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Virastotie

Nuuttilantie

Liikekeskus

Terveyskeskus

Kunnanvirasto
ja kirjasto

Liikekeskus

Vanha uittokouru
Joessa on uitettu puuta vielä 1950-luvulla. 

Uittokouru oli nykyisen uittokourun luota 

paloaseman montun alapuolelle.

Palolaitos

Päiväkoti

Uimaranta ja koiraranta
Kylänlahden uimaranta ja satama ovat 

reitin varrella. Terveyskeskuksen takana 

on koiraranta, jossa koirat voivat pulah-

taa viilennykselle.

Veneily
Joen alajuoksulla Purusaarelle 

asti voi kulkea soutuveneellä 

tai kanootilla.

Esteetön  
luontopolku =  
Lippolenkki 
kulkee terveyskeskuksen takana.  

Sen voi kiertää vaikkapa pyörätuolilla.

Riippusilta
Liponkaari

KalaportaatLeikki-
puisto

Sillat
Sorsien pesäpaikkoja, kosteikkoa, 

vesikasvillisuutta.

Toivomuspaikka
Onni Kososen 
veistos Leikkikehä

Matonpesupaikka

MUURATJÄRVI

PÄIJÄNNE

Muuramenjoen Luontopolku

Purusaari

=Varsinainen luontopolku n.2,2km

= Lippolenkki n. 800m

= Opastekyltti

Palvelutalo



Kokeile näitä!
Kalastus
Muuramenjoen kuohut ovat suosittu kalastuskohde. Sen kalastuskausi on 

jaettu kahteen osaan; 15.3. - 10.9 sekä 16.11. - 22.12. Muina aikoina kalastus 

on kielletty. Otathan selvää myös voimassa olevista rajoituksista ja rau-

hoituksista! Kalastusluvan voi varata ja lunastaa Kukka- ja hautauspalvelu 

Kanteleesta (Virastotie 7, Muurame).

Lisätietoa kalastuksesta www.muuramenjoki.fi.

Veneily
Muuramenjoen luonto näyttää vielä uudet kasvot, kun sitä katselee ve-

neessä lipuen. Muuramenjoen alaosa Purusaareen asti on kuljettavissa 

joko soutuveneellä tai kanootilla.

Jokipuiston leikkikenttä
Lasten leikkikentällä perheen pienimmät pääsevät kiipeilemään, temppui-

lemaan ja touhuamaan.

Toivomuspaikka
Perimätiedon mukaan, kun heität sillalta kolikon Muuramenjoen kuohui-

hin, tulee samalla esittämäsi toive toteutumaan. Uskallatko kokeilla?

Tiesitkö?
Muuramenjoki
Muuramenjoki laskee Muuratjärvestä Päijänteeseen. Noin 1,5 kilometrin 

pituudella pudotuskorkeutta on noin 12 metriä ja matkan varrelle mahtuu 

sekä rauhallisia suvantoja sekä kuohuvia koskia. 

Historia
Muuramenjokea on menneinä aikoina käytetty muun muassa tukin uit-

toon. Sen virtaava vesi on antanut käyttövoiman useille myllyille, sahalle, 

meijerille, sähkölaitokselle ja huonekalutehtaalle. Jokea reunustava luon-

topolku perustettiin vuonna 1996.

Onni Kososen veistos
Taidemaalari, graafikko ja kuvanveistäjä Onni Kososen (1920 - 1999) Leik-

kikehä sijaitsee Koskikodin ja terveyskeskuksen välissä.

Purusaari
Vanhalta sahalta tuiskusi niin paljon purua joen pohjaan, että myöhemmin 

purujen päälle alkoi kasvaa puustoa. Tästä on saanut nimensä Purusaari.

Kuoreen lippoaminen
Keväisin suuret määrät hopeanhohtoisia kuoreita nousee kutemaan Muu-

ramenjokeen vain muutaman päivän ajaksi. Vanha tapa on ollut pyydystää 

kutevia kaloja pitkävartisella haavilla, eli lipolla.

Opastetaulut
Matkan varrella on 15 opastustaulua, joissa kerrotaan jokilaakson luontoon 

ja historiaan liittyvistä aiheista. Taulut on numeroitu, mutta kierroksen voi 

aloittaa mistä numerosta tahansa.

Lippolenkki
Esteetön luontopolku, Lippolenkki lähtee terveyskeskuksen takaa ja 

kiertää Nuuttilan rannan kauniin niemen kautta. Sen pituus on noin 800 

metriä ja kiertäminen onnistuu myös pyörätuolilla.

Pysäköinti
Lähellä luontopolkua olevat pysäköintipaikat on merkitty kääntöpuolen 

karttaan.

Näitäkin eläimiä on nähty: 

Koskikara, liito-orava, valkoselkätikka, pikkutikka, saukko... 

Muuramenjoen
Luontopolku

Luontopolku sijaitsee molemmin puolin Muuramenjoen reheviä, veh-

maita rantoja monipuolisen luonnon ja kulttuuriympäristön keskellä. 

Runsas kasvillisuus, vesimaisema sekä jokilaakson historia tekevät 

polusta moni-ilmeisen. Varsinaisen luontopolun pituus on noin 1,5 ki-

lometriä. Luontopolun jatkeena on toinen esteetön Lippolenkki, jonka 

pituus on noin 800 metriä.  Luontopolulla on helppo kulkea, vaikka 

keväisin osalla reitistä voi kumisaappaat ollakin tarpeen. 

Virkistysalue aivan Muuramen keskustassa ympäri vuoden
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Riippusilta
Joen alajuoksulla on jännittävästi huojuva riippusilta.


