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Kalkkisten maisemaja kulttuuripolku
Reitti on koottu Löytöretkiä Päijät-Hämeeseen -hankkeen
ja Kalkkisten kyläyhdistyksen yhteistyönä.
Kalkkisten maisema- ja kulttuuripolulla voi tutustua kylän
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan ja sen
yksityiskohtiin, talojen ja maatilojen tarinoihin, kylän ja
maiseman historiaan sekä rakennuskulttuuriin. Polulla
kulkevat käsi kädessä kylämaiseman menneisyys ja nykyisyys. Kylän luonnonmaisemaan ovat vaikuttaneet niin
vanhojen murroslaaksojen syntyminen kuin jääkausikin.
4,5 km pitkän reitin varrelta löytyy myös paljon palveluita.
Monet reitin varrella olevista taloista ovat yksityisaluetta,
joten ympäristön tarkkailussa vaaditaan tahdikkuutta.
Tarkempaa tietoa polusta ja sen kohteista löytyy Kalkkisten kyläyhdistyksen internetsivuilta, www.kalkkinen.fi.
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Teemareitit
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Kymenvirran maisemia
Voimakkaan Kymijoen alkulähteillä murroslaaksossa,
joka on peräisin jo kallioperämme syntyajoilta.
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Laivalaituri, vanha lossiranta ja uusi silta
Kymenvirran yli kuljettiin lossilla vuodesta 1860 lähtien,
kunnes silta valmistui vuonna 2000.
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Vierasvenesatama
Satamasta on vesiyhteys Ruotsalaiselle ja Kalkkisten
kanavan kautta Päijänteelle. Alueella on toiminut mylly
ja höyrysaha - Asikkalan vanhin teollisuusrakennus.
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Iisakkilan kartano
Iisakkilan eri omistajasuvut tiedetään vuodesta 1539
lähtien. Iisakkilan kartanon nykyinen päärakennus on
vuodelta 1845. Kartano on yksityiskoti.
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Viini- & Puutarhatila Pihamaa
Pihamaa on yksi kylän kantatiloja. Vanhan Huovilan
tilan ostivat 1913 Valfrid ja Helmi Nuuttila, jotka olivat
myös kauppiaita. Helmi Nuuttila teki huomattavan
lahjoituksen Suomen Kulttuurirahastolle, ja hän lienee
edelleen rahaston suurin yksityinen lahjoittaja. Pihamaat
ostivat tilan ja muuttivat Kalkkisiin 1971.
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Kyläkauppa
K-extra Lampinen, Lampisen kyläkauppa, aloitti vuoden
1961 alussa paikalla, jossa oli jo aiemmin ollut kauppa.
Kauppiaana on nyt jo toisen polven yrittäjä. Kaupalla toimivat myös posti, apteekin sivupiste ja polttoainejakelu.
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Mani-Baari
Mani Baari toimii talossa, joka 1933 valmistui Heinolan
Osuuskaupan myymäläksi. Baari on kylän tärkeä kokoontumispaikka ja tunnettu muuallakin Suomessa mm.
erinomaisista pitsoistaan.
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Kalkkisten kirkko
Kirkon rakensi rukoushuoneyhdistys talkootyönä.
Ensimmäiset tilaisuudet pidettiin 1910. Kirkko on siirretty Asikkalan seurakunnan omistukseen 1951.
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Nuorisoseurantalo Pörskälä
Nykyinen talo on valmistunut 1972. Samalla paikalla
ollut, vuonna 1919 valmistunut, nuorisoseurantalo paloi
salaman sytyttämänä maan tasalle 1963.
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Vanha Pappila
Talon on alun perin rakentanut poliisi Bruun virkatalokseen 1888. Seurakunta osti sen pappilaksi 1950. Se
on vuodesta 1972 ollut yksityiskoti.
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Rinteen näyttelijäveljesten muistomerkki
Muistomerkki on veljesten vanhan, tien toisella puolella
olleen kotipaikan kohdalla. Näyttelijöinä kuuluisiksi
tulleet Joel, Einar ja Jalmari Rinne asuivat 16-henkisessä
perheessä tällä paikalla 1900-luvun alussa.

Viini- ja Puutarhatila Pihamaan tuoretori
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Lomameijeri
Kylän oma osuusmeijeri perustettiin 1928. Meijeritoiminta täällä loppui 1971. Nyt rakennus on Lomameijeri,
vuokrattavissa oleva juhlatalo, jonka pihapiirissä on
muutamia vuokramökkejä. Omistaja on Osuuskunta
Tuottajain Maito.
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Kalkkisten Osuuskassa
Kalkkisten Osuuskassa, nykyinen Osuuspankki perustettiin 1925. Se on edelleen itsenäinen pankki. Toimitalo
sai nykyisen muotonsa 1969 tehdyssä laajennuksessa.
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Kyläniitty
Kyläniitty, kallioketo ja hakamaa, jota on pidetty avoimena mm. lampaita laiduntamalla.
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Vierulan tila
Entinen Vierulan tilan päärakennus toimi ennen kylän
terveystalona ja on nyt yksityiskoti.
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Kyläkoulu
Koulun vanha puurakennus valmistui 1892, kivikoulu
on 1950-luvulta. Rakennuksissa on nyt alakoulu, päiväkoti ja esikoulu. Kalkkisten koulupiirissä toimineet muut
viisi koulua on myyty yksityiskäyttöön.
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Vanha kauppa
Vanhasta kaupparakennuksesta on entisöity yksityiskoti.
Paikalla on ollut kauppa aina 1900-luvun alusta. Viimeinen kauppa ja baari toimivat tässä talossa vuoteen 1975.

18

Kemppi Oy
Tilalla toimii Kemppi Oy:n yksi tuotantolaitos. Päärakennus pihapiireineen on yksityiskoti.
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Rintala
Rintala on yksi kylän kantatiloista ja yksityiskoti.
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