Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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SÄYNÄTSALON VENESATAMA
Säynätsalossa sijaitsee viihtyisä venesatama puistoineen, aallonmurtajineen ja puistokäytävineen.
Katsasta puistossa kuvanveistäjä Anne Alhon
(1955-2010) teos 'Rannalta saareen - saaresta
rantaan'. Satamassa näet myös tiilirakenteisen, Wivi
Lönnin suunnitteleman yleisen saunan, 'Isosauna'
(1925). Sauna on nykyisin asuinkäytössä.
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LOUHUNSALMEN RIIPPUSILTA
Riippusillan (1957) on suunnitellut sillanrakennusopin professori Bruno Kivisalo (1904–1993). Silta
oli jänneväliltään Suomen pisin silta. Sen jänneväli
on 144 metriä. Tämä historiallinen silta on ollut yksi
Valon kaupunki -tapahtuman valaistuista kohteista
syksystä 2013 alkaen.
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MUSEOKAUPPA
Vanhan Ruoka- ja Sekatavarakauppa H. Perälän
museo avattiin vuonna 1995. Museossa voi tehdä
elämysmatkan eilispäivän elämään.
Avoinna sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: 040 7740598, 014 3741269
marjukka.perala@suomi24.fi
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ARKKITEHTI ALVAR AALTO (1898–1976)

WWW.SAYNATSALOSEURA.FI/KARTTA

5

HAIKAN MAJAKKA JA RUOKALA SALO
Haikan kaavan laati arkkitehti Wivi Lönn (1872–
1926). Valkoinen majakka on Haikan ikioma nähtävyys, joka sijaitsee aivan Saaritien päässä pienen
niemen kärjessä. Lähellä Haikan majakkaa rannan
tuntumassa on kodikas pieni Kahvila Ruokala Salo,
jossa korostuu 50-luvun tunnelma.
PALJASPÄÄN LUONTOPOLKU
Paljaspäällä kulkee monipuolinen keltaisilla maalimerkeillä merkitty luontopolku, jonka varrella on
11 rastia. Sen näköalapaikalta aukeavat upeat
näkymät Päijänteelle. Maastoltaan luontopolku on
karua ja kalliosta. Luontopolulla sijaitsee lehtoalueita, joista kaksi on luonnonsuojelukohteita. Polku on
pituudeltaan 2 km ja se soveltuu koko perheelle.
Polulle pääset Rusakontien päästä.
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KUNNANTALO
Alvar Aallon suunnittelema Säynätsalon kunnantalo
(1951) aloitti Aallon tuotannossa uuden kauden, jonka
näkyvimpänä merkkinä oli punatiilen ja muiden orgaanisten materiaalien sekä muotojen käyttö. Kunnantalo on
monitoimirakennus, jossa toimivat Säynätsalon aluehallinto ja kirjasto, vuokra-asuntoja ja kaksi majoitushuonetta.
Kunnantalon sisäpihalla sijaitsee Väinö Aaltosen vuonna
1928 suunnittelema pronssiveistos ’Tanssijatar’.
KOETALO
Muuratsalon koetalo (1952-54) on Alvar Aallon itselleen
ja vaimolleen Elissalle rakentama ateljee ja kesäasunto,
jonka esikuva on antiikin atriumtalo. Koetalossaan Aalto
kokeili eri materiaaleja, muotoja, tekniikoita ja mittasuhteita. Varsinaisen asuinrakennuksen lisäksi tontilla on maakattoinen savusauna ja Aallon suunnittelema, sittemmin
museoitu vene ’Nemo propheta in patria’.
KIRKKO
Harrastunnelmaisen 400 hengen kirkon suunnittelivat
professori Armas Lindgren ja arkkitehti Bertel Liljeqvist
(1885–1954). Sen rakennutti ja lahjoitti seurakunnalle
tehtaanjohtaja Hanna Parviainen 1927. Kirkon vieressä
on arkkitehti Aulis Blomstedtin (1906–1979) suunnittelema sankarihautausmaa, jonka keskellä kohoaa
akateemikko Wäinö Aaltosen lipunkantajia esittävä sankaripatsas ’Mies mieheltä’ (1948). Hanna Parviaiselle
pystytettiin patsas kirkolle vuonna 2013.
VANERILA
Vanerila on Säynätsalo-seuran kunnostama ja vuokraama näyttely-, kokous- ja juhlapaikka, jossa voit tutustua säynätsalolaiseen vaneriin, vanhoihin karttoihin,
valokuviin säynätsalolaisesta elämästä jne. Vanerila
sijaitsee entisellä tehtaan paloasemalla, joka on rakennettu vuonna 1940 ja remontoitu vuonna 2007–2008.
Vanerila on avoinna tilauksesta. Varaukset puhelimitse
050 5661021 tai 040 5540326.
TYÖVÄENTALO JUURIKKA
Säynätsalon Työväenyhdistys rakensi työväentalon
vuonna 1914-1916. Se on yksi Keski-Suomen vanhimmista toiminnassa olevista työväentaloista. Vanhan työväentalon tilat palvelevat nykyään Juhlatalo Juurikkasaaren tilaus- ja lounasravintolana sekä juhla- ja
kokoustiloina. Tilat ovat edelleen myös järjestötoiminnan käytössä. Puh. 010 2790800

