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Kuva: http://rakkahalti.blogspot.fi/

Jyväskylän seutukunta

jääskelän luontopolku
Opetuskäyttö
Natura 2000, metsätyypit, harvinainen kasvilajisto, kulttuurihistoria.

Kuvaus
Jääskelässä voi nauttia perinteikkäästä maalaismiljööstä sekä
kulkea Natura-suojelukohteen luontopoluilla upeissa Pohjois-Päijänteen maisemissa. Poluilla vaelteli aikanaan Jyväskylän kaupungin perustaja C.C. Rosenbröijer asuessaan tilalla
1800-luvulla. Hän teki aloitteen Jyväskylän kaupungin perustamiseksi Laukaan pitäjänkokouksessa pitämällään puheenvuorolla 1823. Majurin hautakappeli sijaitsee Villa Jääskelän alueella.
Jääskelän luontopolku vie kulkijan maisemiin, jossa rehevät kallionalus- ja puronvarsilehdot vaihtelevat karujen ylävien avokallioiden ja kalliomänniköiden kanssa. Polun varrella voi ihailla
Pohjois-Päijänteelle avautuvia maisemia ja tutustua keskisuomalaisittain harvinaiseen kasvilajistoon.
Koko polun pituus on 5 km. Reittiin kuuluu 3 km:n pituinen
Tontunvuoren lenkki sekä eteläisempi 4 km Sammalistonkallion lenkki.
Polkureitin Tontunvuori ja Sammalistonkallio ovat Euroopan
Unionin Natura 2000 -verkoston suojelukohteita. Edustavin
alue on Sammalistonkallion näköalapaikka, jolta avautuvat komeat maisemat Päijänteelle. Sammalistonkallion nousu on jyrkkä ja märillä keleillä liukas. Jyrkimpiin kohtiin on rakennettu
nousua helpottamaan portaat.
Hienot maisemat löytyvät myös Mäyrävuorelta, jonne on viitta Jääskelän tilalle johtavan tien varrella. Korkealta harjanteelta lähtee polku Mäyrävuoren länsirinteelle, mistä on hienot näköalat Päijänteelle. Komean jyrkänteen alla on jylhä louhikko.

Opasteet ja retkipalvelut
Jääskelään löytää ajamalla nelostietä Vaajakoskelta etelään n.
6 km, minkä jälkeen käännytään oikealle Villa Jääskelän tilalle. Kahden kilometrin päässä on pysäköintipaikka. Polun lähtöpiste on tien vasemmalla puolella. Maalimerkit ja suuntaviitat
opastavat kulkemaan vastapäivään. Luontopolun kartta löytyy
Jyväskylän kaupungin sivuilta. Sijaintikartta.
Polulle on syytä varata kunnon jalkineet, ja erityisesti kosteikkoalueilla kumisaappaat ovat suositeltavat. Sammalistonkalliolla
tai nuotiopaikalla Teerilahden rannalla on hyvä nauttia eväistä
ja luonnon rauhasta. Luontopolku kannattaa kiertää kiireettömästi tarkkaillen, sillä kaikki tarjolla oleva ei löydy rastitauluista. Kunnon eväät on hyvä olla mukana, sillä poluilla saattaa viihtyä oletettua paria kolmea tuntia pidempään. Syysmarjastaja ja
-sienestäjä voi löytää polun varrelta maukkaita metsän antimia.
Luontopolun varrella olevaa kotaa vuokrataan retkeilijöiden
käyttöön. Kodassa on tulisija, tilaa n. 25 hengelle, puuliiteri ja puucee. Tiedustelut: Kari Häkkinen, p. 014 266 4291, 0500
755 240. Alueella on ratsastustalli, ratsastusreitti, matkailutila
Villa Jääskelä palveluineen sekä moottorikelkkareitti.
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