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iso-HaapasaaRen luonto-
polku
opetuskäyttö
lehto, rantamaisema, vanha metsä, niityt sekä kallioalueet, mo-
nipuolinen kasvi- ja lintulajisto, uhanalaiset ja harvinaiset eliöt, 
käävät, saniaiset, päijänne.

kuvaus
Haapasaari on runsaan kilometrin pituinen ja enimmälti vain 
200 metrin levyinen saari Vaajakoskesta pohjoiseen Haapa-
niemen kyljessä päijänteellä. saaren korkein kohta on reilut 25 
metriä päijänteen pinnan yläpuolella.

polku esittelee iso-Haapasaaresta löytyviä pienehköjä lehto-
ja, rantamaisemia, vanhaa metsää ja niittyjä sekä kallioalueita. 
saaren kasvi- ja lintulajisto on myös monipuolinen. metsäalasta 
merkille pantavan suuri osuus on lehtipuuvaltaista (koivua, lep-
pää, haapaa, pihlajaa). kuivimmat osin kallio- ja kivikkopohjai-
set lakialueet ovat mäntyvaltaisia. metsäpohja on kuivanlaista 
kangasta, rantojen tuntumassa lehtomaista kangasta.

opinsaunan kiuas on pyöreähkö luonnonkivistä kasattu röyk-
kiö (5x5x2 m), jota kiertää kettinkiaita. lisäksi röykkiöön kuuluu 
kivilaatta, jossa selvitetään röykkiön historia. opinsaunan kiu-
kaan ovat pystyttäneet Jyväskylän seminaarista vuosina 1867-
1937 valmistuneet opettajat. opettajilla oli tapana retkeillä ke-
säkuun alkupäivinä Haapasaareen. symbolisena eleenä raskaan 
opiskelunsa päätteeksi valmistuneet opettajat kantoivat omat 
kivensä opinsaunan kiukaaseen.

luontopolku on n. 2,7 km pitkä, vaihtoehtona lyhyempi 1,7 
km:n reitti, jolle voi kääntyä saaren keskiosan yhdyspolulta. 
kiertosuunta on vastapäivään. ns. opinsaunan kiukaalle löytää 
helpoiten savutuvan apajan majoitusrakennusten pihapiirin 
kautta. saaren kapeudesta johtuen koet kulkevasi lähes koko 
ajan vesistön tuntumassa. 

opasteet ja retkipalvelut
lähtöpaikka, opastus ja pysäköinti ovat iso-Haapasaaren ete-
läpäästä savutuvan apajalle menevän tien varressa. matkan 
varrella on 13 opastaulua. saaren keskiosassa länsirannalla on 
nuotiopaikka päijänteen rantamaisemassa. luontopolun kartta 
löytyy Jyväskylän kaupungin sivuilta. Jyväskylän kaupungin lii-
kuntapalvelut vastaa luontopolun hoidosta.

talvisin alueelle on hyvät latuyhteydet. kartta talviulkoilurei-
teistä. noukanniemen vierasvenesatamaan on laivayhteys Jy-
väskylästä. noukanniemi ja savutuvan apajan talonpoikais-
perinnettä esittelevä pihaympäristö tarjoavat majoitusta ja 
ohjelmapalveluja.

saavutettavuus ja varusteet
maasto on kuivalla kelillä kuljettavissa ulkoilujalkinein. korkeus-
vaihtelu on maltillista, joten reitti on helppokulkuinen. 

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen 
Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi
Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut: Haapalahden talviulkoi-
lureitit 
opinsaunan kiuas: www.ymparisto.fi> Jyväskylän maalaiskun-
nan kulttuuriympäristökohteet nro 16
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JyVäskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  saniaiset   8.  käävät
2.  metsätyypit   9.  päijänteen rantautumispaikat
3.  saaren linnusto   10.  uhanalainen ja harvinainen lajisto
4.  kämmekät   11.  käpytikka 
5.  metsienhoito   12.  opinsaunan kiuas
6.  maastomuotojen synty  13.  maaperäötökän elämää
7.  terva- ja harmaaleppä 
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37738_Haapaslp_kartta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/28012_haapalahden_talviulkoilureitit_2009.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/28012_haapalahden_talviulkoilureitit_2009.pdf
http://www.noukanniemi.fi/fi/satamapalvelut.html
http://www.savutuvanapaja.fi/index.php?page=alue
http://www.savutuvanapaja.fi/index.php?page=alue
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140207&lan=fi#a6
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Haapas
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?49
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?49
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17835&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17835&lan=fi

