalampi
		P Rajasaaren kierros
4.

Hanhitaipaleen kalasatama
Satamatie 145, Rautalampi
		P Käpynän Ukon kierros
5. Pitkälahden uimaranta, Uimalantie, Rautalampi
		P Toussunlinnan kalliomaalaus
6. Konnekoski, Konnekoskentie 328, Rautalampi
		P Freestyle-melontakohde

Retkikartta: www.retkikartta.fi
Retkipaikka: retkipaikka.fi/vapaa/
etela-konneveden-kansallispuisto/
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www.rautalampi.fi
www.konnevesi.fi
Melontapalveluita:
www.eraspete.com
www.kalajaretkeily.fi
www.luontopalvelut.com
www.tavinsulka.com
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LUONTOMATKAILUN KOORDINOINTIHANKE

Reitti alkaa Hanhitaipaleen kalasatamasta Rautalammilta. Helppo reitti
kiertää Saukkosaaren. Reitin varrella nähtävää ovat mm. reliefitaidetta
muistuttavat Saukkosaaren tafonit. Ne ovat syntyneet kallioon rapautumalla. Käpynänvuoren rinteessä hymyilee Käpynän Ukko, ihmiskasvoinen kalliomuodostelma. Lisäksi alueella asustaa majavia, joiden jälkiin
kulkija saattaa matkallaan törmätä. Alue kuuluu kansallispuistoon eikä
majavan rakennelmia ole lupa purkaa.

www.konnevesi.fi/fi/156/Konneveden+kosket

Rajasaaren kierros

Konnekoski, rautalampi

Reitti alkaa Törmälän loma- ja kurssikeskuksen rannasta. Hankavesi on
saaristoinen ja suojaisa melontakohde. Rajasaaressa on katettu nuotiopaikka, kota ja puuliiteri sekä puucee. Rajasaaresta reitti jatkuu Lehtosaaren ja Säkkäräniemen kautta kohti Niittysaarta ja edelleen Pappilansalmen kautta takaisin Törmälään. Reitille vaaditaan perusmelontataidot, kartta ja kartanlukutaito.

Konnekoski virtaa Rautalammin Hankavedestä Etelä-
Konneveden järveen. Koskelle pääsee Konnekosken
tietä pitkin myös autolla ja kosken partaalla on laavu.
Koski on sekä kalastajien että freestyle-melojien
suosima kohde. Kosken laskeminen vaati asian
tuntevan oppaan tai koskimelontakokemusta.
Jouni Lehmonen

Haukisaaren kierros

8,5 km // helppo reitti

8 km // helppo reitti

Reitti alkaa Häyrylänrannasta Konnevedeltä. Hyvällä tuurilla meloja voi
nähdä alueella pesivän kalasääsken. Ohjeellinen reitti kulkee satamasta
pohjoisrannan niemien tai Mieronvirran kautta Kaitasaaren ja Mustasaaren välistä Haukisaarelle. Haukisaaressa sijaitsee erityisen kauniilla paikalla laavu. Varustukseen kuuluu lisäksi nuotiopaikka ja puucee. K
 ovalla
tuulella reitti voi olla haasteellinen. Reitille vaaditaan perusmelonta
taito, kartta ja kartanlukutaito.

retkikartta.fi

Konneveden koskireitin aloituspaikka on Konneveden
Häyrylänranta, josta on matkaa Siikakoskelle alle kilometri. Reitin muut kosket ovat Taikinainen, Karinkoski,
Kellankoski, Yläinen, Keskisenkoski ja Hannulankoski.
Reitti soveltuu koskimelonnan alkeet osaavalle melonnan harrastajalle. Kosket ovat I- ja II-luokan koskia,
mutta ilman asiantuntevaa opasta ja asianmukaisia
varusteita ei matkaan pidä lähteä. Kokematonkin
meloja pääsee melomaan kosket ohjatulla melontaretkellä.

5 km // helppo reitti

retkikartta.fi

Käpynän Ukon kierros

retkikartta.fi

Konneveden koskireitti

