


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
Tämän julkaisu on osa Koiviston perinnekylähanketta, jonka 
tavoitteena on kylän monimuotoista kulttuuriperintöä 
esittelevän materiaalin valmistelu ja esittelyaineiston 
tuottaminen perinnematkailun tarpeisiin. Esitteessä kuvataan 
Koiviston historiallisia ja luontokohteita ja se on tarkoitettu 
oppaaksi alueella tehtäville tutustumisretkille ja kylän 
historiaan perehtymiseen. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Kansi: Pasi Pyyppönen 
Kansikuva: Erkki Pyyppönen  
Kuvat:   Äänekosken museo 
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Kohteiden kuvaukset  
 
 
HONKARISTI  - kirkottoman erämaan jumalanpalvelusten  muistomerkki 

 
Pohjoisen Hämeen erämaissa kerrotaan jo 1400-luvulla liikkuneen kerjäläis-
munkkeja katolista oppia saarnaamassa. Luterilaisuuden voittaessa alettiin 
Kapeenkoskella - pakanuuden ajan palvontapaikalla - pitää erämaan kansan 
kesäisiä jumalanpalveluksia. Kerran kesässä pappi tuli pitämään jumalan-
palvelusta - erään tiedon mukaan Turusta, toisen mukaan Sysmästä. 
Viitasaarelle ja Rautalammille lähetettiin sananviejät, jotka palkittiin 
vaivoistaan puolella tynnyriä rukiita. 

 
Kansa kertoo myös kirkosta Kapeenkoskella: "Se oli toinen kirkko, ensimmäinen 
oli Saarijärvellä Palvasalmen rannalla, sieltä se siirrettiin Kapeenkoskelle ja oli 
samanlainen lautakoiju". Kirkon vieressä oli tarinoiden mukaan hautausmaa. 

 
Kapeen jumalanpalvelusperinne herätettiin henkiin viime sotien jälkeen 1949, 
kun alettiin viettää Laukaan, Äänekosken ja Suolahden seurakuntien yhteisiä 
juhannusjuhlia ensin Ristinhaudassa, sitten Kapeenkosken rannalla ja nykyi-
sellä Honkaristillä. 

 
Muinaisten jumalanpalvelusten muistoksi seurakunnat ja kotiseutuväki ovat 
pystyttäneet Honkaristin, jonka juurella oleva laattakivi tuotiin Sysmän kirkon 
pihasta. Honkaristi uusittiin kyläyhdistyksen toimesta 1999. 

 
 

SUNTIT - Kaivantolammin kannaksen kulkureitit 
  
Kapeentaipaleen veneenvetotien poukamana ja muinaisten kulkijoiden 
"eräsatamana" palvellut Kaivantolampi on saanut nimensä siitä, että 
Pörrinvirta ja lampi on yhdistetty kaivamalla kapean harjukannaksen läpi 
kulkuväylä veneiden liikkumista varten. Näin on aikoinaan syntynyt kaksi 
"sunttia", pikku salmea. Eteläinen suntti on Alasuntti, pohjoinen Yläsuntti, joka 
Keiteleen kanavaa rakennettaessa laajeni osaksi Kapeenkosken kanavaväylää. 
 
Suntteihin liittyy arvoituksellinen nimi: Sunnin Jaarikka. Jotkut arvelevat, että 
kyse olisi ihmisestä, toiset olettavat nimen liittyvän alueen muinaiskulttiin: 



  

 

Nimi viittaisi haltijaolentoon, pyhään puuhun tms. Ristinkiveä suntti-
kannaksen lähellä kansa on nimittänyt myös Sunnin Jaarikan kiveksi. 
 
 
RISTINKIVI - Sunnin Jaarikan kivi 
 
Arvoituksellisen Ristinkiven alkuperä on hämärän peitossa - vain arveluja on 
esitetty siitä, kuka on kiven pystyttänyt ja siihen muinaissuomalaista maagista 
varausmerkkiä muistuttavan ristin hakannut. Kiven kohdalla on kerrottu 
muinoin olleen kirkko tai muu jumalanpalveluspaikka. Kaivauksissa paikalta on 
löydetty kotarakennuksen jäänteitä.  
 
Kansan keskuudessa kiveä on sanottu "Sunnin Jaarikan kiveksi". Sitä on pidetty 
hyvän haltijan kivenä ja onnen tuojana. Joidenkin mielestä Ristinkivi on vanha 
rajamerkki - minkäänlaisesta rajasta ei ole kuitenkaan löytynyt tietoja. 
 
    
UHRIPAIKKA  - ”gammalt offerställe” 
 
Laukaan pitäjänkartan 1750-52 mukaan tällä alueella on sijainnut vanha 
uhripaikka, "gammalt offerställe". Sen on oletettu olevan pakanuuden aikainen 
laajan erämaa-alueen palvontakeskus Kapeenkosken kulttimaisemassa. 
Lähirinteen juurella on uhrilähde, harjanteella pirunpelto, alueelta löytyy myös 
muinaiskansan uhrimenoihin liittyneitä outoja kiviä, kuoppia ja kumpareita. 
Esine- ja iskoslöydöt todistavat kivikautisesta asuinpaikasta. 
 
Soranotto ja tienrakennus ovat runnelleet uhripaikan ympäristöä. 
 
 
VENEENVETOTIE  - Luijanharjun ylittänyt muinainen telatie 
 
Vesireittien välissä Vatianjärvestä Kaivantolampeen oli ennen Kapeen- ja 
Luijankosken ohittava telatie veneiden vetämistä ja kuormien kuljettamista 
varten. Tätä Laukaan pitäjänkarttaan 1700-luvulla merkittyä kannastietä 
käyttivät jo muinaiset eränkävijät. Se palveli kauppatienä ja oli aikoinaan osa 
pohjoisen Laukaan kirkkotiestä. 1800- luvulta on tästä maininta: 
"Paadentaipaleen kirkkotie Laukaaseen kulki Pörrin virrasta yli 
Kaivantolampiin, josta telatie johti ohi kivisen Kapeenkosken. Samaa tietä 
käyttivät myös viitasaarelaiset kesämatkoillaan." 
 



  

 

Uittajien toimesta kosket ruopattiin 1840- luvulla uittojen helpottamiseksi. 
Samassa yhteydessä uusittiin myös telatie, joka palveli käytössä aina 1900-
luvun alkupuolelle saakka. Telapuiden jäänteitä oli nähtävissä vielä 1930- 
luvun alussa. 
 
Uudetkin vesiväylien rakentajat ovat havainneet veneenvetotien oivallisen 
sijainnin koskien ohittamiseksi. Keiteleen kanavatyö Kapeen kannaksella 
aloitettiin kesällä 1990 ja kanava vihittiin käyttöön 1994. 
 
 
KIVIKAUTINEN  ASUINPAIKKA  -  v. 1989 löydetty  

muinaismuistoalue  
  
Merkkejä Kapeen kivikautisesta asuinpaikasta löytyi uhripaikka-aluetta 
inventoitaessa. Kanavatöihin liittyvä kantatien oikaisu johti pelastuskaivauk-
siin 1989. Museoviraston tutkijat ottivat talteen tiealueen maaperästä, 
nykyisen tien alta yli tuhat kvartsi-iskosta, kaksi liuske-esineen katkelmaa, 
2400 palaneen luun sirua, ruukun kappaleita sekä alkeellisen kivikirveen. 
Varhaisimmat löydökset ovat ns. mesoliittiselta kaudelta, ehkä n. 7000 vuoden 
takaa. 
 
Ensimmäiset viitelöydöt kivikautisesta asuinpaikasta tehtiin uhripaikan 
puoleiselta törmältä. Kivikauden ihminen otti tämän Muinais-Päijänteen ranta-
alueen asuinpaikakseen järven lainehtiessa nykyistä Kuhnamon pintaa 
huomattavasti korkeammalla.    
 
 
LAHKOMYLLY  - kyläkunnan vanha mylly, rakennussuojelukohde 
 
Kamarikollegio oli määrännyt kaikki rahvaan omistamat kotitarvemyllyt 
pantavaksi verolle ja sen johdosta vuonna 1786 suoritetussa tarkastuksessa 
mainitaan ensi kerran myös Haukkalan talon toimesta Kapeenkoskeen 
rakennettu uusi kotitarvemylly. 
 
Mylly toimi ainakin vuoden 1858 tarkastukseen kutakuinkin sellaisenaan, 
joskin oli muodostettu lahko, johon kuuluivat Haukkalan lisäksi Pölkin, 
Hoikkalan, Loukeen, Nätkilän ja Riihiahon talot. Vesiratasmyllyksi se 
muutettiin 1880 Haukkalan isännän, Karl Haukkalan toimesta. 
 



  

 

Samana vuonna tuli uudistetun myllyn ensimmäiseksi mylläriksi Vilppu 
Virtakainen Jyväskylästä. Hän oli toiminut Koivistossa Hirvasjoen myllyn 
myllärinä jo aiemminkin. Vilppu kuoli Myllyniemessä sijainneessa Koskenharjun 
mökissä 1887, jonka jälkeen myllärinä toimi edellä mainittu Karl Haukkala eli 
Koivistoinen vuoteen 1895 saakka. Hänen kaudellaan mylly oli joutunut tulvan 
murjomaksi ja vuonna 1895 mylläriksi tullut Juho Salonen laittoi sen jälleen 
kuntoon tehden sen yhteyteen myös pärehöylän. Jauhaminen myllyssä päättyi 
kuitenkin vähitellen vuosisadan vaihteessa ja Salonenkin muutti Kuusan 
mylläriksi 1905 paikkeilla. 
 

Mylly joutui Haukkalan talokauppojen yhteydessä 1897 Paul Wahl &Co:n 
omistukseen, jolta edelleen Karhula-yhtiölle ja viimein 1910 A. Ahlström Oy:lle, 
jonka omistuksessa se on edelleen. 
 
Kootessaan aittakylää 1920-luvulla Kapeen Myllyniemelle vuorineuvos Anders 
Kramer korjautti myllyn vielä käyttökuntoon, mutta koejauhatuksen jälkeen 
hän luopui kuitenkin sen käytöstä. Nykyisin myllyrakennus on rakennussuojelu-
kohde. 
  
 
AITTAKYLÄ     -   seudun vanhoista rakennuksista Anders Kramerin 

kokoama aittakylä  
 
Karhula Oy:n toimitusjohtajana 1915-41 toiminut Anders Kramer kokosi 
Kapeenkosken Myllyniemelle pienimuotoisen museokylän 1920-luvulla. 
Ennestään niemellä sijaitsi jo vanha lahkomylly ja myllärille rakennettu tupa, 
kahden lehmän navetta ja pieni aitta. Näiden lisäksi Kramerit toivat 
lähitaloista ja pitäjistä sinne vielä viisi aittaa, savutuvan, tuulimyllyn, pajan 
kalustoineen sekä saunan. Paikalla rakennettiin vielä maakellari, venevaja ja 
"herrain autokatos". Näiden lisäksi yhtiön hallintaan siirtyi v. 1913 
Haukkalasta lohkaistulle kappaleelle Luijankosken töyräälle rakennettu 
Kuhnamo - niminen rakennus, jonka kansa risti sittemmin Pytingiksi. Koska 
Anders Kramerista oli tullut 1918 myös Kymin uittoyhdistyksen mahtimies, tuli 
Pytingistä asunto uittotyönjohtajalle. 
 
Kapeen Myllyniemi toimi Anders Kramerin aikana monien kesäisten juhlien 
näyttämönä ja vuonna 1932 Kramerin saadessa vuorineuvoksen arvonimen 
siellä juhlittiin aivan erikoisesti. Piirileikkiä pyörittiin aittakumpareella, jota on 
sittemmin kutsuttu nimellä Kamppausharju. Vastakkaisen mäen päälle 



  

 

rakennettiin iso kyläkeinu. Myöhemmin keinu jouduttiin hajottamaan ja tilalle 
tuli uusi keinu, joka sekin on nyttemmin hävinnyt. 
 
Kramer oli kova kalamies ja monet kerrat sai viereisessä Mattilassa asunut 
Iisakki Koskinen eli "Kursu-Iisu" toimia hänen soutumiehenään - tosin monet 
muutkin siihen joutuivat osallistumaan. Aittakylän pitkäaikaisena 
talonmiehenä ja paikan vartijana toimi Juho Kautto. Hän myös tunsi hyvin 
rakennusten historian ja mielellään kertoilikin siitä. 
 
Kramerin jälkeen jo 1930-luvulta alkaen Myllyniemi toimi suosittuna matka- ja 
retkikohteena, sekä etenkin juhannusjuhlien pitopaikkana. Myös seurakunnat ja 
1950-60 luvulla Marttajärjestöt hyödynsivät paikkaa juhlien pitopaikkana. 
Ainakin kahdet tukkilaiskisat siellä myös järjestettiin koskenlaskukilpailuineen 
ja illanviettoineen. 
 
Yhtiö oli pystyttänyt 1930-luvulla Myllykentän rinteeseen vierailijoita varten 
kyltin, jossa luki:  
 

"Matkamies ja kulkija, ken lienetkin, ole tervetullut tälle kosken 
rannalle. Nauti sen ihanuudesta. Varjele sen kaunista luontoa, 
vanhoja rakennuksia ja laitteita. 
   Paikan omistaja" 

 
Nykyisin Kapeen Aittakylä on A. Ahlström Oy:n pumpputehtaan työntekijöiden 
lomakäytössä. Muutamia korkea-arvoisia vieraita, mm. Urho Kekkonen on 
vieraillut Aittakylässä eri yhtiöiden järjestämissä tilaisuuksissa.     
 
 
REPENPOLKU   - tukkilaispolku Helismaan jalanjäljillä 
 
Reino "Repe" Helismaa (1913-1965) tunnettiin monipuolisena musiikin ja tekstin 
tuottajana, mutta ennen kaikkea voittamattomana laulelmien ja iskelmien 
sanoittajana. Hänen parhaat laulunsa ovat muuttumassa kansanlauluiksi, ja 
ennustetaan: Repe Helismaan nimi säilyy aina Suomen kansan huulilla. 
 
Repe oli kansanmies ja kansasta lähtöisin. Hänen juurensa äidin puolelta olivat 
Koivistonkylän kantasuvussa, ja Vanhan Koiviston talo oli hänen kesäkotinsa 
lapsuuden herkkinä vuosina. Poika liikkui luonnossa ja kansan parissa, ja 
koskien partailla hän näki, miten pölli pyörivä toi tukkilaiset "virran välkkyvän 



  

 

vetreitä teitä". Laulajan tuotannossa heijastelivat lapsuuden vaikutelmat 
aikanaan vahvasti. 
 
 
LUIJANHARJU  -  jääkauden muotoilema harjun keskiselänne  

pirunpeltoineen ja suppamuodostumineen  
 
Luijanharju eli Kapeenharju on jääkauden muotoilema Laukaasta luoteeseen 
työntyvän harjujakson osa - pituutta sillä on neljä kilometriä. 
 
Sulavesivirran tunnelissa muovaama terävälakinen keskiselänne koostuu 
pääosin hiekkaisesta sorasta. Linsseinä siinä esiintyy karkeatakin soraa, 
länsipäässä on suuria lohkareita ja vesien huuhtoma pirunpelto. 
 
Hiekkakerrosten sisällä sulaneista jäälohkareista syntyneet erimuotoiset 
harjukuopat eli supat elävöittävät selänteen sivuja. Luijanharjun länsiosassa oli 
aikoinaan Suomen suurimmaksi supaksi mainittu Ristinhauta. Ainutlaatui-
suutensa vuoksi sitä uumoiltiin alueen uskonnollisten tapahtumien näyttämöksi. 
Soranotto tuhosi tämän nähtävyyden. 
 
Luijanharjun pohjoisosan matala rinnakkaisselänne saartaa Kaivantolammen 
tyveneksi poukamaksi ja kosket sivuuttavan vesillä liikkujan  levähdyspaikaksi. 
Keiteleen kanava on nyttemmin rakennettu Kaivantolammen kautta. 
 
Ennen koskien syntymistä Muinais- Päijänne on osaltaan muotoillut harjun 
keskiselännettä. Sen rantatörmän muodot ovat nähtävissä selänteen alarin-
teessä. 
 
 
KAPEENKOSKEN  SILTA - vanhan sota- ja postitien siltapaikka 

 
Pohjois-Hämeen pitäjien liittäminen Vaasan lääniin ja Vaasan hovioikeuden 
alaiseksi lisäsi tarvetta tieyhteyksien parantamiseen Pohjanmaan suuntaan. 
Kuopion lääni perustettiin vuonna 1776. Hallinto-olojen parantamiseksi 
kuningas antoi käskykirjeen 1775 tien rakentamiseksi Kuopiosta Vaasaan.  

 
Maanmittari Hans Aspegren viitoitti Kuopion-Vaasan tielinjan 1777. Tielinja 
tuli Rautalammin suunnasta Torikan pohjoispuolitse Kapeenkosken alapuolelle, 
johon rakennettiin silta.  

 



  

 

Laukaalaisten urakaksi jäi tehdä oma tieosuus eli Saarijärven ja Rautalammin 
pitäjänrajojen väli, samoin Kapeenkosken silta. Länteen menevää osuutta 
tehtiin 1777-1782 ja se valmistui ensiksi. Savontien alkuosa aina Rautalammin 
rajalle, samoin kuin silta valmistui läpiajettavaan kuntoon vuoteen 1782. 
 
Kapeenkosken silta oli Laukaan silloista pisin, 348 kyynärää ja se oli raken-
nettu yhdeksäntoista puuarkun varaan.  
 
Suomen sodan aikana Koiviston kruununmakasiini oli joutunut venäläisten 
käsiin. Venäläisten sortotoimista katkerat talonpojat tekivät useita yrityksiä 
viljavaraston valtaamiseksi. Myös Rautalampilaiset talonpojat olivat 
varustautuneet 300 miehen voimin Korhosen johdolla Koiviston varaston 
valloitukseen. Sissit saapuivat Kapeenkosken sillalle 18. pnä toukokuuta 1808, 
jolloin sillan luona väijyksissä olleet venäläiset löivät Korhosen joukot. 
Talonpojat menettivät taistelussa viisi tai kuusi miestä. Muistona Rautalammin 
talonpoikain taistelusta on Vatianvirran itärannalle, Kapeenharjun kupeeseen 
pystytetty vuonna 1958 Talonpoikaistaistelijan muistomerkki. 
 
Suomen sodan aikana ruotsalais-suomalaiset joukot tuhosivat Kapeenkosken 
sillan Koivistossa käydyn taistelun jälkeen touko-kesäkuun taitteessa 1808 
venäläisten etenemisen vaikeuttamiseksi.  
 
Sillan ylläpidosta aiheutui pitäjäläisille jatkuva rasitus. Heti sodan jälkeen 
laukaalaiset olivat pakotettuja rakentamaan tärkeällä postitiellä olevan sillan 
uudelleen. Keisarin antaman määräyksen mukaan sodan aikana poltettujen 
siltojen uudelleen rakentaminen piti tapahtua kruunun kustannuksella - 
laukaalaiset eivät sillan korjaukseen avustusta kuitenkaan saaneet. 
 
Vuonna 1828 silta uusittiin pitäjäläisten tätä tarkoitusta varten tuomien 1000 
tukin avulla. Sillanrakennuksesta yli jäänyt puutavara lahjoitettiin vt. 
kirkkoherra E.J. Flinkmanille ja pitäjäläisten rästinä maksamista korvauksista 
maksettiin nauloista ja kaidepuiden punamultamaalauksesta aiheutuneet velat.   
 
Kuopion ja Vaasan välisen liikenteen ylläpitämiseksi olisi 1843 ollut 
välttämätöntä korjata Kapeen siltaa, mutta sillan merkitykseen nähden 
huomattavien kustannusten takia keskityttiin Kuusan sillan rakentamiseen ja 
vaaralliseksi käynyt silta päätettiin myydä 1849 huutokaupalla. Tieyhteys 
Kapeen kohdalta katkesi. 
 



  

 

 
 
 
VANHA RIIHELÄ 
 
Vanha Riihelä – virallisesti Riihiaho – halottiin isossajaossa Koiviston perintö-
tilasta, ja sama suku on hallinnut sitä vuodesta 1660 saakka. Riihelässä elettiin 
nousukautta tilan kymmenennen isännän Nehemias Riihisen (1861-1919) 
aikana, toimekas isäntä mm. kävi elintarvikekauppaa Äänekosken torilla. 
 
Riihelä on ulkoisesti säilyttänyt aidot talonpoikaispiirteet kaskikaudelta tähän 
päivään. Nykyinen päärakennus on vuodelta 1874 ja navetta vuodelta 1870. 
Vanhin rakennus, eloaitta on rakennettu 1811. 
   
Rakennuskulttuurin kohdeinventoinnissa v.1980 Riihiahon pihapiiri arvioitiin 
valtakunnallisesti merkittäväksi ja päärakennus maakunnallisesti merkittä-
väksi, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Vanha 
Riihelä on nimetty nyttemmin rakennussuojelukohteeksi. 
 
 
ITKEVÄ KIVI  - kylvökivi -  ennuskivi 
 
Esi-isien uskomukset elivät Koiviston kylän arkipäivässä pitkään. 
Luonnonilmiöitä tarkkailtiin ja niistä ennustettiin. Vanhan Loukeen Esaias-
isäntä kävi säännöllisesti katsomassa, milloin kivi ”itki” ja oli sopiva kylvön 
aika. ”Rukiinkylvöllekin kun kävi siltä neuvoa kysymässä, niin kesken kaiken 
saattoi komentaa miehet ruista tekemään, oli näillä sitten vaikka niittohommat 
menossa”. Hyvistä rukiistaan talo tunnettiinkin. 
 



  

 

Kerrotaan, että joskus köryytteli kieseillään kivelle myös laajoja peltojaan kylän 
länsilaidalla viljelevä Muhlun herra, tuomari Danielson. 
 
Kantatietä 1950-luvulla rakennettaessa ennuskivi vaurioitui. 
 
 
KOIVISTON  MUSEOTIE  -   vanha posti-, kievari- ja sotatie, Kuopio-

Vaasa-tie  
 
Hämeestä tulevalta ja Saarijärvelle suuntautuvalta maantieltä, Vanhalta 
Laukaantieltä, Anjanpellon markkinatieltä ja vanhalta postitieltä erkani 
Koivistosta Viitasaaren ja Rautalammin suuntiin heikot ratsutiet. Kesäisin 
kuljettiin vesistöjä pitkin. 
 
Pohjois-Hämeen pitäjien liittäminen Vaasan lääniin ja Vaasan hovioikeuden 
alaiseksi lisäsi tarvetta tieyhteyksien parantamiseen Pohjanmaan suuntaan. 
Kuopion lääni perustettiin vuonna 1776. Hallinto-olojen parantamiseksi 
kuningas antoi käskykirjeen 1775 tien rakentamiseksi Kuopiosta Vaasaan. Se 
aloitti uuden kehityskauden Koivistossa. 

 
Kuopion-Vaasan tie rakennettiin koko pituudeltaan vaunutieksi. Maanmittari 
Hans Aspegren viitoitti tielinjan 1777. Saarijärvelle suuntautuva maantie 
kulkisi Koivistosta Niiniveden länsipuolitse Kivimäen kautta Honkolaan. 
Savontien linja tulisi Rautalammin suunnasta Torikan pohjoispuolitse 
Kapeenkosken alapuolelle, johon rakennettaisiin silta. Tielinja jatkuisi 
Haukkavuoren pohjoispuolitse pienen Riikosmäen syrjään, Harjunmäelle ja 
edelleen Hirvaskankaalle, missä se yhtyisi Jyväskylästä Vehniän kautta 
Saarijärvelle suuntautuvaan Vanhaan Laukaantiehen. 

 
Laukaalaisten urakaksi jäi tehdä oma tieosuus eli Saarijärven ja Rautalammin 
pitäjänrajojen väli, samoin Kapeenkosken silta. Länteen menevää osuutta 
tehtiin 1777-1782 ja se valmistui ensiksi. Tie kulki Koivistosta Karstulaan 
vanhoja pohjia. Savontien alkuosa aina Rautalammin rajalle, samoin kuin silta 
valmistui läpiajettavaan kuntoon vuoteen 1782. Rautalammin puoleisten 
tietöiden viivästymisestä huolimatta jo vuonna 1786 Koiviston postikonttorin 
perustamisen aikaan Kuopion-Vaasan tietä voitiin kulkea ratsain ja seuraavana 
vuonna pyöräajoneuvoin.  

 
Kun koko poikittaistie oli tullut läpiajettavaan kuntoon, osa Savon kaupasta 
suuntautui Pohjanmaan satamakaupunkeihin Koiviston kautta. Koivisto oli 



  

 

1700-luvun lopulta 1840-luvulle Keski-Suomen pääteitten risteyksessä, 
maantieteellinen solmukohta ja hallinnollinen keskus. Muhluniemessä oli 
sisämaan ainoa postikonttori, Vanhan Koiviston talossa kestikievari ja sen 
vieressä voutikunnan kruununmakasiini. 1820-luvun alkupuolella Pohjois-
Hämeen ainoat markkinat toimivat Hirvaskankaalla. Koivisto oli 1834 
perustetun Laukaan kihlakunnan keskus ja kruununvoudin toimipaikka, 
maakunnan hallintopaikka.  

 
Poikittaistiestä käytettiin asiayhteyksistä riippuen nimiä: Ruotintie, 
Kruununtie, Savontie, Vanha posti-, rahti-, kievari- ja sotatie, Kuopio-Vaasa-
valtatie, Suomen sodan tie. Se oli Pohjois-Hämeen ensimmäinen mittatie, joka 
oli varustettu puisilla virstantolpilla. 

 
Vasta valmistunut maantie vaati myös korjauksia ja kunnostusta. Poikkitietä 
piti parantaa ja se oli talollisille jatkuva velvoite ja rasitus. Kruununmakasiinin 
kohdalta lähtenyt Harjunmäen ohittava tieoikaisu oli tehty jo 1800-luvun 
alussa. Kuuden kyynärän levyiseksi tehty tie leveni kymmenkyynäräiseksi vähän 
ennen vuoden 1827 talvikäräjiä.  

 
Jyväskylän-Laukaan pitäjäntietä oli parannettu 1839. Sen jatkoksi rakennettiin 
vuosina 1841-44 Laukaasta Valkolan kautta Koivistoon tuleva tieosuus 
läpiajettavaan kuntoon. Se korvasi Vehniän kautta Koivistoon johtaneen 
vanhan, kapean ja mäkisen tieosuuden. Koivisto-Laukaa-Jyväskylä-maantie tuli 
valmiiksi 1845. Viimeisenä työnä valmistui Koivistossa Haukkavuoren 
eteläpuolitse kulkeva puolen virstan pätkä. 

 
Koiviston paikallistie noudattelee tänä päivänä edelleen vanhoja tieuria. 
Nykyisten pääteiden ja uuden neljän tien risteyksen syntyessä Hirvaskankaalle 
Koivistontie jäi palvelemaan historiallisesti ja maisemallisesti merkittävän 
Koiviston kylätienä.  
 
Tielaitos on tien paikallishistoriallisen ja liikennehistoriallisen merkityksen takia 
nimennyt sen 1998 museotieksi. Museotien viralliset avajaiset pidettiin 
18.9.1998. 
 
 
SAIRASTUPA   -  sisämaan ensimmäisen kulkutautisairaala 
 
Koivistonkylässä oli jo 1820-luvulla ollut piirilääkärin virkapaikka ja kylässä 
toimi apteekki. Tuohon ajankohtaan ajoittuu mahdollisesti Riikosmäessä 



  

 

sijainneen vaatimattoman sairastuvan tai kansan kielessä kulkutautisairaalan 
perustaminen kuudennesmies Riikosen kaksihuoneiseen vanhaan mökkiin. 
Sairastuvan vaiheet jäävät kuitenkin hämärän peittoon. Rakennuksen on 
sanottu olleen "sisämaan ensimmäinen sairaala". Kansa on nimittänyt sitä myös 
"kuolinhuoneeksi". 
 
Suurten nälkävuosien aikana kulkutaudit vaativat uhreja joukoittain. Erittäin 
tuhoisan punatautiepidemian raivotessa 1851-52 pitäjät kehotettiin jakamaan 
sairaanhoitopiireihin ja perustamaan  kuhunkin varalle sairashuone hoitajineen. 
Lääkkeitä jakaisivat piirilääkärit ja kruununpalvelijat. Samoin varattiin alueita 
tauteihin menehtyvien väliaikaisiksi hautausmaiksi. 
 
Suuren koleraepidemian saapuessa Venäjältä 1853-54 kuoli ihmisiä suurin 
joukoin tautiin. Tuohon aikaan Keski-Suomessa oli ainoana lääkärinä Wolmar 
Schildt Jyväskylässä. Lääkintöhallitukselle tekemässään raportissa Schildt 
mainitsee käyneensä 1850-luvulla parantamassa puna-, lavan- ja tuhkuritautia 
Laukaassa useita kertoja, 1858 jopa kolme kertaa. Tuolloin hän kävi myös 
Koivistossa. Perimätiedon mukaan sairastupa palveli vielä myös kuolonvuosina 
1867-68 taudeissaan riutuvia. Lavantautiepidemia riehui tällöin ankarana ja 
surkeutta lisäsivät muualta tulleet taudinkantajat, "Pohjan poloiset mierolaiset". 
 
Perimätiedon mukaan sairastuvan suojissa menehtyneitä olisi haudattu tuvan 
lähistölle ja aiemmin läheisen Haukkavuoren taakse. 
 
Kohta kuolonvuosien jälkeen käyttöä vaille jääneen rakennuksen hirret 
käytettiin ensin Uudentalon kestikievarin vierashuoneiden rakentamiseen ja 
myöhemmin Kallulan seiniin. "Kuolinhuoneen" ovi on yhä tallella. 
   
  
VANHA KOIVISTO  -  kylän kantatiloja, kievari ja keskisen Suomen 

hallintokeskus 
 
Koiviston talo muodostettiin Vatian jakokunnan jakautuessa kahtia vuonna 
1621. Sen ensimmäiseksi isännäksi tuli Olavi Riikonen, joka yhdessä poikansa 
Laurin kanssa isännöi taloa vuoden 1660 paikkeille. Heidän jälkeensä taloa 
ovat isännöineet Leinosten ja Pölkkien suku aina nykypäiviin saakka. 
Virallisesti talosta tuli Pölkki 1744 silloisen isännän Matti Pölkin lunastaessa 
sen itsenäiseksi. Kansan kielessä talo on kuitenkin säilyttänyt nimensä Vanha 
Koivisto. 
 



  

 

Talo oli alkuaan läheisellä Harjunmäellä, josta se osaksi tulipalon seurauksena 
ja jakautuessaan 1742 kahtia Rutaseksi ja Pölkiksi siirrettiin nykyiselle 
paikalleen 1770 paikkeilla.  
 
Jo 1600-luvulla Koivisto oli kievarina ja postitalona. Suomen sodassa 1808 
Vanhan Koiviston kievaritalo oli vihollisen huoltopisteenä ja siitä johtuen myös 
taistelutantereena. Talossa majaili pitkään 70-päinen, vänrikki Podlutskijn 
johtama venäläinen vartiosto. 
 
Kohta sodan jälkeen talo toimi keskisen Suomen hallinnollisena keskuksena. 
Vuosina 1825-29 Vanhassa Koivistossa asui Saarijärven piirin piirilääkäri Lars 
Törnroth, sittemmin kuuluisuutta saavuttanut kirurgi, arkkiatri ja 
lääkintöylihallituksen ylitirehtööri. Talossa oli piirilääkärin aikana myös pieni 
apteekki, jota hoiti Daniel Masalin, myöhemmin Novgorodin kruunun 
apteekkari ja Oranienbaumdin apteekinhoitaja. 
 
Kun Laukaan kihlakunta vuonna 1834 perustettiin, Vanhasta Koivistosta tuli 
kruununvoudin ja henkikirjurin virka- ja asuinpaikka. Ensimmäisen 
kruununvoudin Matthias Hellinin syyllistyttyä väärinkäytöksiin tehtävää hoiti 
tarmokkaasti Gustaf AdolfGrönlund. Henkikirjurina toimi Carl Anton Carlborg. 
Siltavoutina Koivisto asemapaikkanaan vaikutti Ulrik Colliander ja 
varanimismiehenä Lars Hallongren.  
 
Kruununhallinnon keskuspaikka siirtyi aikanaan Koivistosta Jyväskylään, josta 
oli tullut vuonna 1837 kaupunki. Talo jatkoi vielä vuosisadan vaihteen 
jälkeenkin kestikievarina, jollaisena se oli toiminut pieniä poikkeuksia lukuun 
ottamatta liki 300 vuoden ajan.  

 
Vanha Koivisto eli Pölkki oli aikoinaan kuin pieni kaupunki - parhaimmillaan 
sen pihapiirissä oli kaikkiaan 7 tupaa ja yhteensä 38 eri rakennusta latoja 
lukuun ottamatta. 

 
 

VENÄLÄISKIVI   - Suomen sodan muistomerkki 
 
Suomen sodan alettua Venäjän hyökkäyksellä helmikuussa 1808 suomalaiset 
joukot vetäytyivät ylipäällikkö Klingsporin johdolla tehtyjen suunnitelmien 
mukaisesti Pohjois-Suomeen. Paikkakunta toisensa jälkeen jäi nopeasti 
venäläisten haltuun.  
 



  

 

Sota koetteli Koivistoa sekä puolustussuunnitelmien että kylän tärkeän 
liikenteellisen aseman takia. Koivistoon ensimmäiset venäläisjoukot saapuivat 
maaliskuun 20. ja 24. päivien välisenä aikana ja loputkin joukoista maalis-
huhtikuun taitteessa. Koiviston kruununmakasiini joutui venäläisten käsiin ja 
makasiinia vartioiva 60-70 miehen osasto päällikkönään vänrikki Podlutskij 
majaili Koiviston kievaritalossa. 
 
Sodan rasitusten vuoksi asujaimisto alkoi nousta venäläistä sotaväkeä vastaan. 
Sotilaita ja kuriireja surmattiin ja elintarvikkeita ryösteltiin. Rautalammin 
talonpojat yrittivät vallata Koiviston makasiinin, mutta yritys epäonnistui. 
Laukaan ja Valkolan varastot onnistuttiin kuitenkin tyhjentämään. Varastojen 
ryöstämisen jälkeen venäläiset kostivat kyläläisille ja käyttäytyivät kaikin 
tavoin uhkaavasti. He ryöstivät ja kiduttivat kaikkialla, missä vain 
liikkuivatkin. Väestö pakeni joukoittain metsiin, Koivistosta Piilolammin - 
Hitonhaudan erämaa-alueelle. 
 
Pohjoisessa saavutettujen voittojen kannustamana Sandels ryhtyi Savossa  
joukkoineen hyökkäykseen ja valtasi takaisin Kuopion, josta lähetettiin 
tiedusteluosastoja ja joukkoja kaappaamaan venäläisten varastoja ja 
kuormastoja mm. Rautalammin ja Saarijärven suunnalla. Venäläiset olivat jo 
siirtämässä joukkojaan Karstulasta päin tien varrella sijaitsevien makasiinien 
suojaamiseen ja kuljetusten varmistamiseen.                
 
Aliluutnantti Tavaststjernan johtama osasto otti toukokuun 24. päivänä 
haltuunsa Rautalammilla olleen venäläisten varaston ja eteni Laukaata kohti. 
Kivisalmessa tiellä partioinut venäläisosasto kuitenkin pysäytti etenemisen. 
Seuraavana päivänä Sandelsin lähettämän kapteeni Spåren apujoukon onnistui 
edetä Koivistoon saakka. Joukon jouduttua kuitenkin perääntymään Sandels 
määräsi everstiluutnantti Fahlanderin ottamaan osaston päällikkyyden ja 
valtaamaan Koiviston varastot.    
 
Everstiluutnantti Fahlander saapui joukkoineen Koiviston kylän lähettyville 
30.5. vastaisena yönä Loukeen suunnasta raivaamatonta metsätietä pitkin. 
Fahlander irrotti aliluutnantti Tavaststjernan johdolla 50 miestä saartamaan 
kylän, tekemään valehyökkäyksen ja katkaisemaan vihollisen perääntymistien. 
Rakennuksen katolta rummuttamalla annetun hälytyksen takia hyökkäys oli 
kuitenkin pakko alkaa ennen kuin saarto-osasto ehti aloittaa hyökkäyksen. 
Hyökkäys tapahtui pitkin kapeaa kujaa. Luutnantti Spolander johti 
ensimmäistä joukkuetta ja ensimmäisen ryhmän kärjessä oli aliupseeri 



  

 

Montgomery. Vihollisen tulituksesta huolimatta Fahlander kielsi ampumasta 
laukaustakaan ennen kuin 50 askeleen päästä.  
 
Oskar Blomstedt kuvaa 1858 kirjasessaan taistelua seuraavasti: 
"Hurraata huutain ja pajunetit tanassa karkasiwat Kajaanin poiat kujaa pitkin 
pihalle, mistä wihollinen ahkeraa ampui wastaan räjähytteli. Eipä aikaakaan, 
kuin waikeni ammunta, pajunettiset alkoiwat ja Wenäläisten riwit raukesivat. 
Huoneissa ja nurkkain takana koki wielä wihollinen wasta-rintaa tehdä, waan 
sekään keino ei kauan auttanut, oli asia paikalta pakenemaan. Fahlander kyllä 
ei lyönyt takaa-ajamista laimin; mutta kuin ketään ei wastassa ollut ja ala 
awara edessä oli, pääsi enin osa pakoon, jotta wain 27 miestä saatiin matkalta 
peruutetuksi. Jo ennenkuin kahakka alkoi, olivat upsierit peljästyksissänsä 
karkuun kawahtaneet, arwattawasti paitasillaan, koska waatteensa wuoteilta 
löydettiin. Päällikkyys joutui sen kautta erään ala-upsierin haltuun, joka 
kiitettäwällä miehuudella koetti sitä pitää, kunnes pahoin haawoittuneena 
taistelu-kentälle kellistyi."    
 
Venäläisiä vangittiin 27 miestä, joista 9 pahoin haavoittunutta. Taistelussa 
kaatui venäläisiä 11 miestä, jotka haudattiin Venäläiskiven taakse rinteeseen. 
Omien joukkojen menetykset supistuivat viiden jääkärin lievään 
haavoittumiseen.  
 
Koiviston taloon asettuneiden 
kapteeni Spåren kajaanilaisten oli 
kuitenkin venäläisten hyökkäyksen 
pelossa jo seuraavana päivänä 
vetäydyttävä Rautalammin 
suuntaan. Kiireessä osasto ei 
hevosten puutteessa kyennyt 
ottamaan mukaansa kuin 56 mattoa 
jauhoja ja 4 mattoa ryynejä. Myös 
Kapeenkosken sillan hävittäminen 
jäi puutteelliseksi, minkä vuoksi 
kersantti Norring sai tehtäväkseen 
täydentää hävittämistyön muuta-
maa päivää myöhemmin. Koivisto jäi 
venäläisten käsiin.    

  

 



  

 



  

 

 
KRUUNUNMAKASIINI  -  Laukaan ja Saarijärven alueen 

veroviljavaraston paikka 
 
Vuoden 1776 paikkeilla rakennettiin Koivistoon Korsholman itäistä 
voutikuntaa palveleva kruunun viljamakasiini, joka toimi myös Rautalammin 
komppanian varusvarastona. Siitä myönnettiin viljalainoja laajan ympäristön 
talonpojille, kuten suurten katovuosien aikana, jolloin oli satoja miehiä 
hevosineen paikalla aina Saarijärveä, Karstulaa ja Kyyjärveä myöten 
noutamassa viljaa. Vielä 1860- luvulla varasto toimi tärkeänä varmuus-
varastona ennen kuin pitäjien makasiinit korvasivat sen. 
 
Varasto näytteli Suomen sodassa kesällä 1808 merkittävää osaa, siinä kun 
sijaitsi Laukaata ja lähiseutuja hallinneiden vihollisjoukkojen suurin 
elintarvikevarasto. Sen hallinnasta käytiin Koiviston taistelu 30.5.1808, jolloin 
suomalaiset löivät sitä vartioineet venäläiset. 
 
Koiviston taloon asettuneiden kapteeni Spåren kajaanilaisten oli kuitenkin jo 
seuraavana päivänä vetäydyttävä Rautalammin suuntaan, ja varastosta 
ehdittiin ottaa mukaan vain 56 mattoa jauhoja ja neljä mattoa ryynejä. Loput 
jätettiin talonpojille. Tämän takia joutui myöhemmin moni paikkakunnan talo 
kärsimään vainolaisen kostosta, kuten Hirvelä, jonka isäntä Matti Pölkki 
ammuttiin talosta löytyneiden jauhomattojen vuoksi.  
 
Toiminnan loputtua viimeinen makasiininvartija Otto Leppänen teki 1880-
luvulla vartijantuvasta Leppälän torpan. Aikansa viljavarastona palveltuaan 
makasiini purettiin, ja vuonna 1915 sen hirsistä rakennettiin yhä käytössä  
oleva Koiviston vanha koulu.  
 
 
HARJUNMÄKI     -  Vanhan Koiviston alkuperäinen sijaintipaikka 
 
Vatian jakokunnan jakautuessa kahtia 1621 ryhdyttiin toista puolikasta 
kutsumaan Koivistoksi. Tällöin perustettiin myös samanniminen talo 
Niiniveden Kotilahden pohjukkaan kallioiselle ja siirtolohkareiden 
muodostamalle kumpareelle, jota myöhemmin on totuttu kutsumaan nimellä 
Harjunmäki. 
 
Koiviston talo sijaitsi paikalla jakamiseensa, vuoteen 1742 saakka, jolloin tätä 
vanhaa puolikasta ryhdyttiin kutsumaan omistajasukunsa mukaan Pölkiksi ja 



  

 

toista puolta Matti Pölkille vävyksi tulleen Juhana Erikinpoika Rutasen 
mukaan Rutaseksi, kun Juhanasta tuli v.1757 tämän puolikkaan isäntä. Tämä 
Rutasen talo sijaitsee edelleen vai 100 metrin päässä Koiviston vanhasta 
kantapaikasta. 
 
Pölkiksi muuttunut talo siirtyi vähitellen 1770-luvun paikkeilla osaksi tulipalon 
seurauksena puolisen kilometriä itään, Vanhan Koiviston mäelle. 
 
Harjunmäessä on pienimuotoisesti asuttu aina 1920-luvulle saakka ja nykyään 
sinne on rakennettu uusiakin taloja, joskaan ei aivan samalla paikalle. 
 
Harjunmäessä sijaitsee myös yksi niin sanotuista ryssänhaudoista, joita 
Koivistossa tunnetaan muutamia. Suomen sodan aikoihin kulkutauteihin 
menehtyneitä venäläisiä sanotaan niihin haudatun.   
  
 
VANHA KOULU  - Kruununmakasiinin hirsistä rakennettu koulu,  Juho 

Hoikkasen kirjailijakoti 
 
Kansakoulu aloitti Koivistossa toimintansa 18.8.1913 Uudentalon 
kamarihuoneissa. Varsinainen koulurakennus päätettiin rakentaa Uudentalon 
maista lohkaistulle 1,5 hehtaarin Koivula- nimiselle tontille ja tarvittavat 
rakennuspuut siihen saatiin vanhasta kruununmakasiinista. 
 
Syystalvella 1913 sai Pölkin isäntä August Koivu urakkatarjouksen perusteella 
ajaa käytetyt hirret rakennuspaikalle. Työssä ei saanut käyttää vierasta 
työvoimaa, koska "ainutkaan hirsi ei saa hävitä". 
 
Koulurakennus valmistui kahden rakennusvuoden aikana ja vihkiäiset pidettiin 
syyskuussa 1915. Puutavaraa kertyi makasiinin hirsistä niin paljon, että siitä 
saatiin rakennetuksi koulurakennuksen lisäksi vielä ulkorakennus liitereineen 
sekä sauna, ja paljon jäi vielä ylikin. Rakennusmestarina toimi Otto 
Kangasniemi Äänekoskelta. 
 
Koulun ensimmäiseksi opettajaksi valittiin kylän oma mies, Hoikkalan talon 
poika Juho Hoikkanen, joka oli jo aiemmin toiminut opettajana Loimaan 
Kuninkaisten koululla. Opettajan toimen ohella Hoikkanen kirjoitti Koivistossa 
yhteensä kahdeksan romaania, joista ensimmäinen - Suuria pyrkimyksiä - 
ilmestyi v. 1915 ja viimeinen - Vangittu laulu - vuonna 1929. 
 



  

 

Koulun opettajain huoneista on muodostettu Hoikkasen kirjailijakoti ja vuonna 
1976 kiinnitettiin koulun seinään muistolaatta, jossa teksti: "Kirjailija Juho 
Hoikkanen toimi opettajana tässä synnyinkylänsä koulussa vv. 1913-1944." 
 
Vanhan koulun vierelle valmistui uusi koulu v. 1951-52 taitteessa. 
  
 
MUHLUNIEMI  - kylän ensimmäinen kantatila, postikonttori 
 
Niiniveteen pistävän Muhluniemen rannoilla on ihminen jo varhain liikkunut ja 
asustellut, siitä kertovat kivikauden löydöt ja rautakautiset hautaröykkiöt.  
Niemen kärjessä olevien vallitusten on mm. selitetty kuuluvan muinaiseen 
puolustusjärjestelmäämme. 
 
Eräkauden lopulla tienoo kuului etelähämäläisille eränkävijöille, se oli Hauhon 
Kaipianjärven erämaata. Kruunun kirjoihin vuonna 1553 viety Muhluniemen 
tilan ensimmäinen asukas Antti Antinpoika Tarvainen lienee kuitenkin tullut 
Savosta. 
 
Tarvaiset hävisivät nuijasodan melskeisiin, ja Sakari Laitiainen eli Laitinen 
Lievestuoreelta tuli isännäksi vuonna 1598. Hänen jälkeensä olivat 
haltijasukuina mm. Hämäläiset, Honkoset ja Savolaiset. Kovia aikoja koettiin 
edelleen, tila oli väliin autiona, ja 1700-luvun lopulla se joutui verorästeistä 
kruunulle. Talonpoikaiseen omistukseen Muhluniemi palasi vasta 1930-luvulla, 
kun sitä vuokralla viljelleen hämäläisen Juho Lehtosen poika Lauri Lehtonen 
lunasti tilan itselleen.  
 
Postimestarin virkataloksi Muhluniemi tuli vuonna 1786. Postimestari 
C.F.Essbjörn oli innokas maanviljelijä, ja virkatalon hoidon ohella hän hankki 
haltuunsa kruunun uudistiloja: Majaniemen, Viinamäen ja Lahdentaan. 
 
Viitasaarelainen maanmittari Jonas Gabriel Danielson nai Essbjörnin tyttären 
ja jäi Muhluniemeen, myöhemmin hän siirtyi maanmittaushallitukseen ja Turun 
ja Porin läänin lääninmaanmittariksi. Danielson sai kamarineuvoksen arvon. 
 
Jonas Gabrielin poika varatuomari Ivar Danielson viljeli perimiään tiloja 
tarmokkaasti, mutta muutti vuonna 1880 virkamieheksi Helsinkiin. Ivarin eli 
"Muhlun herran" lähtöön päättyi säätyläiskausi Koivistossa. 
 



  

 

Muhluniemen kruunutila oli vakavasti ehdolla, kun maamme ensimmäisen 
seminaarin paikkakysymys vuonna 1862 ratkaistiin. Jyväskylä voitti kilvan ja 
sai seminaarin, joka aikanaan kehittyi korkeakouluksi ja yliopistoksi. 
 
Muhluniemeen liittyy myös runoa ja romantiikkaa. J.L.Runebergin toimiessa 
kotiopettajana Saarijärvellä 1820-luvulla Muhluniemessä asui Danielsonin 
sukulaistyttö Maria Juliana Nygren, josta tuli hänen Kalmariin muutettuaan 
runoilijan kihlattu, tämän episodiksi jäänyt "idänmorsian".   
 
 

 
 
 
POSTIKONTTORI  -  sisämaan ensimmäinen postikonttori 
 
Kun Vaasan lääni oli vuonna 1776 perustettu, alettiin puuhata postinkulkua 
Vaasasta Laukaaseen ja sieltä edelleen Kuopioon ja Hämeenlinnaan. Kustaa 
III:n kuninkaallisella kirjeellä vuonna 1784 määrättiin rakennettavaksi 
postitalo Muhluniemen kantatilalle silloiseen Laukaan Haapavatian kylään. 
Laucas- niminen postikonttori avattiin Muhluniemessä vuonna 1786. Se oli 
laajan sisämaan ensimmäinen ja pitkään ainoa postikonttori, lähimmät olivat 
Pohjanmaan rannikkokaupungeissa sekä Kuopiossa ja Tampereella. 
 
Ensimmäisenä postimestarina toimi Messukylän kappalaisen poika, kirjanpitäjä 
Israel Hællsten. Hän erosi vuonna 1793 sairauden vuoksi, ja virkaan nimitettiin 
notaari Carl Fredrik Essbjörn, joka oli katselmuskirjurin poika Ruovedeltä. 
Essbjörn hoiti tehtävää uskollisesti vuoteen 1843, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. 



  

 

 
Postimestari toimi myös Laukaan pitäjänkirjurina ja Koiviston kruunun-
makasiinin vastaavana hoitajana. Suomen sodan aikana 1808 Essbjörn joutui 
Koiviston kylää hallinneiden venäläisten epäsuosioon ja kuljetettiin Pietariin 
telkien taakse puoleksi vuodeksi. 
 
Vuonna 1841 postikonttori siirrettiin Koivistosta Jyväskylään. Muhluniemessä 
oli syntynyt postimestari Essbjörnin laatimana perusteellinen ja tuloksiin 
johtanut anomus Jyväskylän kaupungin perustamiseksi. 
 
Essbjörn valittiin uuden kaupungin ensimmäiseksi järjestysmieheksi eli 
pormestariksi. Pian hän palasi kuitenkin rakkaaseen Muhluniemeensä - 
Jyväskylässä jatkoi sekä järjestysmiehenä että pormestarina toinen 
"koivistolainen", täällä ennen Jyväskylään muuttoa ja myös sen jälkeen 
kihlakunnan henkikirjurina toiminut C.A.Carlborg. 
 
Muhluniemen nykyisestä päärakennuksesta on osa edelleen 1780-luvulla 
rakennettua alkuperäistä postitaloa. Kartanolla on myös vanha, vilja-aitaksi 
sisustettu postivaunutalli.  
 
 

 HITONHAUTA -  rotkolaakso, harjualue sekä letto- ja lehtoaluekokonaisuus 
 
Hitonhauta on murroslaaksossa oleva syvä, jyrkkäseinäinen rotkovajoama, 
jonka kallioseinämässä on Hitonhaudan haltijan asuinpaikaksi kansantarinoissa 
kuvattu luola. 
 
Rotkon alueella on lehtokasveja kuten hajuheinä, lehtomatara, velholehti, 
leveälehtinen alvejuuri ja lehtokuusama. Kallioseinämillä kasvaa harvinaisia 
sammalia ja rotkon pohjalla pihlajien rungoilla harvinaistunut 
raidankeuhkojäkälä. 
 
Hitonhaudan- Kuppihaudan harjumaasto on Keski-Suomen saumamuodostu-
mavyöhykkeen pohjoisosaan kuuluva harjualue, joka on muodostanut 
Hitonhaudan rotkovajoaman läpi virranneen jäätikköjoen kasaamista 
aineksista. Korkeitten kalliomäkien väliseen laaksoon kasautuneen 
muodostuman karkein aines esiintyy alueen itäosassa muuttuen asteittain 
länteen päin hiekaksi. Harjualueen länsiosassa syvä harjuhauta Kuppihauta 
jakaa harjun yli 30 metriä korkeiksi rinnakkaisselänteiksi, itäosa on lähinnä 
laaksontäytteisiä tasanteita. Harjualueelle ovat luonteenomaisia lukuisat 



  

 

kookkaat kuolleen jään muodostamat harjukuopat eli supat sekä komeat 
lohkareikot, kalliopaadet ja avokalliot. Harjualueen länsiosassa kimaltelee 
selänteiden saartamana idyllinen, suorantainen lähdelampi.   
 
Piilolammin laskupuro Iso-Hariseen on vain osaksi avovesipintaista, osa solisee 
maan uumenissa. Alueen itäpuolisilta rinteiltä tihkuu runsaasti lähdevesiä 
puronotkelmaan ja suojuotin pohjoispäässä on muutama lähde. Alueen 
kasvillisuus on hetteikkökasvillisuutta, suo on Keski-Suomessa melko 
harvinaista mesotrofista suorämettä. Purovarren ympäristö on lehtomaista. 
  
Iso-Harisen lehto on valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluvaa 
lettorämettä, joka on Keski-Suomessa harvinainen kasvillisuustyyppi. Alueella 
kasvaa mm. äimäsaraa, suokelttoa sekä vaateliaita lehtosammalia. Yksityistie 
jakaa alueen kahteen osaan: pieneen lettoalueeseen ja puronvarsilehtoon, joka on 
rauhoitettu  v. 1982. 
 
Aluekokonaisuus kuuluu Natura-2000 verkkoon. 
 
 
VANHA RISTEYS - Hämeenlinnan ja Kuopio-Vaasa- teiden risteys 
 
”Se tienosa, joka Karstulan kirkolta kulkee Saarijärven ja Laukaan pitäjien 
kautta Hämeen lääniin, oli aina vuoteen 1740 saakka jalkapolkuna, mutta 
1750- luvun alussa se tehtiin ratsutieksi, parannettiin kiesi- ja ratastieksi 1760-
luvulla, rakennettiin yleiseksi posti- ja maantieksi 1780- luvulla sekä mitattiin 
ja paalutettiin asianmukaisesti 1784.” Näin tiehistorioissamme. V. 1775 
kuninkaan kirje nimittäin määräsi, että oli rakennettava valtamaantie 
Kuopiosta Rautalammin, Laukaan, Saarijärven, Alajärven ja Lapuan kautta 
Vaasaan. 
 
 Kuopion-Vaasan tie yhtyi Koivistonkylän Hirvaskankaalla Hämeestä Vehniän 
kautta tulevaan vanhaan Laukaan tiehen ja toimi sisämaan postitienä, jonka 
tukikohdaksi oli Muhluniemen kruunutaloon Koivistossa perustettu keskisen 
Suomen ensimmäinen ja pitkään ainoa postikonttori vuonna 1786. 
 
Tässä risteävillä teillä kolistelivat postivaunut ja kievarikärryt, ja tiet liittyivät 
markkinamiesten matkantekoon ja sotatoimiin. Vanha Laukaan tie tunnettiin 
kansan keskuudessa myös Anianpellon markkinatienä ja Sysmän komppanian 
tienä. 
 



  

 

Suomen sodan aikana 1808 Koivisto oli sotateiden risteyspaikkana merkittävä, 
mm. keisari Aleksanteri I kiinnitti päiväkäskyssään sen strategiseen asemaan 
erityistä huomiota. 
 
 
HIRVASKANKAAN MARKKINAPAIKKA - 1820-luvun markkinapaikka 
 
Ruotsin kauppakollegion 1798 tekemällä päätöksellä markkinapaikkoja lisättiin 
Vaasan läänissä huomattavasti. Markkinoita oli Keski-Suomessa Jyväskylässä, 
Lintulahdessa, Keuruulla ja Laukaassa. 1800-luvun alkupuolella kävi 
kuitenkin ilmi, että markkinat olivat kaupankäynnin kannalta hyödyttömiä,  
paheen ja turhuuden paikkoja ja niitä oli maassa liikaa. Pitäjien mielipidettä 
tiedusteltaessa rovasti Arvid Arvidsson esitti Laukaan pitäjänkokouksessa 1809 
markkinoiden järjestämistä uudelleen ja sittemmin 1818 Jyväskylän ja 
Kyyjärven Lintulahden markkinoiden yhdistämistä ja siirtämistä 
Hirvaskankaalle.  
 
Senaatin esityksestä keisari 
lakkautti loppuvuodesta 1821 koko 
maasta 41 maaseutumarkkinat, 
Vaasan läänistä kaikki maa- ja 
pitäjänmarkkinat paitsi syyskuun 13 
pidettäviä Jyväskylän syysmarkki-
noita. Ne tuli samalla keisarin 
päätöksellä siirtää perinteiseen 
Keski-Suomen maantieliikenteen 
solmukohtaan Hirvaskankaalle. 
Markkinoita pidettiin Hirvaskan-
kaalla vuosina 1822-24. 
 

 
Oravisaaressa asuva majuri C.C. Rosenbröijer nosti kuitenkin nopeasti esille 
ajatuksen markkinoiden palauttamisesta Jyväskylään. Hirvaskangas oli liian 
kaukana merikaupungeista ja Jyväskylän kirkonkylä olisi soveliaampi 
markkinapaikaksi. Kenraalikuvernöörikin tuli kiertomatkallaan kuulemma 
vakuuttuneeksi siirrosta. Markkinoiden siirrosta tehtiin senaatin kamarikirjuri 
Ehrströmin avustuksella anomus. Anomuksen saatuaan senaatti pyysi asiasta 
lausunnon maaherralta, joka puolestaan lähetti lausuntopyynnöt edelleen 
Laukaan ja Saarijärven pitäjille. 
 



  

 

Laukaalaiset puolsivat yksimielisesti jyväskyläläisten siirtoanomusta. 
Saarijärven pitäjänkokous taas oli sitä mieltä, että kun hänen keisarillinen 
majesteettinsa oli päättänyt Hirvaskankaan markkinapaikaksi, armollista 
käskyä tuli totella. Saarijärven nimismies O.W. Wilskman, joka tunsi Koiviston, 
kuvaili maaherralle laatimassaan myönteisessä lausunnossa Hirvaskankaan 
(Hirfvaskangas mo) kerta kaikkiaan edulliseksi maasto-olosuhteiden, maaperän, 
sijainnin, asutuksen ja rakennustarpeiden saatavuuden puolesta. Erikseen 
pyydetyn Viitasaaren pitäjänkokouksen Jyväskylälle myönteisen kannan tultua 
tietoon senaatti kuitenkin palautti 1825 syysmarkkinat Hirvaskankaalta 
Jyväskylään, mutta ei enää myöntänyt oikeutta talvimarkkinoihin.   
 
Uudenaikainen markkinapaikka Hirvaskankaasta on muodostunut nykyisten 
tieyhteyksien valmistuttua. Nelostien ja kantatien valmistuminen 50-luvun 
lopulla loivat Hirvaskankaalle uuden loistavan liikepaikan.  
 
 
KYLMÄHAUTA  - harvinainen rinne- ja lähteikkösuo  
 
Äänekosken ja Uuraisten rajalla sijaitseva Kylmäpuron lähteikkönotkelma, 
Kylmähauta kuuluu Keski-Suomessa hyvin harvinaisiin rinne- ja 
lähteikkösoihin. Suon ja sen reunasta jyrkästi kohoavan kuusikkorinteen 
juuressa on kolme erillistä avolähdettä sekä tihkupintoja, josta purkautuu 
Laukaan- Saarijärven pitkittäisharjujaksoon kuuluvan harjun pohjavettä. 
Ympäröivät kallioalueet ohjaavat sade- ja sulamisvesiä alueelle lisäten 
muodostuvan pohjaveden määrää. Alueelta lähtevät lähdepurot ovat 
kapeahkoja, alajuoksultaan hiekkapohjaisia, vuolaasti virtaavia ja matalia. 
Länsipuolelta puroon tihkuu ruskeita, rautapitoisia vesiä.   

 
Lähteikköalueella puusto on niukkaa, vain joitakin suuria kuusia ja koivuja. 
Pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa, tuomea, kuusamaa, vadelmaa ja 
harmaaleppää. Aluskasvillisuus muodostuu harvinaisista, vaateliaista kasvi-
lajeista. Puron varrella ja notkelman rinteellä kasvaa Keski-Suomessa vain 
muutamassa paikassa esiintyvä tuoksumatara noin puolen aarin alueella. 
Lähdepintojen valtalaji on lehtotähtimö. Muita merkittäviä lajeja ovat 
korpinurmikka, lehtopalsami ja purolitukka. Lisäksi lähteikköalueella esiintyy 
pohjanruttojuuri.  

 
Kylmäpuron lähteikkö kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan, 
seutukaavan suojelukohtisiin ja Natura 2000-ohjelmaan.  



  

 

 


