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Saarijärven historiallisen vesireitin viljelyalat ovat avoimia ja edustavia, ja niitä reunustavat 
maisemallisesti ja luonnonoloiltaan arvokkaat kallio-, koski- ja järvialueet. Reitinvarren 
asutusrakenne on säilynyt perinteisenä. 

Pihakoivujen varjosta pilkistää 1840-luvulta peräisin oleva ja vasta uuden maalipinnan saanut 
kaksikerroksinen, aumakattoinen ja kookas Riekon päärakennus. Talo on edelleen yhtä 
vaikuttava näky Riekonlahden rantamaisemissa kuin yli sata vuotta aiemminkin.
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Saarijärven reitin kulttuurimaisema on 
historiallisen vesireitin varteen jäsentyvä 
monipuolinen maisemakokonaisuus 

Saarijärven reitin maisemakuva on vaihteleva ja pienipiirteinen. 
Luonnonmaiseman keskeinen elementti on vaihteleva 
reittivesistö. Vesistöjä reunustavat kalliomaat kohoavat korkeina 
vesireitin molemmin puolin.

Saarijärven reitti on useista järvistä sekä niitä yhdistävistä joki- ja 
koskiosuuksista koostuva vesireitti, joka kuuluu Kymijoen 
vesistöön. Vesistöjä ympäröivät monipuoliset mäki- ja kalliomaat. 
Valtaosa alueen pelloista on raivattu ranta-alueiden savi- ja 
hiesumaille. Maisema-alueelle sijoittuvan vesireittiosuuden 
muodostavat Tuhmalampi, Kalmarinselkä, Mahlunjärvi, Vihtaselkä 
ja Saarijärvi sekä niitä yhdistävät joet ja pienemmät järvet. Järvet 
ovat keskimäärin matalahkoja altaita, joita reunustavat vuoroin 
loivapiirteiset peltoalat ja vuoroin jyrkät metsäiset kalliorinteet. 
Saarijärven reitillä on lukuisia koskia, kuten Tuhmakoski, 

Kalmukoski, Muittarinkoski ja Riekonkoski. Saarijärven reitin kosket on suojeltu koskiensuojelulailla. 
Lisäksi Tuhmakoski sekä Kalmukoskesta Vihtaselälle ulottuva reittialue kuuluvat valtakunnalliseen 
rantojensuojeluohjelmaan. Suojellut vesialueet ovat suhteellisen luonnonmukaisia, vaikka koskissa 
on vanhojen uittoperkausten ja patojen jälkiä. Heijostenkoskien korkeiden rantatörmien alla on 
muun muassa kosteita suurruoholehtoja ja luhtaisia biotooppeja. Maisema-alueen metsät ovat 
mäntyvaltaisia ja paikoin kuivia kankaita. Kallioiden rinteitä peittävät kuusikot. Rannoilla ja 
viljelysten tuntumassa on myös lehti- ja sekametsiä. 

Saarijärven reitiltä ja sen ympäristöstä tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja ja 
pyyntikuoppia. Esihistoriallisen ajan lopulla Saarijärvellä liikkui hämäläisiä eränkävijöitä, joiden 
mukana alueelle levisi pyyntitalouden ohella varhaista maanviljelystä. Keskiajalla Saarijärvelle 
saapui myös savolaisia uudisasukkaita, jotka asettuivat etenkin pitäjän pohjois- ja itäosiin. Maa- ja 
karjatalous nousivat Saarijärven pääelinkeinoiksi viimeistään 1500-luvulla. Tuolloin Saarijärvi oli 
vielä kokonaisuutena varsin epäyhtenäinen vesireittien varaan rakentunut alue, joka kuului ensin 
Rautalammin ja sitten Laukaan kirkkopitäjiin. Maisema-alueen asutusta ovat ohjanneet vesireitti 
viljavine ranta-maisemineen sekä harjumaastoa seurannut postitie Kuopiosta Vaasaan. 

Saarijärven kirkonkylä on syntynyt vesistöjen ja harjun yhtymäkohtaan. Kirkonkylän länsipuolella, 
Saarijärven länsirannalla sijaitseva Kolkanniemen pappila perustettiin 1600-luvulla Kolkanniemen 
tilalle. Tilan vanha päärakennus korvattiin 1800-luvun lopussa uudella, aikansa tyylisuuntia 
edustaneella huvilamaisella rakennuksella. Pappilaan liittyy laaja puisto ja puutarha. 

Saarijärven reitin viljelymaisema on vanhaa ja monipuolista. Alueella yhdistyvät monet itä- ja 
länsisuomalaiset kulttuuripiirteet, jotka ovat vaikuttaneet esimerkiksi maataloustekniikoihin ja 
rakennustyyleihin. Reitin varrella on useita vanhoja kyliä ja kantatiloja. Huomattavimmat 
kyläalueet ovat Koskenkylä, Lehtola, Muittari ja Mahlu. Asutus on sijoittunut yleensä pellon ja 
metsän rajakohtaan, josta aukeaa näköaloja avointen rantaviljelysten yli järvien selille. 
Kulttuurimaisemien rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Alueella on paljon vanhoja ja hyvässä 
kunnossa pidettyjä rakennuksia, mutta myös runsaasti uutta rakentamista. Uusi rakennuskanta 
istuu perinteiseen maisemaan suhteellisen hyvin. Järvien rannoilla on lisäksi runsaasti loma-
asutusta. Alue on pysynyt maatalousvaltaisena ja elinvoimaisena. Saarijärven reitin maisemat ovat 
suomalaisille tuttuja Johan Ludvig Runebergin Saarijärven Paavo -runosta (Bonden Paavo, 1830), 
jossa Runeberg kuvaa kuvitteellisen talonpojan kautta 1800-luvun suomalaisen maaseudun karuja 
elinoloja sekä talonpoikien ihanteellisiksi kokemiaan luonteenpiirteitä. Runon taustalla on 
Runebergin kotiopettajana Saarijärvellä viettämä aika. 


