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TIIVISTELMÄ 
 

Kolhon tärkein valtti tämän selvityksen perusteella on luonto. Alueen luonto on myös paikallisten 

kotiseudussaan arvostama asia ja tärkeä lähivirkistyspaikka. Kolhon vahvuutena ovat upeat 

vesistöalueet. Kraatterihistoriasta voisi myös muodostua alueen vetovoimatekijä, mikäli aiheen 

tuotteistus onnistuu. Näiden teemojen pohjalta nousevat matkailupalvelut täydentäisivät hyvin 

Mäntän-Vilppulan muuta matkailutarjontaa taidekaupunkina. Luontoreittien perustaminen, 

merkitseminen ja hyvien karttojen laadinta ovat keskeisiä palveluita, joilla asiaa saadaan edistettyä. 

Kunnossa olevaa reittiä, josta on olemassa hyvät materiaalit, on matkailutoimijoiden mahdollista 

markkinoida.  

Luontoreittien perustaminen edellyttää huollettujen taukopaikkojen verkostoa. Kolhossa on 

perinteikkäitä, paikallisten käyttämiä taukopaikkoja esimerkiksi Kuikkasaaressa ja Selkisaaressa. 

Näiden ja muiden potentiaalisten taukopaikkojen kunnostaminen ja palveluvarustuksen kehittäminen 

tukisi alueen kestävän luontomatkailun kehittämistä. Ukonselän melontareitti on loistava mahdollisuus 

esitellä kootusti Kolhon upeaa vesiluontoa. Mäntän ja Kolhon välille, Mäkelänvuoren metsätaipaleelle 

esitetty perinteisestikin käytetty pyöräreitti linkittäisi puolestaan toteutuessaan Mänttä-Vilppulan ja 

Kolhon taajamia toisiinsa. Reittien ja taukopaikkojen suunnitteluvaiheessa on samalla suunniteltava 

taukopaikkojen ylläpito yhteistyössä esimerkiksi yrittäjien tai yhdistysten kanssa. Investointien 

toteutus voisi olla mahdollista esimerkiksi Leader-rahoitteisen investointihankkeen avulla. 

Kolhossa on kiehtovaa kulttuuri- ja teollisuushistoriaa, joka linkittyy vahvasti myös koko valtakunnan 

vaiheisiin. Monisatavuotinen kirkkoteiden ja -veneiden historia kohtalokkaine tapahtumineen ovat 

myös omaleimainen osa paikallishistoriaa. Historian tallentaminen onkin noussut selvityksessä yhdeksi 

keskeiseksi teemaksi, joka linkittyy vahvasti reittienkin kehittämiseen: nykymatkailija on kiinnostunut 

tarinallisista reiteistä. Kolhon kannaksen alueella on paljon aineksia kulttuurihistoriallisten reittien 

toteuttamiseen, ja kirkkotiehistoriaa olisi mahdollista nostaa esille esimerkiksi tarinallisten 

pyöräreittien avulla. Tarinoiden tallentaminen voisi olla mahdollista esimerkiksi paikallisten aktiivien 

perustaman perinneryhmän voimin kaupungin kulttuuritoimen tukemana. Leader-ryhmältä kannattaisi 

hakea työhön rahoitusta. Reittien toteuttaminen on mahdollista, kun tarinat ovat valmiiksi koottuina. 

Kolhossa on aktiivisia yhdistyksiä, joiden harteilla on ollut Kolhon kulttuuritarjonnan toteuttaminen. 

Esimerkiksi alueen kulttuurihistorian teemoja esille nostavia kirkko- ja kulttuurivaelluksia on järjestetty 

jo vuosia paikallisten voimannäytteenä. Kulttuuritapahtumien toteuttaminen edellyttää jatkossakin 

paikallisten innostumista. Jatkossa tapahtumia kannattaisi enenevissä määrin toteuttaa yhteistyössä 

Taidekaupungin matkailutoimen, museoiden ja muiden kaupungin kohteiden kanssa, jotta niille 

saadaan lisää näkyvyyttä. Tämä edellyttää kuitenkin aiempaa varhaisempaa suunnittelua, joka on 

talkoovoimin pyörivälle yhdistystoiminnalle haaste. Matkailutoimen laatimalla 

tapahtumamarkkinoinnin vuosikellolla ja ajantasaisella viestinnällä alueen tapahtumamarkkinointia 

olisi mahdollista kehittää ja nostaa esille aiempaa näkyvämmin.  

Selvityksessä esitellyt reittivaihtoehdot vahvistaisivat toteutuessaan Kolhon roolia Keurusselän 

palvelukokonaisuudessa. Reittien toteutuessa keskeistä olisi myös se, että esimerkiksi pyörä- ja 

melontasektorin yrittäjät tarjoaisivat ja markkinoisivat näkyvästi palvelujaan myös Kolhossa ja 

laajentaisivat palvelutarjontaansa opastettuihin retkiin alueella.  

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen alueellisena jatkokehittämistoimenpiteenä esittämä 

luontoretkeilysivusto tulisi toteutuessaan toimimaan keskeisenä tiedonjakokanavana ja alustana 

alueen satamien ja reittien kehittämiselle. Keskitetyn tiedon avulla paikalliset ja matkailijat löytävät 

palvelut, taukopaikat ja reitit helpommin, ja Keurusselän markkinointi luonto- ja 

kulttuurimatkailukohteena yli kuntarajojen on helpompaa. Tiedottamisen ja kootun tiedon avulla 
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vahvistetaan myös Kolhon roolia yhtenä Keurusselän palvelukeskittymänä ja samalla Keurusselkää 

houkuttelevana matkailullisena kokonaisuutena. Samalla paikallisten viihtyminen ja hyvinvointi 

lisääntyy, kun tietoisuus avoimista taukopaikoista ja merkityistä reiteistä ja omasta kulttuurihistoriasta 

kasvaa. 

Keuruun ja Mäntän satamien kehittyminen hankkeessa laadittujen kehittämissuunnitelmien pohjalta 

voi tuoda koko järvelle lisää kävijöitä ja elinvoimaa, ja kaikki alueelle saatavat palvelut tukevat toisiaan 

ja kävijöiden viihtymistä. Mahdollisesti toteutuvat kraatterimatkailun kehittämishankkeet tulevat 

toteutuessaan lisäämään osaltaan Kolhon näkyvyyttä valtakunnallisesti ja tuovat samalla kävijöitä 

muillekin alueen reiteille ja taukopaikoille.  

Kehittämissuunnitelman laatijana on ollut kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima Keurusselkä 

satamat ja reitit -hanke. Suunnitelma on osa hankkeessa laadittujen suunnitelmien kokonaisuutta. 

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa laaditut kehittämissuunnitelmat ja raportit: 

− Keuruun Kaivoslahden linnustokunnostuksen suunnitelma 

− Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen loppuraportti 

− Keurusselän alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma 

− Keurusselän kraatterimatkailun kehittämissuunnitelma 

− Keuruun ja Mäntän satamien kehittämissuunnitelma 

− Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma 

− Mäntän kulttuuri- ja taidekohteiden kytkeminen luontoreitteihin 

− Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma 

− Nyyssänniemen leirintäalueen kehittämissuunnitelma 

− Reitin arviointilomake 

− Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja kulttuurireittejä 

− Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja 

− Tervan rannan kehittämissuunnitelma 

− Vanhan Keuruun kulttuuritapahtumien kehittämissuunnitelma 

 

Kannen kuvat 
Mathias Bonnin muistomerkki ja kappeli, lentomuistomerkki, rautatieasema ja uimaranta: Keurusselkä satamat 
ja reitit -hanke 
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1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAA 

Keurusselkä Satamat ja reitit- hankkeessa mukana olevan Mänttä-Vilppulan kaupungin tavoitteena oli 

kehittämissuunnitelman avulla selvittää Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien 

kehittämismahdollisuuksia. 

Taustaselvitykseen kerättiin Kolhon perustietoja internetistä sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin 

viranomaisten ja paikallisten ajatuksia ideointitilaisuuksien, tutustumiskäyntien ja haastattelujen avulla. 

Lämpimät kiitokset etenkin kotiseutuneuvos Raija Auviselle, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula 

Juurakolle ja biologi, kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Johanan Järviselle heidän antamistaan 

tiedoista sekä tutustumiskierroksista! Kerätyn aineiston pohjalta on koostettu ehdotukset alueen 

kehittämistoimista. 

Ideointitilaisuudet 

Yhdistystoiminnalla on Kolhossa pitkät perinteet. Kolhon aktiivisia järjestöjä on pyydetty mukaan 

alueen kehittämistyöhön kutsumalla heitä kaikille avoimiin ideointitilaisuuksiin Keuruulle 6.9.2018 ja 

Mänttään 24.9.2018. Kolhon aktiivisten yhdistysten kanssa pidettiin lisäksi ideointitilaisuus Kolhon 

kirjastossa 6.3.2019. Paikalla tilaisuudessa oli hankkeen työntekijöiden ja Mänttä-Vilppulan 

matkailukoordinaattorin lisäksi KMV-lehden toimittaja ja 11 edustajaa seuraavista paikallisista 

yhdistyksistä: 

• Kolhon kyläyhdistys ry 

• Kolhon kalaveikot ry 

• Kolhon eläkkeensaajat ry 

• Kolhon Vihuri ry 

• Kolhon eräveikot ry 

• Kolhon työväenyhdistys 

Tilaisuudessa työstettiin eteenpäin aiemmin tulleita kehittämisideoita. Kehittämissuunnitelma 

lähetettiin sen viimeistelyvaiheessa vielä kommenteille edellä mainittujen yhdistysten edustajille. 
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2 KOLHON ESITTELY 

Kolhon esittelyn lähteenä on käytetty Kolhon kotisivuja (Kolho, 2019) ellei muuta mainita. Myös 

paikallisten asukkaiden haastatteluja on hyödynnetty alueen taustatiedoissa.  

Kolhon perustiedot 

Kolhon kylä sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, lähellä Keski-Suomen maakunnan rajaa, ja kuuluu 

Mänttä-Vilppulan kaupunkiin. Taajama sijaitsee Keurusselkään liittyvien selkien, Kaijanselän ja 

Ukonselän, välisellä kannaksella. Kannaksen sijainti on luontonsa puolesta erittäin kaunis, joskin 

teollisuushistoria on muovannut sitä voimakkaasti. Kylässä on kaikkiaan 1350 asukasta ja sen pinta-ala 

on vesialueet mukaan lukien 80 km2.  

Kylän läpi kulkee seututie 348 Vilppulasta Keuruulle. Noin 3,5 kilometriä taajaman jälkeen, sen 

pohjoispuolella, erkanee seututieltä yhdystie Haapamäelle. Kolhon kylän läpi kulkee lisäksi Tampere-

Haapamäki rautatie, ja yksi radan alkuperäisistä asemista on Kolhon rautatieasema.  

Kolhon tärkeimpiä palveluita ovat ala-aste, kauppa, apteekki, paloasema, kirjasto, pankki, nuorisotilat, 

kuntosali, parturi-kampaamo. Kylän suurimpia työllistäjiä ovat Formica IKI Oy, Finnforest Oyj (nyk. 

Aureskoski Oy), ja Runtech Systems. Kylässä on kaksi kirkkoa: Kolhon evankelisluterilainen kirkko sekä 

ortodoksinen kirkko.  

Kolhossa järjestettäviä tapahtumia ovat muun muassa Kolhoviikko, Kolhon Vihurin Winter Classic, 

Kolhon kesätori ja Kolhon Rantateatteri. Vuosittain Kolhossa valitaan Kolhon Kulkuri. 

Kolhon historia ja muistomerkit  

Keurusselän ja Ukonselän saarissa on runsaasti kivikautisia löydöksiä (Järvinen, 2018 ja 2019), joten 

alueen asutuksella on pitkä historia. Näistä kivikautisista asuinpaikoista löytyy tietoa muun muassa 

museoviraston lähteistä (Museovirasto, 2019) (Kuva 1).   

 

Kuva 1. Ukonselällä ja Keurusselällä on runsaasti kivikautisia muinaisjäännöksiä. Oheisessa kartassa näkyvät muinaisjäännösrekisteristä 
haetut alueen kivikautiset kiinteät ja mahdolliset muinaisjäännöskohteet (Museovirasto, 2019). Taustakartta: Maanmittauslaitos 2019.  
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Varhaisimmat historiatiedot Kolhosta juontavat 1500-luvulle, Kustaa Vaasan ajoille. Kolho alkoi kehittyä 

Tampere-Vaasa rautatien rakentamisen myötä 1883 (Kuva 2). Alueen metsävarojen hyödyntäminen 

lisääntyi huomattavasti rautatien myötä. Tavaraa kuljetettiin Kolhoon rautateitse, ja siitä edelleen 

vesireittejä Keuruun taajaman kauppiaille. Laivaliikenteen aikakausi päättyi Haapamäki-Jyväskylä radan 

valmistuttua 1897. Kolhon rautatieasema on nykyään yksityisomistuksessa (Kuva 3). 

 

Kuva 2. Kolhon kehittyminen alkoi Tampere-Vaasa rautatien rakentamisen myötä. 

 

Kuva 3. Rautatieasema on nykyään yksityisomistuksessa. 

Suomen sisällissodassa Kolho on ollut merkittävässä roolissa; Kolhon sillan räjäytys aloitti vuoden 1918 

tapahtumat. Punaiset lähtivät sen jälkeen Vilppulaan. 

Kolho äänestettiin vuonna 2010 Yle TV1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa Suomen parhaimmaksi paikaksi 

2010. Seuraavassa on esitelty paikallisten nimeämiä kulttuurikohteita Kolhosta. 

Bonnen muistomerkki 

Alueen teollisuushistoria alkoi sahateollisuudella asemapäällikkö Mathias Bonnen Kolhon salmen 

eteläpuolelle perustaman Bonnäsin sahan (1898) ja tervatehtaan (1902) myötä. Siitä lähtien 

kannaksella ja sen välittömässä läheisyydessä on ollut erilaista teollisuutta. Kannaksella on keskeisellä 

paikalla Bonnin muistomerkki ja kappeli (Kuva 4). Kyläyhdistys on hankkinut muistomerkin yhteyteen 

muistotaulun (Auvinen, 2018A). Bonnen kappeli liitetään Vilppulan historiareittiin 
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(https://www.manttavilppula.fi/taidekaupunki/vilppulan-historiareitti/) kesällä 2019 (Korkka, 2019) ja 

sen yhteyteen on tulossa historiataulu (Juurakko, 2019).  

 

Kuva 4. Kolhon kannaksella on keskeisellä paikalla alueen teollisuushistorian aloittaneen Mathias Bonnin muistomerkki ja kappeli. 

Lentomuistomerkki 

Suomen itsenäisyyden ajan ensimmäinen lentoasema sijaitsi Kolhon sahan rannassa. Alueella oli vaja 

kolmea lentokonetta varten. Kolhoon tuotiin ensimmäiset lentokoneet rautateitse maaliskuussa 1918, 

ja Suomen ilmavoimat saivat tästä alkunsa. Myös venäläisiltä jääneitä sotilaskoneita oli käytössä 

sisällissodassa, mutta niillä ei ollut taisteluissa merkittävää roolia. Suomen ensimmäisen lentoaseman 

muistomerkki on perustettu Kolhon kannakselle, aivan Kolhoa halkovan seututien varteen (Kuva 5). 

Kohteella on historiataulu. Lentomuistomerkki sisältyy myös edellä mainittuun Vilppulan 

historiareittiin, joka on esitelty Mänttä-Vilppulan kaupungin (2019) internetsivuilla.  

 

Kuva 5. Suomen ilmavoimat sai alkunsa Kolhossa. Tästä kertoo kannakselle sijoitettu lentomuistomerkki. 

https://www.manttavilppula.fi/taidekaupunki/vilppulan-historiareitti/
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Helsingin sanomien perustamisen muistolaatta 

Kolhossa sijaitsevan Malminkartanon ulkoseinään on kiinnitetty muistolaatta, jossa kerrotaan lyhyesti 

Suomen ensimmäisen päivälehden, nykyisen Helsingin sanomien, syntysanojen lausumisesta Kolhossa 

(Kuva 6) (Auvinen, 2018A). 

 

Kuva 6. Helsingin sanomat on perustettu Kolhossa, ja tästä on kannaksella sijaitsevan Malminkartanon seinällä muistolaatta. 

Järnefeltin maalaukset 

Järnefeltin perhe oli 130 vuotta sitten kesän Kolhossa (Auvinen, 2018A). Tuolta ajalta on peräisin 

Järnefeltin Pyykkiranta-maalaus ja Juhani Ahon Rautatie-kirjan kuvitus. Pyykkiranta-maalauksen paikka 

on löydettävissä Kolhosta (Kuva 7). Vanhan rautatieaseman alueelle tulee kesällä 2019 muistotaulu 

Järnefeltin kuvittamaan Juhani Ahon rautatiehen liittyen (Korkka, 2019). Järnefeltin perhe asui 

kannaksella valkoisessa rakennuksessa, ja myös tästä kertoo Malminkartanon seinässä oleva 

muistolaatta (Kuva 6). Järnefelt-seura on käynyt Kolhossa kesäretkellä, ja kyläyhdistys on toisinaan 

valinnut Kolho-viikon ohjelmaan Järnefelt-teeman. Esimerkiksi ensi kesänä on luvassa Järnefelt-

historian 130. juhlavuosi, joten Järnefelt on Kolho-viikon kirkko- ja kulttuurivaelluksen aiheena 

(Auvinen, 2018A).  

 

Kuva 7. Järnefeltin pyykkiranta-maalaus on maalattu Kolhon rantamaisemissa. 
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Kolhon koulutoiminta 

Kolhon taajamassa niin sanotussa Sakarin talossa on alkanut Kolhon alakoulu vuonna 1888 

vuokrahuoneessa Keuruun koulun johtokunnassa vaikuttaneen Matti Kolhon aktiivisuuden ansiosta 

(Auvinen, 2018B). Tätä ennen Kolhosta oli käyty koulua Keuruulla. Kolhon koulun alkamista edisti myös 

Keuruun seurakunnan rovasti Reinhold Malmstenilta koulun hyväksi saatu testamenttilahjoitus, joka 

pohjautui paikallisten aktiivisuuteen koulun käynnissä, papinmaksujen maksamisessa ja kirjaston 

käytössä. Etenkin Kolhon ja Sakarin talojen pojat mainitaan historiatiedoissa aktiivisina koululaisina, ja 

yksi Sakarin talon pojista oli myös Jyväskylän Uno Cygnaeuksen seminaarin ensimmäisiä oppilaita. 

Koulu onkin entisen Vilppulan kunnan vanhin koulu. Sakarin talosta koulutoiminta siirtyi talkoovoimin 

lahjoitushirsistä rakennettuun uuteen kouluun Ukonselän rantamille Kettuvuorelle vuonna 1890 

(Auvinen, 2018B).  

Kirkkoveneiden historia ja kirkkoveneonnettomuuden muistomerkki 

Kolhon Ukonselän ja Kaijanselän rantojen asukkaat kuuluivat aiemmin Keuruun seurakuntaan 

(Mäkinen, 1946). Tapana oli, että Keuruun kirkossa käytiin lähes joka sunnuntai. Matkaa oli pisimmillään 

45 kilometriä ja kirkkoveneet olivat sen ajan kulkuväline. Kolhossa kirkkoveneisiin noustiin Kaukasen 

rannasta. Asukkaat kulkivat yksityisveneillään Koikan rantaan ja jatkoivat siitä jalan neljän kilometrin 

Koikan taipaleen Kaukasen rantaan. Seitsemän eri venekunnan omistamilla kirkkoveneillä soudettiin 

Keurusselän ylitse kirkkoon.  

Kaukasen rannasta lähti enimmillään yli 600 henkeä kirkkoveneillä matkaan. Vilkkaan liikenteen aikoina 

Koikan kirkkotiellä oli paljon väkeä, ja sen myötä kirkkotien varteen asettui myös käsityöläisiä, muun 

muassa hopea-, kupari- ja rautaseppiä sekä suutareita (Mäkinen, 1946). Koikan taipaleen linjaus 

noudattaa todennäköisesti pitkälti alueella nykyisinkin kulkevaa tielinjausta Koppeliahosta 

Kirkkorantaan (Järvinen ym., 2019). Kauniissa maalaismaisemassa kulkevan tien varrella on edelleen 

nähtävissä kirkkotien ajan rakennuksia (Järvinen ym., 2019). 

 

Kuva 8. Koikan Taipale kulki todennäköisesti pitkälti nykyisinkin alueella kulkevaa tielinjauksen mukaisesti (Järvinen ym., 2019). 
Alueella on edelleen nähtävissä kirkkotien ajan rakennuksia: tämän Kellomäen torpan seinässä on vuosiluku 1850. 

Kirkkoveneiden aikakausi kesti Keurusselällä arviolta pari sataa vuotta, ja loppui höyrylaivojen tuloon 

(Jukonen, 1946). Kirkkoveneiden rakentamisen arvioidaan olleen osuustoiminnan varhaisimpia 
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muotoja. Kirkkovenehistoriaan kuuluivat kilpasoudut eri venekuntien kesken, ja niistä aiheutui usein 

onnettomuuksia. Historiatiedot kertovat, että Kaukasen kirkkovene kaatui myrskysäällä 31.8.1845 

paluumatkallaan kirkosta. Veneen kaatuessa hukkui 26 ihmistä ja pelastui ainoastaan 11 (Jukonen, 

1946). Tapahtuma oli pitkään sisävesien suurin onnettomuus ja sen muistotaulu on kiinnitetty kiveen 

Kaukasen rantaan (Lintula, 2019). Keuruun Vanhan kirkon itäpuolella on onnettomuudessa 

hukkuneiden talonemäntä Kristiina Kolhon (s. 1802) ja hänen tyttärensä Fredrika Kolhon (s. 1827) 

hautakivi. Merkin taakse on kaiverrettu myös muiden onnettomuudessa menehtyneiden nimet 

(Lintula, 2019). Myös Kolhon kirkossa on muistotaulu, johon on kirjattuna onnettomuudessa kuolleiden 

nimet (Juurakko, 2019). 

Kaukasen rantaan liittyy myös mielenkiintoista elinkeinojen historiaa: Kaukasen selän rantakalliolla on 

aikoinaan ollut tiettävästi ainoa pelkästä kalastuksesta elantonsa saanut asutustila (Lintula, 2019).  

Lemmensilta 

Kolhon kannaksen nykyhetkeä leimaa vahvasti sen toistasataavuotinen teollisuushistoria. Kannaksella 

kulkeva suosittu kävelyreitti kulkee niin kutsutun Lemmensillan ylitse (Kuva 9) (Järvinen, 2018). Silta 

sijaitsee salmessa, joka yhdistää Kaijan- ja Ukonselän toisiinsa. Kolhossa kasvaneiden kertomuksissa 

sillalla ja alueella kulkiessa muistoihin liittyy erottamattomasti teollisuushistoriasta kertova, 

miellyttäväksikin koettu tuoksu. Siihen liittynee vahvasti sekin tosiasia, että teollisuus on toistasataa 

vuotta tuonut monille alueen asukkaille elannon.  

 

Kuva 9. Kannaksella kulkeva suosittu kävelyreitti kulkee Lemmensillan ylitse. 
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Kolhon luonto 

Kolhon alueella on runsaasti kiehtovia jääkauden merkkejä (Järvinen, 2019). Myös Keurusselän 

järviluonto lukuisine hiekkarantoineen on erittäin kaunista. Paikalliset kokevat alueen järviluonnon 

tärkeänä lähiretkeilymahdollisuutena ja sitä esitellään mielellään myös vieraille. 

Luontokohteiden taustoja on kerätty tutustumiskäynnillä ja keskusteluissa paikallisen kyläyhdistyksen 

varapuheenjohtajan, Johanan Järvisen kanssa. Tutustumiskäynti ja keskustelut ovat luontokohteiden 

tietolähteenä, ellei muuta mainita.   

Linturetkeily 

Kolhon taajamassa sijaitsee kolme helposti saavutettavaa lintujärveä, pieni ja rehevä Käkijärvi sekä 

rehevärantaiset Laksi ja Pyhtönen (SSLTY, 2019). Käkijärvellä on lintutorni lyhyen polun päässä. 

Käkijärvi on lintuvesien suojeluohjelman kohde (SYKE, 2019). Sen lisäksi Kolhossa on myös kaksi muuta 

lintuvesien suojeluohjelman kohdetta, Mutelinlampi ja Pilkanlampi (SYKE, 2019). 

Keurusselän kraatterihistoria 

Kolhon Valkeaniemestä on löydetty 1100 vuotta sitten maahan törmänneen meteoriittitörmäyksen 

todisteet (Moilanen, 2017). Kraatteri on nykytiedon valossa maailman vanhimpien tunnettujen 

kraatterien joukossa (Öhman, 2019). Kraatterin keskusalue on tämän hetkisen tiedon mukaan 

Valkeaniemen alueella, mutta meteoriittitörmäyksestä todistavia pirstekartioita on löydettävissä 

ainakin 30 kilometrin säteisellä alueella (Öhman, 2019), muun muassa Kolhon vanhan koulun rannasta 

(Järvinen, 2019). Kraatterialueelta löydetyt pirstekartiot ovat maailmanmittakaavassakin 

poikkeuksellisen hienoja (Öhman, 2019). Aiheesta on Keurusselkä Satamat ja reitit -hankkeessa tehty 

erillinen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta pyritään saamaan Keurusselän kraatterimatkailun 

kehittäminen liikkeelle. Alueelle olisi hienoa saada esimerkiksi kraatterihistoriaa esittelevä luontopolku. 

Pirstekartioita on alueella havaittavissa tavallisenkin kulkijan silmin (Kuva 10). 

 

Kuva 10. Pirstekartioita on kraatterialueella havaittavissa tavallisenkin kulkijan silmin. 
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Hyytiänniemi 

Valkeaniemen Hyytiänniemessä, Valkeajärven rannalla on vanha metsä, jonka kaupunki on myynyt 

suojelua varten valtiolle (Iso-Ettala, 2016). Alueen metsä on iältään 80–100 -vuotiasta ja puulajeina on 

kuusia, mäntyjä ja koivua. Niemen ranta on luonnontilaista ja siellä on myös lahopuita. Niemi on myös 

Keurusselän törmäyskraatterin alueella. Suojelualoitteen tilanne ei ole tiedossa. 

Kaukametsä 

Noin 18 hehtaarin suuruinen ikimetsäalue Kolhossa on Luonnonperintösäätiön omistuksessa 

(Luonnonperintösäätiö, 2019). Vuonna 2014 toteutettiin kampanja, jolla pyrittiin löytämään 

maakunnallinen ikimetsä, ja Kaukametsä löytyi tämän etsinnän tuloksena. Aarniomainen lue on ollut 

pitkään hakkaamaton, ja siellä on jättiläismäisiä kuusia, satoja vuosia vanhoja kilpikaarnamäntyjä sekä 

monimuotoinen lehtipuulajisto.  Myös lahopuista riippuvaiset käävät viihtyvät alueella.  Alue rajoittuu 

itäpuoleltaan karhun talvehtimisalueena palvelleeseen Karhusuohon (Luonnonperintösäätiö, 2019). 

Loilanniemi 

Alue on entisen Vilppulan kunnan vanha leirintäalue ja siellä on luonnostaan hiekkapohjaiset rannat 

(Kuva 11). Kaupunki omistaa niemestä suurimman osan, ja myös sen edustalla olevat saaret. Alue on 

maastoltaan mäntyä kasvavaa harjua (                  Kuva 12).  

            

Kuva 11. Loillanniemessä on upeat hiekkarannat.                  Kuva 12. Alueen maasto on männikköistä harjua. 

Alueeseen liittyy paikallisilla paljon muistoja, ja siellä on leirintäalueen toiminnan aikoihin käyty 

mielellään viettämässä kesäpäiviä. Tällä hetkellä alue on kuitenkin päässyt pusikoitumaan (Kuva 13). 

Kyläyhdistys pitää rannassa yllä nuotiokehä (          Kuva 14). Rannan läheisyydessä sijaitsee vanha 

mökkirakennus, jota sotainvalidit ja Kolhon eläkkeensaajat aiemmin vuorotellen vuokrasivat (Juurakko, 

2019). Niemessä on yksityisten omistamia vapaa-ajan asuntoja. Alueelle pääsee taajamasta tietä pitkin, 

mutta tie on lopussa varsin kapea ja kuoppainen.  

                    

Kuva 13. Loillanniemen rannat ovat päässeet pusikoitumaan.          Kuva 14. Kyläyhdistyksen ylläpitämä nuotiopaikka. 
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Uimarannat 

Kolhon taajamassa on hyväkuntoinen virallinen uimaranta (Kuva 15), jossa on laituri, beachvolley-

kenttä, ulkokäymälä sekä pukukoppi. Rannassa on kartta Keurusselän retkeilykohteista.  

 

Kuva 15. Kolhon taajamassa on hyväkuntoinen uimaranta. 

Venerannat 

Kolhon kannaksen Kaijanselän puolella on vieraslaituri (Kuva 16), joihin pääsee myös isommilla veneillä. 

Rannassa on kartta Keurusselän retkeilykohteista. Kylänraitille on lyhyt kävelymatka. Kaijanselän 

puolelta puuttuu kunnollinen veneenlaskuluiska.  

 

                      

Kuva 16. Kaijanselän puolella on vieraslaituri.                            Kuva 17. Veneiden laskupaikka. 

Kaijanselältä ei pääse Ukonselälle veneellä, koska siltojen alla on niin matalaa ja kivikkoista (Kuva 18). 

Meloen on kuitenkin mahdollista mennä siltojen ali. Siltojen alustan ruoppaus ei luultavasti ole 

mahdollista järven pohjassa todennäköisesti olevien teollisuusajan jätteiden vuoksi. 

 

Kuva 18. Kaijanselän ja Ukonselän yhdistävä salmi on kivikkoinen ja matala. 
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Nuotiopaikat 

Selkisaaressa on kyläyhdistyksen ylläpitämä nuotiopaikka. Saari on pääosin Kolhon yhteisten alueiden 

osakaskunnan omistuksessa. Saaressa on upeat hiekkarannat, kaunista järviluontoa, jääkauden 

merkkejä sekä vanha rajakivi (Kuva 19,                       Kuva 20). Saaren ympäri kulkee polku. Uimarantoja 

olisi vesiretkeilyä ajatellen hyvä niittää, ja pusikoitunutta etelä- ja länsirantaa raivata (Kuva 21). 

                  

Kuva 19. Selkisaaren luonnonhiekkaista rantaa.                      Kuva 20. Vanha rajakivi Selkisaaressa. 

 

Kuva 21. Selkisaaren eteläosan rannat kaipaisivat niittoa ja etelä- ja länsiosan pusikot maltillista raivausta. 

Kaupungin omistamilla Kuikkasaarilla ja Kuningassaaren pohjoispäässä on epäviralliset nuotiopaikat.  

Yksityisomisteisessa Kurenniemessä on myös perinteinen nuotiopaikka. Kaijanrannassa on 

MetsäBoard Oy:n omistamalla tontilla pitkä, taidokkaasti rakennettu kivilaituri (Kuva 22) ja sen päässä 

nuotiopaikka penkkeineen (              Kuva 23). Kivilaituri on kuitenkin osin pusikoitunut. Kohteen 

huoltajasta ei ole tietoa, todennäköisesti joku yksityinen henkilö tuo paikalle puita. Mäntyniemessä on 

Jukka Kopran rakentama laavu kaupungin mailla, ja hän hoitaa myös kohteen roskien siivouksen 

satunnaisesti. Kohteessa ei ole puuhuoltoa.  

                                    

Kuva 22. Kaijanrannassa on upea, pitkä kivilaituri.              Kuva 23. Kivilaiturin päässä on nuotiopaikka penkkeineen. 
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3 KOLHON MATKAILUN KEHITTÄMINEN 

Kolhon matkailumahdollisuudet osana Mänttä-Vilppulan matkailua 

Kolhon matkailullista arvoa osana Mänttä-Vilppulan matkailukokonaisuutta pohdittiin yhdessä Mänttä-

Vilppulan kaupungin viranomaisten kanssa. Lähteenä seuraavassa kappaleessa on käytetty näitä 

keskusteluita. 

Kolhon matkailun tämän hetkinen tilanne ja haasteet  

Kolhon matkailullinen rooli ei tällä hetkellä ole kovin merkittävä, mutta mahdollisia tulevaisuuden 

aihioita ovat ideointitilaisuuksissa esille tulleet teemat. Kotiseutuneuvos Raija Auvisen rooli on viime 

vuosina ollut merkittävä asioiden esille tuomisessa. Kolhon luonnonkauniit maisemat ovat olemassa 

oleva tosiasia, mutta niitä ei ole juurikaan tuotteistettu vielä. Uusi lentomuistomerkki ja kesällä 2019 

julkaistava Bonnen historiataulu tuovat toivottavasti vähän lisäpotkua Kolhon matkailulle.  

Aktiivisten toimijoiden vähäisyys ja ikääntyminen ovat selkeästi alueen haasteita. Kolhon 

kulttuuritoiminta on lähinnä yhdistysten ja harrastajien varassa, ja osittain tämän vuoksi alueelta on 

hankalaa saada riittävän ajoissa varmaa tietoa tapahtumista matkailun ennakkomarkkinointia varten. 

Laajempia yleisömassoja hakevassa matkailumarkkinoinnissa pitäisi edetä lähes vuoden etuajassa. 

Kolhon vahvuudet ja mahdollisuudet osana Taidekaupungin matkailua 

Kolhon vahvuutena ovat upeat vesistöalueet. Kraatterihistoriasta voisi muodostua Kolhon 

vetovoimatekijä, mikäli aiheen kehittäminen ja tuotteistaminen saadaan alulle. Nämä teemat 

täydentäisivät hyvin Mänttä-Vilppulan muuta matkailutarjontaa.  

Yksittäisistä kohteista esimerkiksi Loilanniemen hiekkarannat olisi hyvä hyödyntää matkailullisesti, 

mutta kohde vaatisi raivausta. Myös Järnefelt -tematiikkaa kannattaisi hyödyntää. Esimerkiksi 

opastetusta vierailusta Järnefeltin pyykkirantamaalauksen paikalle ja muihin lähistön 

kulttuurikohteisiin voisi tehdä tilaustuotteen Taidekaupungin museoiden ja muiden kohteiden kanssa. 

Samoin historialliset näytelmät rantateatterissa toteutettuna tai kesätapahtumat Järnefelt-historian 

ympärillä olisivat kiinnostavia mahdollisuuksia. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa entisajan pyykkärit -

teeman ympärille rakennettu tapahtuma työnäytöksineen ja roolivaatteineen, yhdistettynä 

mahdollisesti kirpputoritapahtumaan. Nämä vaatisivat toteutuakseen paikallisten innostumista ja 

yhteistyötä museoiden ja muiden kohteiden kanssa. Samoin museojuna olisi mielenkiintoinen 

mahdollisuus, mutta edellyttäisi asiantuntijoiden selvittelyä.  

Kokonaisuutena luontomatkailu on Kolhon tärkein valtti. Luontoreittien perustaminen, merkitseminen 

ja hyvien karttojen laadinta olisivat keskeisiä palveluita, joilla asiaa saataisiin edistettyä. Kunnossa 

olevaa reittiä, josta on olemassa hyvät materiaalit, on helppo ja mukava markkinoida esimerkiksi 

messuilla sekä muissa soveltuvissa tilanteissa ja somessa. 

Ideointitilaisuuksien satoa 

Satamat ja reitit-hankkeen syksyn 2018 ideointitilaisuuksissa kerättiin ideoita myös Kolhon 

kehittämisestä. Kolhon aktiivisten yhdistysten ideointitilaisuudessa maaliskuussa 2019 työstettiin näitä 

aloitteita ja ideoita edelleen eteenpäin. Seuraavassa taulukossa on koottuna saadut 

kehittämisehdotukset ja niitä täydentävät ideat. 
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ESITYS EHDOTETUT TOIMET TÄYDENTÄVÄT IDEAT 

Museorautatie 
Keuruu-Kolho-
Mänttä 

 

Museorautatie Keuruu-Kolho-Mänttä 

 

Haapamäellä veturiyhdistys, jossa aktiiviset 
toimijat 

Elias Lönnrotilla ajaminen Kolhoon vaikeaa, koska 
vesi matalalla ja reitti on kapea. 

Paras vaihtoehto junayhteys on Keuruu-
Haapamäki-Kolho-Vilppula-Mänttä ja Mäntästä 
Keuruulle paluu Elias Lönnrotilla 

Junassa oltava kunnon palvelut: ohjelmaa, 
historiaa yms., ts. palvelu olisi tilaustuote. 

Huomioitava, että Mänttä-Keuruu välin ajaminen 
on siipiratasaluksella kallista. Alus vetää n. 150 
hlöä. Aluksen ei kannata liikennöidä, ellei väkeä 
ole varmasti tulossa kyytiin. 

Kirkkovenehistoria 
ja reitit 

Kirkkoveneisiin liittyvät työhyvinvointipalvelut 

Kirkkoveneiden reitit ja rannat, ovatko 
tiedossa? Nämä kartalle ja tuotteeksi 

Kirkkoveneonnettomuuden historia 

Tarinoita voi löytyä kirjoista: Keuruun kirjaston 
arkistosta löytyy Aarne Mäkisen kirjaama 
historiatieto. Kolhon kylän tarina s. 25-29. 

Kirkkoreitit: Saarimäen kautta oleva reitti? 
Kaukasen reitti=Koikantaival. 

Vanhoissa kartoissa löytynee kirkkoreitit, netissä 
saatavilla. 

Kaukasen reitti voisi olla suosittu myös 
paikallisten liikuntakäytössä. 

Reittien kanssa yhteistyötä Keuruulaisten kanssa 

Ensin täytyy olla reitit olemassa, sitten voi katsoa 
kuka voisi ylläpitää. Ilman perusteellista 
suunnittelua kukaan ei lähde mukaan. 

Kulttuuritapahtumat Kirkko/kirkkovenevaellus, ollut mm. balladien 
esitystä veneistä 

Kolhossa 11.8.-18.8.19 tapahtumia. Myös Helsingin 
Sanomien juhlavuosi. 

Järnefeltin juhlavuosi 2019 kesällä, 130v. 

Kulttuurikohteet Tarinallistaminen Kolhoon liittyvien 
tapahtumien kautta 

Kolhon taiteessa tallennettujen maisemien 
hyödyntäminen 

Kohteita: lentomuistomerkki, Bonnen 
muistomerkki, Lemmensilta, Helsingin 
sanomien perustamisen muistolaatta, kirkot, 
rautatieasema (johon tulossa Järnefeltin 
kuvittaman Juhani Ahon Rautatie-kirjan 
kuvitukseen liittyvä laatta) 

Kulttuurikohteita aiemmin esiteltyjen kohteiden 
lisäksi: Vanha koulu ja kirkot, Sakarin talo, Kolhon 
rantateatteri, Kaukasen aitat 
(kirkkoveneonnettomuuden vainajia säilytetty 
niissä). 

Bonnen muistomerkille tulee historiataulu 

Kohteet ja reitti digitaaliselle kartalle tietoineen: 
Raija Auvisen kertomat opastukset kohteista 
digitaaliseen muotoon, vanha Keuruun kirja 1920-
luvulta. 

Rantateatterin ympäristön kohennus olisi 
tarpeen, tähän haettu rahoitusta muutama vuosi 
sitten. Hankkeeseen sisältyi uimarannan 
yläpuolisen rinteen kohennus: pajujen ja ym. 
roskapuiden raivaus, kaislojen niitto 
rantateatterin rannasta, niittojätteen läjitys 
rantaan + lisämaan tuonti täyttämään ns. 
monttupaikkoja, kunnon valaistu polku 
kyläläisten ulkoilureitiksi, veneilijöitä varten 
erillinen laituri rantautumista varten. Olisi hienoa, 
jos ainakin maasto saataisiin raivatuksi kaupungin 
toimesta. 

Tarinat Kaikkien tarinoiden saattaminen digitaaliseen 
muotoon kertojien vielä eläessä 

Tarinat digitaaliseen muotoon 

Raija Auvinen lupasi kertoa, jos joku tallentaa. 
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Ideoitiin, että tarinat tallennettaisiin Kolhon 
kirjastoon esim. Tredu/Virrat oppilastyönä. 

Mäntän kirjastossa voi digitoida vanhoista 
kaseteista. 

Taukopaikat Aiemmin leirintäaluekäytössä olleen 
Loilanniemen hyödyntämis-mahdollisuudet 

Selkisaari arvokas luontokohde 

Kolhon jakokunnan omistamalla Selkisaareella 
kehittämistarvetta. Saari hiekkaharju ja olisi 
todella upea, kun raivaisi rannan. Ranta-alue 
perinteikästä telttailualuetta. Talkootapahtuma 
voisi onnistua, jos joku järjestäisi ja siihen olisi 
luvat. Saaressa iso siirtolohkare, joka ollut 
rajamerkki. Saari toiminut hautasaarena. 
Nuotiopaikka eteläkärjessä ja sitä ylläpitää 
kyläyhdistys. Laavu olisi kiva. Kohteeseen on 
toivottu myös laituria kalastusmatkailun tarpeita 
varten. 

Loilanniemi myös perinteikäs alue. Alueella vanha 
mökki ja sauna. Niiden kunto? Alue vaatisi 
raivausta vanhojen ajourien kohdalta. Joku voisi 
raivata, koska saisi polttopuita tai onko 
kaupungilla mahdollisuutta raivata? Tällä hetkellä 
suosittu koirien ulkoilutuspaikka ja myös Kolhon 
kalaveikot käyttää rantaa, vaatii kahlaamista 
mutta ei ole ongelma kalastajille. Toivottu mm. 
hiihtäjien toimesta laavua. Kolhon kyläyhdistys 
voisi hoitaa ylläpidon, kuten puuhuollon. Kartalle 
reitit, taukopaikat yms. 

Loilanniemen edustalla Läntisimmässä 
Kuikkasaaressa epävirallinen nuotiopaikka, jota 
käyttävät sorsastajat ja kalastajat ja satunnaiset 
retkeilijät. Kaupunki omistaa saaret. 

Kaiturin kannaksella epävirallinen nuotiopaikka, 
50 m alue sen molemmin puolin jakokunnan 
omistuksessa. Muuten alue yksityisomistuksessa. 
Omistaja tiettävästi tekemässä sinne mönkijällä 
ajettavaa polkua. Lähellä myös näköalapaikka 
Koninlahden jyrkänne. 

Mäntyniemen kärjessä kaupungin maalla Jukka 
Kopran rakentama ja huoltama laavu. 

Lentomuistomerkillä taukopaikka, johon 
tarvittaisiin iso roskis. Kohde myös kartalle! 
Kaupunki on tuonut kesäkukat, hyvä käyntikortti 
ja näkyvä pysähtymispaikka. 

Pyöräily Kevyen liikenteen väylä Vilppula-Kolho-Keuruu 
välille 

Kolho-Kälvi-Mänttä väli ollut aiemmin 
työntekijöiden pyöräreitti, voisiko siitä saada 
pyöräily-/retkeilyreitin? 

Mäkelänvuoren reitillä muutamien satojen 
metrien matkalla tarvetta kunnostukselle, jotta 
sinne pääsee muullakin kuin maastopyörällä. 
Kysyntää ja käyttöä on paljon 

Vilppulaan pyörätie -> mistä rahoitus? 

Saarimäki: hyvä pyöräilyreitti, tulee Keuruuntielle 

Kraatterialue Kraaterialue: Sukeltajien osaamisen 
käyttäminen, pimeäsukellusmatkat järven 
pohjaan. 

Kraatterimelonta 

Kraaterireitti olisi hyvä. Ylläpito: Valkealahden 
erä? Kolhon eräveikot? Tästä myös digitaalinen 
opastus. Uusi reitti vaatii hankerahaa 

Johanan voi opastaa Kolhossa; kraatterialue ei 
rajoitu vain Valkeenniemeen, vaan pirstekartioita 
laajalla alueella. 

Vesiliikuntakeskus Vesiliikuntakeskus myös Kolhoon: siellä voisi 
säilyttää ja vuokrata, kanootteja, veneitä, 
suplautoja yms. 

Mäntän ja Keuruun välillä suojaisia 
melontareittejä, joissa myös aloittelijoiden hyvä 
harrastaa. Hyvä lähtöpaikka Loilanniemi ja siitä 
Haapamäelle päin. Ukonselän puolelle olisi kiva 
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Kolhoon hyppyteline ja kanootit. Voisiko 
kaupunki tai Kolhon Vihuri hankkia? 

saada melontareittipätkä nähtävyyksillä esim. 
jääkausiteemalla. 

Vihuri ei luultavasti pystyisi olla mukana 
kanoottien vuokraamisessa. Johanan Järvisellä 
voisi olla kanoottien säilytystilaa kotonaan. Asuu 
vanhassa koulussa, jossa useita rakennuksia. 

Johanan Järvinen voisi Kolhoviikolla järjestää 
melontaretken. Tilaisuus toimisi samalla testinä, 
onko paikallisilla melontaan kiinnostusta. 

Uimarantaan kelluva lautta, johon lapset voisivat 
uida matkaa, olisi mukava. Tätä pidettiin 
tärkeämpänä kuin hyppytelinettä. 

Veneily Koko Keurusselän alueelle toiveita veneilyn ja 
melonnan taukopaikoista, luiskista ja 
tiedonsaannin parantamisesta. 

Veneenlaskupaikka tarvittaisiin Kaijansillan 
puolelle (vierasvenelaiturin lähelle) 
turvallisuussyistä. Suunnitteilla palokunnan 
kanssa talkoot. Kalaveikot ovat saaneet siihen 
600 euroa hankerahaa (haettu ja myönnetty), 
mutta rahaa pitäisi olla vähän enemmän. Puisto 
on kaupungin aluetta. Palokunta ei pääse 
liikkeelle, jos vesi alhaalla.  Tavoitteena toteuttaa 
kesäkuussa 2019. Parkkipaikan suurentaminen 
olisi tarpeellista. Parkkipaikan talviaurausta 
parannettava pilkkijöitä varten. 

Luontopolut Kaukametsän opastettu luontopolku Kaukametsään (ikimetsä) voisi suunnitella 
opastuksen. Vaatii omistajan 
(Luonnonperintösäätiön) luvat. Yksi pieni polun 
pätkä löytyy. Lähellä olevan talon asukkaita 
haitannut, että kävijät kulkevat heidän pihansa 
läpi 

 

Tunnistettujen kohteiden linkittyminen Keurusselän muiden satamien ja reittien 
kehittämiseen  

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen tulosten perusteella alueen retkeilyreittejä ja taukopaikkoja 

esitetään kehitettäväksi koordinoidusti. Mikäli tämä toteutuisi, Kolhon taukopaikkojen ja reittien 

kehittäminen voisi tapahtua tuon koordinaation alla. Esitettävä alueellinen luontoretkeilysivusto tulisi 

toteutuessaan toimimaan keskeisenä tiedonjakamiskanavana ja alustana alueen satamien ja reittien 

kehittämiselle. Keskitetyn tiedon avulla paikalliset ja matkailijat löytävät palvelut helpommin, ja 

Keurusselän markkinointi luontomatkailukohteena yli kuntarajojen on helpompaa. Tiedottamisen ja 

kootun tiedon avulla vahvistetaan myös Kolhon roolia yhtenä Keurusselän palvelukeskittymänä ja 

samalla Keurusselkää houkuttelevana matkailullisena kokonaisuutena. Paikallisten viihtyminen ja 

hyvinvointi lisääntyy, kun tietoisuus avoimista taukopaikoista ja merkityistä reiteistä kasvaa. 

Alueelta tunnistetut veneilypalvelut ja taukopaikat palveluineen kannattaisi sisällyttää näille sivuille, 

mikäli kohteille löytyy ylläpitäjä ja kohteen käyttämiseen julkisilla sivuilla saadaan lupa. Taukopaikkojen 

verkostoa on suositeltavaa tarkastella kokonaisuutena, joka palvelee sekä maa- että vesiretkeilyä ja 

reittejä. Sellaisten taukopaikkojen palveluita kannattaa pyrkiä kehittämään erityisen laadukkaiksi, jotka 

ovat keskeisiä reittien ja palveluverkoston kattavuuden näkökulmasta ja joiden retkeilypalveluiden 

kehittäminen on maanomistuksen ja ylläpidon kannalta mahdollista.  

Kolhon kulttuurireitti sekä Mäntän ja Kolhon väliltä testattava pyöräreitti ja melontareitti linkittävät 

osaltaan Mänttä-Vilppulan ja Kolhon taajamia toisiinsa ja vahvistavat Keurusselän 

palvelukokonaisuutta. Reittien toteutuessa keskeistä olisi myös se, että esimerkiksi pyörä- ja 

melontasektorin yrittäjät tarjoaisivat ja markkinoisivat näkyvästi palvelujaan myös Kolhossa, ja 

laajentaisivat palvelutarjontaansa opastettuihin retkiin alueella. 
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Keuruun ja Mäntän satamien kehittyminen voi tuoda koko järvelle lisää kävijöitä ja elinvoimaa, ja kaikki 

alueelle saatavat palvelut tukevat toisiaan ja kävijöiden viihtymistä. Mahdollisesti toteutuvat 

kraatterimatkailun kehittämishankkeet tulevat lisäämään osaltaan Kolhon näkyvyyttä 

valtakunnallisesti ja tuovat samalla kävijöitä muillekin alueen reiteille ja taukopaikoille.  
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4 YHTEENVETO KEHITTÄMISESITYKSISTÄ JA NIIDEN JATKOSTA 

Seuraavassa taulukossa on koostettuna saatujen ideoiden jatkon näkymät ja yhteistyötahot. 

Esitettävistä reiteistä on kuvat taulukon alapuolella, ja niihin on viitattu taulukossa soveltuvissa 

kohdissa. 

 

ESITYS TOIMENPITEITÄ YHTEISTYÖTAHOT 
Museorautatie 
Keuruu-Kolho-Mänttä 

Esitetty Haapamäen museoveturiyhdistykselle ja Hotelli 
Keurusselälle juna-laiva-matkailupaketin lanseerausta 
yhteistyössä  

Haapamäen 
museoveturiyhdistys ja Hotelli 
Keurusselkä (löytyykö jatkaja?) 

Kirkkovenehistoria ja 
reitit 

Selvitetty Koikan taipaleen linjausta Markku Pohjan ja 
Johanan Järvisen kanssa (Järvinen ym., 2019). Koikan taival 
on todennäköisesti kulkenut pitkin nykyistä tiepohjaa 
Koppeliahosta Kirkkorantaan (Kuva 24), mutta tähän 
kirkkotiehen on mahdollisesti yhtynyt myös ainakin Koikan 
rannasta kulkeva polku. Alue on maisemallisesti kaunista, ja 
sen varrella on edelleen kirkkotien aikaisia rakennuksia 
(Järvinen ym., 2019). Reitin historiaa olisi mahdollista nostaa 
esille esimerkiksi pyöräreitin avulla. Reitin varren historia 
kannattaisi kerätä perinneryhmän toimesta (kts. 
kulttuurikohteet) muiden kulttuurikohteiden historiatiedon 
keruun yhteydessä, ja valmiista aineistosta voisi koostaa 
sitten reitin opastuksen.  

Kirkkoteistä ja rannoista olisi mahdollista koota Keurusselän 
alueelta kokonaisuus, mutta aihe vaatisi lisää tiedon keruuta 
ja koostamista. Tätä työtä kannattaa jatkaa esimerkiksi 
kraatteriaiheen tiimoilta haettavassa esiselvityshankkeessa. 

Maanomistajat, Kolhon 
yhdistykset ja aktiivit 

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan 
kaupungit 

Kehittämisyhtiö Keulink Oy 

Kulttuuritapahtumat Vahvistetaan Kolhon tapahtumien näkyvyyttä Mänttä-
Vilppulan matkailumarkkinoinnissa kannustamalla 
yhdistyksiä tapahtumien riittävän aikaiseen suunnitteluun ja 
tiedottamiseen. Esitetään, että kaupungin matkailupalvelut 
laatisi yhdistyksille tapahtumien markkinoinnin vuosikellon. 

Ehdotetaan kaupungin matkailupalveluita lisäksi viestimään 
tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä 
matkailumarkkinoinnin lähestymisestä ja matkailun 
näkökulmasta kiinnostavista teemoista hyvissä ajoin 

Mäntä-Vilppulan 
matkailukoordinaattori sekä 
kaupungin kulttuuritoimi 

Kolhon yhdistykset 

Kulttuurikohteet Kolhon kulttuurireiteistä on laadittu hankkeessa kolme 
erilaista ehdotusta. Ensimmäisen pituus on noin 2,5 km 
(Kuva 25), toisen 6 km (Kuva 26) ja kolmannen 9,5 km (Kuva 
27). Ensimmäisen ja toisen reitin voi aloittaa esimerkiksi 
lentomuistomerkiltä, jonka luona on jonkin verran 
parkkitilaa. Läheisen rautatieaseman pihassa on lisää 
pysäköintitilaa. Kolmas reitti on mahdollista aloittaa 
esimerkiksi uimarannalta, jossa on mukava vilvoitella retken 
lopuksi. Pidemmiltä reiteiltä voivat halukkaat poiketa myös 
Käkijärven lintutornilla.  

Kulttuurireittien varrelta löytyy levähdyspaikkoja sekä 
lentomuistomerkiltä, uimarannalta että Lemmensillalta. 
Näitä pitäisi olla enemmän. Vähintään penkkejä kannattaa 
lisätä kulttuurireittien varrelle reittien julkaisemisen 
yhteydessä. 

Hankkeessa on kysytty kirjaston kiinnostusta ja 
mahdollisuuksia koota kulttuurikohteisiin liittyvät tarinat 
(Esim. Kolhon kyläyhdistyksen ja kirjaston yhteistyönä). 
Myös kyläyhdistys selvittää hankerahoituksen 
mahdollisuutta. Kaupungin kulttuuritoimi on luvannut olla 
tukena, jos Kolhon aktiivit perustavat perinneryhmän 
(Korkka, 2019). Tällainen ryhmä voisi kokoontua esim. 
kirjastossa, ja kaupungin kulttuuritoimi voisi olla siinä 
mukana. Historiatiedon keruu voisi alkaa kulttuurireitin 

Kolhon kirjasto, kyläyhdistys 
sekä Kolhon aktiivit 

Mänttä-Vilppulan kaupunki 
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kohteista, ja myöhemmin keruuta voisi laajentaa muihinkin 
kohteisiin. Valmiiksi kootut historiatiedot voidaan koota 
kaupungin palvelimelle. Mänttä-Vilppulan kaupunki 
suunnittelee applikaatiota, jota voisi hyödyntää 
historiakohteisiin (Korkka, 2019). 

Esitetään, että kyläyhdistys hakisi hankerahoitusta 
rantateatterin yläpuolisen rinteen raivaamiseksi: pajujen ja 
ym. roskapuiden raivaus, kaislojen niitto rantateatterin 
rannasta, niittojätteen läjitys rantaan + lisämaan tuonti 
täyttämään ns. monttupaikkoja. Projektista osa onnistuisi 
talkoilla, mutta osa toimenpiteistä olisi teetettävä alan 
yrityksellä. Voisiko aiempaa valmista suunnitelmaa 
hyödyntää päivittämällä sitä? 

Tarinat Kts. kulttuurikohteiden historiatiedon keruu 

Pyritään saamaan reitteihin liittyville tarinoille luonteva 
paikka myöhemmin selviävälle alueen retkeilyreittien 
sivustolle. 

Mänttä-Vilppulan kaupunki suunnittelee omaa applikaatiota, 
jota voi hyödyntää historiakohteisiin (Korkka, 2019). 

Kolhon kirjasto, kyläyhdistys ja 
Mänttä-Vilppulan kulttuuritoimi 
sekä Kolhon aktiivit 

Taukopaikat Potentiaaliset vesiretkeilyn taukopaikat sisällytetään 
Keurusselän alueen taukopaikkojen 
kehittämissuunnitelmaan. Tältä alueelta kehitettäviksi 
taukopaikoiksi esitetään Selkisaarta ja Kuikkasaarta. Sopivan 
etäällä taajamasta olevia saarikohteita esitetään siksi, että 
ne eivät ole niin alttiita ilkivallalle. 

Selkisaari ja Loilanniemi: Satamat – ja reitit hanke esittänyt 
kaupungille kohteisiin järjestettäväksi raivausta talkoopäivän 
avulla kyläyhdistyksen ja kaupungin yhteistyönä.  

Esitetään, että perinneryhmä kokoaisi myös näihin kohteisiin 
liittyvät muistot. 

Kaiturin kannakseen kertyy haisevaa kasvijätettä kesäisin, 
kohde soveltuu tämän vuoksi huonosti rantautumiseen. 
Selvitettävä jatkossa Kaijanrannan kivilaiturin, Kurenniemen, 
Kuningassaaren ja Mäntyniemen tilannetta 

Hankkeen aikana on ehdotettu Mänttä-Vilppulan kaupungille 
lentomuistomerkin taukopaikan varustamisen 
täydentämisestä. 

Kolhon kirjasto 

Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Kolhon yhdistykset 

Pyöräily Mänttä-Kolho pyöräreitti on testattu Keurusselkä satamat ja 
reitit -hankkeessa.  

Myös edellä esitelty kirkkoreitti Koikan taival sopisi 
pyöräreittinä toteutettavaksi historiareitiksi 

Välinevuokrauksen ja opastettujen reittien 
kehittämistarpeet 

Mäntän aktiiviset pyöräilijät 

Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Kolhon yhdistykset 

Pyörävuokraamot ja -oppaat 

Kraatterialue Esitetty jatkohanketta 

 

Kehittämisyhtiö Keulink Oy 

Alueen yhdistykset 

Alueen maanomistajat 

Vesiliikuntakeskus Kolhon Ukonselän alueelta testattiin hankkeessa noin 8 km 
pituinen melontareitti (Kuva 28). Alueelle kannattaisi 
suunnitella myös koko Ukonselän kiertävä reitti (n. 20-25 
km), jolta on mahdollista poiketa myös Himmaanmäen 
näkötornilla, jonne on noin 4 km matkaa läheisestä 
venerannasta. Tälle pidemmälle reitille olisi etsittävä ainakin 
kaksi uutta taukopaikkaa. 

Melontaharrastuksen välinevuokrauksen kehittämistä olisi 
hyvä edistää.  

Ehdotetaan järjestettäväksi melontapäivää. 

Mänttä-Vilppulan ja Keuruun 
kaupunki 

Vesiurheiluyrittäjät 

Kolhon yhdistykset 
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Satamat ja reitit-hanke on välittänyt kaupungille toiveen 
kelluvan lautan toteuttamista Kolhon uimarannalle. 

Veneily Kaijanselän luiskan parantaminen kesän 2019 alussa 
toteutunee yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin, 
Kolhon kalaveikkojen ja Kolhon VPK:n kanssa Kolhon 
kalaveikkojen kaupungille toimittaman hakemuksen 
pohjalta.  

Satamat ja reitit-hanke on välittänyt kaupungille toiveen, 
että kaupunki huomioisi parkkipaikan laajentamistarpeen 
sekä talviaurauksen kehittämistarpeen. 

Kolhon kalaveikot 

Kolhon VPK 

Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Luontopolut Kaukametsän opastusmahdollisuuksista on laitettu 
tiedustelu Luonnonperintösäätiölle.  

Käkijärven lintutornin reitin opastus tarkistettava (Kuva 29). 

Pyritään löytämään vastuutahot opastusten toteutukseen. 

Opastettujen retkien ja vesiluontopolkujen mahdollisuudet 
alueella: esimerkiksi jääkauden jäljet, kivikauden jäljet  

Luonnonperintösäätiö 

Kolhon yhdistykset 

Eräoppaat 

 

Kuva 24. Arvio Koikan taipaleen, eli Kolhossa kulkeneen merkittävän kirkkotien, linjauksesta. Reitti kulkee vanhojen karttojen pohjalta 
arvioituna todennäköisesti nykyisiä tiepohjia pitkin (Järvinen ym., 2019). Reitti sopisi ainakin yleisillä teillä kulkevilta osin esimerkiksi 
kirkkotien historiaa esittäväksi pyöräreitiksi. Reitin varrelle nimetyt talot mainitaan myös Kirkkotien historiasta kertovissa lähteissä 

(Mäkinen, 1946). Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2019. 

 

 

 

 

Koppeliaho 

Uusi Vessari 

Vanha Vessari 

Järvenpää 

Kellomäki Kaukasen kirkkoranta 
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Kuva 25. Kolhon kulttuurireitti 1, jonka pituus on noin 2,5 km. Reitin voi aloittaa esimerkiksi lentomuistomerkiltä ja päättää samaan 
paikkaan. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, 2019. 

 

Kuva 26. Kolhon kulttuurireitti 2. Reitin pituus on noin 6 km ja sen voi aloittaa esimerkiksi lentomuistomerkiltä. Pohjakartta: 
Maanmittauslaitos, 2019. 
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Kuva 27. Kolhon kulttuurireitti 3, jonka pituus on noin 9,5 km. Reitin voi aloittaa esimerkiksi uimarannalta ja lopettaa samaan 
paikkaan. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, 2019. 

 

 

Kuva 28. Kolhon Ukonselältä testattu melontareitti, jonka pituus on noin 8 km. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2019. 
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Kuva 29. Käkijärven lintutornille on helppo poiketa Kolhon taajamasta. Tornille on vain noin muutamia satoja metrejä parkkipaikalta. 
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2019. 

 

Käkijärven lintutorni 

P-paikka 
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