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kolmisoppisen 
metsäpolku
opetuskäyttö
metsäluonto, metsänhoito, metsien kestävä käyttö, alueen his-
toria, ladun majan ulkoilureitit.

kuvaus
kolmisoppisen metsäpolulla (1,7 km) esitellään luontoa met-
sänhoidollisesta näkökulmasta. polun rasteilla kerrotaan taimi-
koiden kehittymisestä, metsävaurioista ja muista metsänhoi-
toon ja -käsittelyyn liittyvistä vaiheista. maasto on tasaista ja 
helppokulkuista, näköalapaikkoja ei ole. polun varrella on nuo-
tiopaikka. polun ovat alun perin suunnitelleet ja toteuttaneet 
metsän Vuonna 1983 Jyväskylän kaupunki ja silloinen keski-
suomen piirimetsälautakunta, nykyinen keski-suomen metsä-
keskus.

metsäopetuspolun materiaalit 
oppilaitosten käyttöön

Jyväskylän kaupungin metsätoimiston sivuilta löytyy opetus-
käyttöä varten monipuolista materiaalia, joka on tulostettavis-
sa. polkuun liittyy tarkempi opasvihkonen, jota on saatavana 
polun alusta löytyvästä postilaatikosta. siinä on myös kerrottu 
yleistajuisesti metsänhoidon perusteista sekä nykypäivän met-
sänhoidollisista suuntauksista.

kolmisoppisen metsäpolun esite (pdf )
metsäopetuspolun koko materiaali, sis. kysymykset ja vastauk-
set (pdf )
metsäopetuspolun kysymykset (pdf )
kolmisoppisen puuvihko (pdf )
kolmisoppisen kasvivihko (pdf )
kolmisoppisen lintuvihko (pdf )

opasteet ja retkipalvelut
polun kiertämiseen kannattaa varata aikaa noin tunti. polun 
kunnossapidosta vastaa Jyväskylän kaupungin metsätoimisto. 
polku on merkitty maastoon sinipäisillä paaluilla, ja sen varrella 
on muutamia penkkejä levähdyspaikoiksi. seitsemässä rastitau-
lussa kerrotaan metsäluonnosta ja metsänhoidosta. Jyväskylän 
latu ry ylläpitää ladun majaa, jossa on latujen lähtöpaikka sekä 
taukopaikka ja uimaranta kolmisoppisen rannalla. majalta on 
vuokrattavissa retkeilyvarusteita. 

kolmisoppisen metsäpolku sijaitsee taka-keljossa keskus-
sairaalan mäen ja muuramen isolahden välisessä maastossa 
Ronsuntaipaleentien varressa noin 6 km Jyväskylän keskustas-
ta. polku alkaa ladun majan yläparkkipaikkaa vastapäätä Ron-
sutaipaleentien toisella puolella ja päättyy samalle parkkipai-
kalle. paikalle pääsee myös Jyväskylän liikenteen linja-autolla 
numero 13. 

lähteet
Jyväskylän kaupunki> yhdyskuntatoimi> tonttiosasto> metsät
Jyväskylän latu ry
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> kolmisoppinen
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Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  uudistuskypsä lehtikuusikko 
2.  mustanmäen talon rauniot 
3.  uudistuskypsä kuusikko 
4.  nuori kuusen kasvatusmetsikkö 
5.  nuori männyn kasvatusmetsikkö 
6.  Varttunut koivun taimikko 
7.  ”tulevaisuuden puu” -koivikko
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http://www.jkl.fi/yhdyskuntatoimi/tonttiosasto/metsat/kolmisoppinen
http://kartta.jkl.fi/temp/Kolmisoppisen_metsapolku_esite2011.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/40467_metsaopetuspolun_materiaali.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/40467_metsaopetuspolun_materiaali.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/40468_metsaopetuspolun_kysymykset.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/32113_KOLMISOPPISEN_PUUVIHKO.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/32114_KOLMISOPPISEN_KASVIVIHKO.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/32115_KOLMISOPPISEN_LINTUVIHKO.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/yhdyskuntatoimi/tonttiosasto/metsat/kolmisoppinen
http://kartta.jkl.fi/temp/Kolmisoppisen_metsapolku_esite2011.pdf
http://kartta.jkl.fi/temp/Kolmisoppisen_metsapolku_esite2011.pdf
http://www.kolumbus.fi/jyvaskylanlatu/maja.html
http://www.kolumbus.fi/jyvaskylanlatu/maja.html
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?9
http://www.jkl.fi/metsat
http://www.kolumbus.fi/jyvaskylanlatu/maja.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi

