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Mökkikansio 

 
Esipuhe 

 

Tämä mökkikansio on koottu mökkeilijän parasta ajatellen ja parhaan 

mahdollisen mökkiloman saavuttamiseksi. Mökkikansiosta löytyy kaikki 

tarpeellinen tieto ja ohjeet mökkeilyyn sekä myös tärkeimpiä yhteystietoja. 

Kansio on mökin asukkaiden käytössä, mutta ethän ota sivuja siitä irti vaan 

pidät kansion koossa ja kunnossa ja jätät sen lähtiessäsi mökille siihen kuntoon 

missä se oli saapuessasi, samoin kuin itse mökinkin. 

 

 

Viihtyisää lomaa Suvannonlahdessa! 
 

 



 

4  

  

Ajo-ohjeet 
 

Olemme ottaneet ajo-ohjeet Suvannonlahteen Google Mapsista. Nämä ohjeet ovat 

vain reitin suunnittelua varten. Tulostettu ajo-ohje löytyy mökkikansiosta 

tulostettuna ja netin välityksellä pääset ajo-ohjeeseen klikkaamalla kaupungin 

nimeä. 

 
Suvannonlahden leirikeskuksen osoite: Kinnulantie 342, 44800 Pihtipudas 

 

 

Kaupunki Välimatka: 

Jyväskylä Noin 133 km 

Oulu Noin 211 km 

Kuopio Noin 158 km 

Vaasa Noin 251 km 

 

(Huom. Välimatkat on otettu nopeimman reitin mukaan.) 

 

Ajo-ohje Pihtiputaan keskustaan Suvannonlahden leirikeskuksesta 

 Käänny vasemmalle Kinnulantie/Reitti 6540, aja n. 3,4 km. 

 Käänny vasemmalle Jyväskyläntie/Viitasaarentie/E75, aja n. 4,3 km. 

 Käänny vasemmalle Asematie/Reitti 6571.

https://www.google.fi/maps/dir/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/Kinnulantie+342,+Pihtipudas/@62.7867445,25.0251198,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x46857415d1a93119:0xba57697d6790a2d7!2m2!1d25.7472567!2d62.2426034!1m5!1m1!1s0x46841a5db7460837:0xf6b45fc6d7b45ed0!2m2!1d25.55048!2d63.3184755
https://www.google.fi/maps/dir/Oulu/Kinnulantie+342,+Pihtipudas/@64.1589193,24.2670704,8z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x468032a8c02185c1:0x8bb02d322b12e97d!2m2!1d25.4650772!2d65.0120888!1m5!1m1!1s0x46841a5db7460837:0xf6b45fc6d7b45ed0!2m2!1d25.55048!2d63.3184755
https://www.google.fi/maps/dir/Kuopio/Kinnulantie+342,+Pihtipudas/@62.9816454,26.0692451,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4684b08aaffec4f3:0xe7b6f77d9edff6c0!2m2!1d27.6781725!2d62.89797!1m5!1m1!1s0x46841a5db7460837:0xf6b45fc6d7b45ed0!2m2!1d25.55048!2d63.3184755
https://www.google.fi/maps/dir/Vaasa/Kinnulantie+342,+Pihtipudas/@63.2311629,22.4627421,8z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x467d603e623ab243:0x1e1d7faa61aa800e!2m2!1d21.6164564!2d63.095089!1m5!1m1!1s0x46841a5db7460837:0xf6b45fc6d7b45ed0!2m2!1d25.55048!2d63.3184755
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Suvannonlahden leirikeskukseen 

saapuminen, oleskelu ja lähtö 

Suvannonlahti on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12 

saakka ellei muuta ole sovittu. Vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat 

ja ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt, puut takkaan ja saunaan sekä 

sähkölämmitys.  

Liinavaatteet eivät sisälly hintaan. 

 

Suvannonlahden siivouksesta mökkiloman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas 

itse. Mökkiä saa käyttää enintään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu mökin 

vuokrauksen yhteydessä. 

 

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty! 

 

Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. 

Muistathan korjata lemmikkisi jätökset pihaympäristöstä sekä kiinnittää erityistä 

huomiota loppusiivoukseen mökissä. 

 

Sinulla on oikeus aloittaa lomasi siistissä ja kunnossa olevassa mökissä. 

Tarkistamme aina mökin ennen saapumistasi, mutta mikäli huomaat mökillä 

puutteita tai huomauttamista otathan yhteyttä mökin omistajiin. 

 

Luethan mökkikansiosta löytyvät mökkeilyn turvallisuusohjeet onnettomuuksien 

ehkäisemiseksi. 
 
 

Saapuminen 

Avain 

● Suvannonlahti on vuokralaisen käytössä klo 14 jälkeen ensimmäisenä 

vuokrapäivänä. 

● Avaimen luovutuksesta sovitaan aina erikseen. 
 

Lämmitys 

● Suvannonlahdessa on sähkölämmitys. Mökin ollessa tyhjillään on ainoastaan 

peruslämpö päällä.  
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Oleskelu 

Sauna 

Saunassa on puulämmitteinen kiuas. Lämmitysaika vaihtelee, mutta ensimmäisen 

pesällisen jälkeen kannattaa tarkistaa lämpö mittarista ja lisätä puita vähän 

kerrallaan. Pesuhuoneessa on puulämmitteinen muuripata. Täytä muuripata 

vähintään puolilleen ennen lämmittämistä ja lisää kylmää vettä joukkoon mikäli 

vesi alkaa kiehua. Normaalisti täyden padan lämmittämiseen riittää pesällinen 

puita. Tyhjennä pata vedestä loppusiivouksen yhteydessä.  

 

Takka 

● avaa pelti ennen sytyttämistä. 
● tyhjennä tuhkat pihalla sijaitsevaan metalliseen tuhka-astiaan. 

Huomioi kuitenkin, että tuhkan tulee antaa jäähtyä kunnolla ennen sen 

siirtämistä tuhka- astiaan. Jos epäilet tuhkan olevan kuumaa, jätä tyhjennys 

tekemättä. 
 

Viihde-elektroniikka 

● päärakennuksessa on TV  

 

Suvannonlahden varustelutaso 
 

 

Vuodepaikat 
- makuuhuoneita 2 
kpl 

- nukkuma-aitta 

12 henkilölle 
- makuupaikkoja päärakennuksessa 8 hlölle + 

levitettävä vuodesohva 2 hlölle 
- aitassa vuodepaikat 2 hlölle  

Sauna puulämmitteinen, pesuhuoneessa muuripata/kantovesi 

Takka on 

WC on 

Kylmätila jääkaappi 

Talvikäyttö ei 

Muut varusteet 
päärakennuksessa 

sähköliesi, kahvinkeitin, mikroaaltouuni, pölynimuri, 

televisio, juokseva vesi, lämminvesivaraaja, 

ilmalämpöpumppu 

Soutuvene on  

Kotieläimet sovittava erikseen 

Tupakointi ei sallittu sisätiloissa 

Ruokailuvälineet astiasto n.40 henkilölle, peruskeittiötarvikkeet 

 

 

 

 



 

7  

 

 

Lähtö 

 

Oleskelu Suvannonlahden leirikeskuksessa päättyy viimeisenä vuokrapäivänä klo 

12 ellei muuta ole erikseen sovittu. Asiakas huolehtii itse mökin siivouksesta ja 

yleisilmeestä ellei muuta ole sovittu. Suvannonlahden jokaisen rakennuksen osalle 

on laadittu siivousohjeet. Ohjeet löytyvät rakennuksen seinältä sekä mökkikansion 

lopusta. 
 

Roskat 

Vie roskat jätepisteeseen, joka sijaitsee nukkuma-aittojen takana. 
 

 

Jätäthän Suvannonlahden lähtiessäsi vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin 

mitä se oli saapuessasi. Muistathan sulkea kaikki ovet ja ikkunat! 

 

Avaimen luovutus 

 jätä avain sovittuun paikkaan 
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Suvannonlahden leirikeskuksen  

turvallisuusohjeet 
 

Hyvästäkin suojautumisesta ja varautumisesta huolimatta onnettomuuksia voi 

sattua. Siksi onkin tärkeää, että osaamme toimia nopeasti ja välittömästi, kun on 

tarve ja jo ennen mahdollisten ammattipelastajien saapumista paikalle. 

 

Suvannonlahden on laadittu pelastussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on 

antaa ohjeita Suvannonlahden käyttäjien omatoimiseen varautumiseen ja 

onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn sekä ohjata toimimaan oikein mahdollisissa 

onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Jokaisen vierailevan ja majoittujan on syytä 

perehtyä pelastusohjeisiin. Pelastussuunnitelma löytyy mökkikansiosta.  

 

Tarkista heti Suvannonlahteen tultuasi ensiapupakkauksen ja 

ensisammutusvälineiden paikat, jotta tiedät hädän tullen heti mistä hakea ne. 

Varmista myös, että koko seurue tietää, missä kyseiset välineet ovat. 

 

Ennakoi ja ehkäise! Paras tapa selvitä onnettomuuksista on välttää niiden 

sattuminen, älä siis ota aiheettomia riskejä. Lomasta toivoo aina jäävän muistoja ja 

jokainen varmasti toivoo niiden olevan hyviä. Turvallisuusohjeiden avulla vältät 

suurimmat riskit mökillä. 

 

 

Uiminen ja vesillä liikkuminen 

Suvannonlahden varustukseen kuuluu soutuvene, joka on asiakkaiden vapaassa 

käytössä mökin vuokrauksen aikana. 

 

Suvannonlahden rannassa on turvallista uida, kun toimitaan järkevästi. Järki on 

paras vesiturvaväline ja sitä tulisikin käyttää aina vesillä liikkuessa ja uidessa. 
 

Uiminen 

On hyvä muistaa, että muista ihmisistä, etenkin pienistä lapsista, on syytä huolehtia 

veden äärellä. Lapsia ei tule jättää ilman valvontaa veden läheisyydessä. 

 

Myös omasta turvallisuudesta tulee huolehtia. Uimataidon ylläpito voi pelastaa, 

mutta älä yliarvioi uimataitoasi. On hyvä huomata, että matka uimahallissa ei ole 

sama kuin meressä tai järvessä. 
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Vesillä liikkuminen 

Vesille lähtiessä on hyvä tarkistaa olosuhteet. Sää voi yllättää! Ukkosella ei ole  

hyvä olla vesillä, joten mikäli ukkosen puhkeaminen on vähänkin luultavaa, on 

turvallisempi jäädä maihin ja odottaa sään selkiämistä. 

 

Vesille ei tule lähteä päihtyneenä. Alkoholi liittyy usein hukkumiskuolemiin, ja 

onkin hyvä muistaa, että alkoholi heikentää sekä harkinta- että toimintakykyä. 

Vesille tulisi lähteä vain selvin päin. 

 

Lasten ei ole suotavaa lähteä yksin veneellä vesille, vaan aikuisen tulisi aina olla 

mukana. Vesillä ollessa tulisi aina käyttää pelastusliivejä, jotka tulee olla puettu 

päälle oikein. Pelastusliivien tulee myös olla oikean kokoiset (painon ja 

rinnanympäryksen mukaan). 
 

 

Tulenteko 

Tulenteko on sallittu vain siihen tarkoitettuihin paikkoihin. Näitä ovat 

päärakennuksen takka, saunan kiuas ja muuripata sekä alueella olevat tulipaikat. 

 

Tulenteossa on aina oltava aikuinen vähintään valvomassa, lasten ei tule tehdä tulta 

tai jäädä valvomatta tulen läheisyyteen itsekseen. 
 

Tulen teko sisätiloissa 

Tulen teko sisätiloissa on ehdottomasti kielletty muualle kuin siihen tarkoitettuihin 

paikkoihin, joita ovat saunan -, muuripadan uuni ja takan tulipesä. 

 

Kiuasta sekä muuripataa lämmittäessä tulee olla varovainen puita lisätessä. 

Tulipesän luukku on mitä luultavimmin hyvin kuuma ja sen suuaukon reunat 

samoin. Varo siis polttamasta itseäsi. Kannattaa myös varoa, ettei tulipesästä lennä 

kipinöitä luukun ollessa auki. Luukkua ei tule jättää auki pitkäksi aikaa, kun siellä 

palaa tuli. Luukku tulee pitää kokonaan suljettuna tulen palaessa tulipesässä. 

 

Takan käytön yhteydessä tulee olla erityisen huolellinen pellin kanssa, sen tulee 

olla avoinna. Tämä on erityisen tärkeää huomata häkämyrkytyksen ehkäisemiseksi. 

Kuten kiukaiden myös takan tulipesän luukkuja ei tule pitää auki pitkiä aikoja eikä 

ilman valvontaa, ettei tulipesästä lennä kipinöitä. Tulen palaessa hyvin ja puita 

lisättäessä on varottava, etteivät puut osu luukun lasiin luukun ollessa suljettu. 

 

Tulta poltettaessa niin kiukaassa, muuripadassa kuin takassakin on tärkeää, että 

ilmaluukut on avattu tarpeeksi auki. Luukkuja on pidettävä auki niin kauan, että 

palaminen on kokonaan päättynyt (hiilet kokonaan mustia). 
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Tuhkat tulisi viedä tulisijoista tuhka-astiaan vasta, kun ne ovat saaneet  

kunnolla jäähtyä. Kuuma tuhka voi aiheuttaa syttymisvaaran ympäristölle. 

 

Kynttilöiden avulla tunnelmaa luodessa on hyvä muistaa muutama perusasia 

tulipalojen syttymisen ehkäisemiseksi. Varmista, että kynttilät pysyvät tulevasti 

paikoillaan ja ovat riittävän kaukana syttyvistä materiaaleista sekä toisistaan. 
 

Tulen teko ulkotiloissa 

Grillien tulipesiin voi ulkotiloissa tehdä tulen. Tulentekoon käytettävää puuta 

löytyy mökin yhteydessä olevasta puuliiteristä. Sytykkeenä on suositeltavaa käyttää 

ainoastaan paperia tai tuohta, joita on valmiiksi halkojen läheisyydessä. 

Sytytysnesteiden käyttöä ei suositella ja se ei ole toivottua saati tarpeellista. 

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä toisen omistamalle (tai hallinnassa olevalle) 

maalle ilman lupaa. 
 

Tulipalon ensisammutus 

Tulipalon sattuessa ensisammutuksella voi olla kriittinen rooli. Tulipalo on helpoin 

sammuttaa palon alkuvaiheessa. Toimi nopeasti ja harkitusti, huomaat kyllä heti, 

pystytkö tekemään palon leviämiselle mitään. 

 

Mikäli tulenteon tai polttamisen yhteydessä joko ulko- tai sisätiloissa tuli leviää, se 

on pyrittävä sammuttamaan välittömästi. Tukahduttaminen esimerkiksi sammutus-

peitteellä on varmin keino, mutta esimerkiksi rakenteisiin päässyt tuli on 

sammutettava jo muilla keinoilla, vaikkapa käsisammuttimella tai vedellä. 

 

Pelasta ensin ihmiset. Hanki paikalle apua hätänumerosta 112. Sulje ovet ja ikkunat, 

se hidastaa palon leviämistä. 

 

Noudata aina sammutuspeitteen ja jauhosammuttimen käyttöohjeita, jotka ovat 

pakkauksien kyljessä. Mikäli sammutuspeittoa ei jostain syystä voida käyttää palon 

tukahduttamiseen, voidaan sen sijasta käyttää mattoa. 

 

Huomaathan, että rasvapaloa esimerkiksi ruoan valmistuksessa ei tule sammuttaa 

vedellä vaan tukahduttamalla!
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Luonto ja jokamiehenoikeudet 

 
Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeudet lyhyesti 

Saat: 

● liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä 

muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat 

vahingoittua kulkemisesta; 

● oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit 

esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä 

etäisyydestä asumuksiin; 

● poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia, pois lukien rauhoitetut lajit; 
● onkia mato-ongella ja pilkkiä sekä 
● veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä. 

 
Et saa: 

● aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille; 
● häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia; 
● roskata; 
● häiritä poroja ja riistaeläimiä; 
● kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, 

varpuja, sammalta tms. toisen maalta; 
● tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta; 
● häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai 

meluamalla; 
● päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, 

kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle 
● pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen 

alueella 
● pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana edes omalla 

alueella. 
● ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja 
● kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia. 

 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä 

riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen 

jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä 

oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Luonnonsuojelualueilla eivät 

kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Jokamiehen oikeudet 

perustuvat lakeihin ja koskevat kaikkia maassa oleskelevia, myös siis muiden 

valtioiden kuin Suomen kansalaisia. 
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Veneilijän jokamiehenoikeuksiin liittyy myös periaatteellisia velvollisuuksia,  

joita kutsutaan hyviksi merimiestavoiksi. Niihin kuuluvat mm. 
● luonnon ja ympäristön kunnioittaminen, 
● muiden vesilläliikkujien huomioonottaminen, 
● turvallisuudesta huolehtiminen, 
● pyyteetön avun antaminen sitä tarvitseville sekä 
● veneilysääntöjen noudattaminen. 

 

 

Jokamiehenoikeudet luonnonsuojelualueilla 

Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeudet eivät sellaisenaan ole voimassa. 

Kasvien ja kasvinosien kerääminen sekä hyönteisten pyydystäminen on 

pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa ja sallittu vain tieteellistä tutkimusta varten. 

Myös liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden 

säilyttäminen sitä vaatii. Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan 

kieltää kokonaan. Tällaiset rajoitukset löytyvät alueen perustamispäätöksen 

rauhoitusmääräyksistä tai sen järjestyssäännöstä. Eri luonnonsuojelualuetyypit 

poikkeavat kuitenkin varsin paljon toisistaan tässä suhteessa. 

 
Periaatteet suojelualuetyypeittäin: 

● Soidensuojelualueilla jokamiehenoikeuksia ei ole rajoitettu millään tavalla. 

Liikkuminen ja leiriytyminen on vapaata, samoin sienestys, marjastus ja 

kasvien kerääminen. Joillakin soidensuojelualueilla on tosin rajoitusosia, 

joilla liikkuminen on kielletty lintujen pesimisaikaan. 

● Kansallispuistoissa saa yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin 

rajoitusosia lukuun ottamatta. Leiriytyminen on sallittu vain tarkoitukseen 

osoitetuilla paikoilla. Marjastus, sienestys, onkiminen ja pilkkiminen on 

sallittu. Sellaiset jokamiehenoikeuteen kuuluvat liikkumismuodot kuin 

ratsastus, pyöräily ja koiravaljakkoajelu on yleensä sallittu vain siihen 

tarkoitukseen osoitetuilla reiteillä. 

● Kansallispuistoja pienemmillä suojelualueilla (esim. vanhojen metsien ja 

lehtojen suojelualueet) on leiriytyminen kielletty. Muuten on liikkuminen 

vapaata, samoin marjastus ja sienestys. Tiukimmin suojelluilla alueilla, 

luonnonpuistoissa ja hylkeidensuojelualueilla, on liikkuminen sallittu vain 

Metsähallituksen luvalla. Poikkeuksen muodostavat ne luonnonpuistot, 

joiden läpi kulkee retkeilyreitti. Reitiltä ei saa poiketa. Kevon 

luonnonpuistossa on muista luonnonpuistoista poiketen mahdollista leiriytyä 

osoitetuilla paikoilla. 
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Yhteystietoja ja puhelinnumeroita 

 
Seuraaville sivuille on koottu tärkeitä puhelinnumeroita sekä yhteystietoja 

koskien Pihtiputaan palveluja. Yhteystiedoista löydät myös tietoa 

lähietäisyydellä sijaitsevien Jyväkylän ja Äänekosken kaupunkien (noin 90-130 

km) yksityisistä terveyspalveluiden tuottajista sekä eläinklinikoista. 

 

Yleinen hätänumero: 112 

Myrkytyskeskus: 09-471977 

 

Kunnalliset  terveyspalvelut 
 

Päivystysvastaanotto:  

Viitasaaren terveyskeskus puh. 014 459 7223 

Sairaalantie 7, 44500 Viitasaari 

Päivystys arkisin ma-pe klo 8-18, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10-16 
(puhelin-  

neuvonta vkl klo 9 alkaen) 
 

Pandemiavastaanotto: 

Pihtiputaan terveyskeskus puh. 014 459 6700 

Asematie 12, 44800 Pihtipudas 

Päivystys arkisin klo 8-16, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-16 

Kaikki hengitystieinfektiopotilaat (yskä, hengenahdistus, kuume, muut 

influenssan/flunssan/koronan kaltaiset oireet) hoidetaan Pihtiputaan 

terveysasemalla. Hengitystieoireisen potilaan pitää olla ensisijaisesti 

puhelimitse yhteydessä Pihtiputaan päivystysnumeroon. 
 

Yhteispäivystys:   

Keski-Suomen keskussairaala puh. 116 117 

Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä 

Yhteispäivystykseen voi hakeutua Wiitaunionin terveyskeskuspäivystysten 

päätyttyä, kun tilan arviointi ja hoito edellyttävät välitöntä hoitoa tai hoitoa ei 

voi siirtää seuraavaan päivään. Yhteispäivystyksessä ensimmäinen hoidon 

tarpeen arviointi tehdään puhelimitse eli sinne kannattaa soittaa ennen hoitoon 

hakeutumista, ellei kyseessä ole hätätilanne. 

 

Hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112, josta Hätäkeskuksen 

työntekijä antaa toimintaohjeet. 
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Yksityisiä terveyspalveluita 

 
Lääkäripalvelu A&R Medics /ajanvaraus puh. 040 716 5841 (ma-to klo 9:30-

11) 

Asematie 12 B, 44800 Pihtipudas 

 

Terveystalo  /ajanvaraus puh. 030 6000 

Väinönkatu 9, 40100 Jyväskylä  

Ma-pe klo 7-18, la-su klo  10-14 ja arkipyhinä klo 10-14 

 

Puistokatu 4, 4.krs , 40100 Jyväskylä 

Ma-pe klo 8-17 

 

Torikatu 6, 1.krs, 44100 Äänekoski 

Ma-pe klo 8-16 

 

Mehiläinen /ajanvaraus puh: 010 414 00  

Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä 

Ma-ke klo 8-19, pe klo 8-16, la klo 10-13 
 

 

Yksityisiä eläinklinikoita 
 

Keski-Suomen alueen pieneläinpäivystys puh. 0600 306 084 
Puhelun hinta on 1,98 €/minuutti. 

 

Omaeläinklinikka /puh. 014 458 0200 

Gummeruksenkatu 8, 40100 Jyväskylä 

Ma-pe klo 8-18 

 

Keski-Suomen eläinklinikka /puh. 029 1700 900  

Kirrinpolku 4, 40270 Palokka 

Ma-to klo 8-19, pe klo 8-16 

 

Hiskinmäen Eläinsairaala /puh 040 356 6150 

Akselinkatu 1, 44100 Äänekoski 

Ma-pe klo 8-17 
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Pihtiputaan palveluita 

 
Päivittäistavarakauppa- ja apteekkipalvelut 

 

K-Supermarket Pihtipudas /puh. 020-734 5220 

Asematie 1, 44800 Pihtipudas 

Ma-la klo 6-21, su klo 11-18 

 

S-Market Pihtipudas /puh. 010 767 4410 

Asematie 18, 44800 Pihtipudas 

Ma-la 6-22, su 9-22 

 

Pihtiputaan Apteekki /puh. 014 561 804 

Asematie  5, 44800 Pihtipudas 

Ma-pe klo 8:30-17 , la klo 9-14 

 

Taksiasema Pihtipudas  

puh. 014 562 148 

Asematie 7, 44800 Pihtipudas 

 

Postin palvelupiste 

K-Supermarket Pihtipudas /puh. 020-734 5220 

Asematie 1, 44800 Pihtipudas 

Ma-la klo 6-21, su klo 11-18 

 

Pankkeja 

Keski-Suomen Osuuspankki, Pihtiputaan aluekonttori /puh. 0100 0500 

Asematie 14, 44800 Pihtipudas 

Ma, ke, pe klo 9-12 

 


