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seitsemän kukkulan
luontopolku
opetuskäyttö
metsätyypit, jääkauden, veden ja ihmisen vaikutus maisemaan.

kuvaus
polku sijaitsee seitsemän kukkulan ulkoilumaastossa luonet-
järven eteläpuolella tikkakosken taajaman luoteislaidalla. pi-
tuutta polulla on n. 3 km, ja sen kiertämiseen menee aikaa pari 
tuntia. polku vaihtelee harjumänniköistä kosteiden notkojen 
kuusi- ja koivikkoalueisiin. maasto on pääosin helppokulkuista 
loivasti kumpuilevaa kuivaa harjumännikköä. suomaastojen yli 
kuljetaan pitkospuita pitkin.

pienpiirteisen korkeusvaihtelun ansiosta alueelle on muodos-
tunut siinä määrin elinympäristöjen ja kasvipeitteen vaihte-
lua, että polun 19 rastilla on mahdollisuus kertoa monipuolises-
ti mm. maaperästä, pienvesistä, luontotyypeistä, puulajeista ja 
muista kasveista ja eläimistä.

opasteet ja retkipalvelut
tikkakosken taajamasta lähdetään länteen kohti tikkakosken 
varuskuntaa länsirannantietä. puolen kilometrin päässä riste-
yksestä on tien länsipuolella pysäköintialue, josta polku lähtee. 
sijaintikartta.

kosteikkojen yli on rakennettu pitkospuut. kuivalla kelillä lenkki 
on sopivinta kiertää kevyissä ulkoilujalkineissa. kulje pitkospuil-
la varovasti. samassa maastossa on myös kuntopolun/valaistun 
ladun verkosto, eli 2,0 ja 3,5 km:n pituiset valaistut hyväpintai-
set ulkoilureitit. Valot ovat päällä klo 06:00 - 22:15. tikkakosken 
latukartta.

saavutettavuus ja varusteet
maasto on helppokulkuista, lievästi kumpuilevaa ja pääosin 
kuivaa kangasta. Rastin 2 kohdalla kannattaa jyrkässä rinteessä 
kulkea varoen. sateisina aikoina on varusteeksi hyvä varata ku-
misaappaat, mutta kuivana aikana polun kiertäminen onnistuu 
lenkkitossuillakin.

lähteet
Jyväskylän kaupungin ympäristöpalvelut> luontopolut
luontoretkelle keski-suomeen
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, tikkakoski
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http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&lon=Ulkoilukartta&cp=31450,29018&z=4&language=fin
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27943_tikkakoski2009.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27943_tikkakoski2009.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut#Seitsem
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140207&lan=fi#a1
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu_ja_virkistys/tikkakoski
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nYRölän luontopolku
opetuskäyttö
alueen historia, riistanhoito ja puuopetus, seikkailu, retkitaidot.

kuvaus
nyrölän luontopolku on rakennettu pääosin kyläläisten talkoo-
työnä, ja se avattiin vuonna 2004. luontopolkulenkin pituus on 
3,5 km. Vuoden 2008 lopulla valmistui kahden kilometrin pitui-
nen polkuyhteys kallioplanetaarioon. nyrölän luontopolulla on 
yhdeksän rastikohdetta aiheinaan mm. paikallinen historia, riis-
tanhoito ja puuopetus. 

nyrölän luontopolun reitti on merkitty maastoon heinäseipäil-
lä. luontopolku huipentuu seikkailujen saarelle, jonne matka-
taan vetolossilla yli iso-mustan tummien vesien. Vetolossin kan-
tavuus on noin 700 kiloa. luontopolun laavun laituri iso-mustan 
saaressa toimii yleisenä uimapaikkana.

opasteet ja retkipalvelut
luontopolun lähtöpaikka on nyrölän koulun läheisyydessä, si-
komäentien varrella. Reitti on merkitty keltaisilla heinäseipäillä. 
märissä kohdissa on pitkospuut. luontopolun kartta löytyy Jy-
väskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta.

iso-mustalammessa sijaitsevassa seikkailujen saaressa on käy-
tettävissä kaksi laavua, kaksi kotakeittiötä, tulisija, hella, huus-
si ja laituri. saareen pääsee vetolossilla. paikalla voi myös yöpyä 
10 henkilöä.

luontopolulle on yhteys kallioplanetaariolta, jossa on ulkoseik-
kailuna pienen karhun polku sekä avaruusseikkailurata.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen
Jyväskylän kaupunki> ympäristönsuojelu> luontopolut> 
nyrölä
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http://www.nyrola.fi/luontopolku.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37785_Nyrollp_kartta.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37785_Nyrollp_kartta.pdf
http://www.kallioplanetaario.fi/avaruusseikkailut
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27943_tikkakoski2009.pdf
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140207&lan=fi#a4
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Nyrola
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Nyrola
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saRpatin metsäpolku
opetuskäyttö
erämaista järvi- ja suoluontoa.

kuvaus
luontopolku (3,2 km) alkaa sarpatin laavulta, kiertää erämaa-
järveltä näyttävän Vääräjärven ja palaa takaisin laavulle. polul-
la ei ole vielä luonto-opasteita. Joutsen pesii järvellä. köntysjoki 
tuo vesiä luonetjärveen kaukaa Jokihaarasta. 

Jyväskylän seurakunnan omistama leirimaja sarpatti sijaitsee 
tikkakoskella, luonetjärven rannalla. sarpatissa onnistuu 20 
hengen leiri. sarpatti on omatoimipaikka, jossa itse valmiste-
taan ateriat. sarpattiin ei järjestetä tarjoiluja leirikeskuspalvelui-
den toimesta.

opasteet ja retkipalvelut
polun pituus 3,2 km. merkitty oranssein merkein ja viitoin. avo-
tulen teko sallittu sarpatin laavulla. luontopolun kartta. laavua 
ylläpitää tikkakosken latu. luonetjärvellä voi meloa, ja aaron 
laavun tuntumaan voi rantautua. laavu sijaitsee puron varrel-
la, ja sen yhteydessä on nuotiopaikka, WC ja liiteri. Geokätkö-
paikka.

saavutettavuus ja varusteet
ajo-ohje: tikkakosken keskustan läpi luonetjärventietä länsi-
rannalle ja sieltä edelleen Jokihaaraan päin. käännytään sarpat-
ti-viitan mukaan oikealle, ajetaan n. 1 km ja levike vasemmalla 
ennen siltaa. sijaintikartta. 

leirimaja sarpatin osoite: kortelahdentie 100, 41160 tikkakoski 
tai sarpatintie 99, 41160 tikkakoski (reittihakupalvelut tunnis-
tavat toisen näistä).

lähteet
Jyväskylän kaupunki> liikuntapalvelut> sarpatin metsäpolku
Jyväskylän seurakunta, leirimaja sarpatti 
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http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/sarpatti/
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27942_sarpatti2009.pdf
http://www.geocache.fi/caches/cachetieto.php?wp=GC16WRR
http://www.geocache.fi/caches/cachetieto.php?wp=GC16WRR
http://laavut.fi/2009/01/23/jyvaskyla-sarpatin-laavu/
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27942_sarpatti2009.pdf
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/sarpatti/kuvia-sarpatista/
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touRuVuoRen luonto-
polku
opetuskäyttö
touruvuoren luontopolku esittelee metsä-, kallio- ja suoluon-
toa.

kuvaus
palokassa jylhän touruvuoren ulkoilumaaston metsämaisemis-
sa pappilanvuoren pohjoispuolella kiertelee n. 3,3 km:n pitui-
nen luontopolku. metsäreitin varrella on muutama pikku suo, 
puronvarsilehtoa ja jyrkänteitä. 

Vuori kohoaa aina 200 metrin korkeuteen. touruvuoren päälle 
kiipeäminenkin käy varsin helposti, koska jyrkimpään nousuun 
on rakennettu tukevat portaat estämään kasvillisuuden ja pui-
den juurten kulumista. puiden lomasta avautuu palokkalainen 
maisema. näköalapaikkana toimii suuri siirtolohkare, jolle voi 
kiivetä rappusia pitkin tarkkailemaan luontoa. Vuorelta voi las-
keutua jyrkähköä polkua pitkin tai tuloreittiä myöten. Rauhalli-
sella kävelytahdilla polun kiertämiseen menee noin kaksi tun-
tia.

luontopolku tarjoaa monipuolista maastoa eränkävijöille, met-
sän tunnelmaa ja mahdollisuutta hiljentymiseen luonnon rau-
hassa.

opasteet ja retkipalvelut
lähtöpaikka opastauluineen on kenttäalueella Raivaajantien 
päässä, myös soidenpolun päästä ja ulkoilureiteiltä pääsee pol-
kureitille. luontopolku on merkitty selvästi opasviitoin ja orans-
sinpunaisin maalimerkein puissa. luontopolun paluureitin var-
rella on taukopaikka rastin 16 lähellä, mutta ei nuotiopaikkaa. 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta löytyy luon-
topolun kartta. 

kaupungin ympäristönsuojelutoimi ylläpitää luontopolkua.

palokan touruvuoren ulkoilualueen valaistut ulkoilureitit (2,5 
km, 5 km ja 6,3 km) kiertelevät jylhää touruvuorta. Reitiltä on 
valaistu yhdysreitti keski-suomen ampujien majalle ja edel-
leen uudelle metsoreitille aina laukaan peurunkaan saakka, 
sekä reittiyhteys Vaajakoskelle ja Halssila/kangasvuori-ulkoilu-
reiteille. ulkoilualueen kartta. polku on myös geokätköilyn koh-
demaastoa.

saavutettavuus ja varusteet
kuivalla kelillä reitti on kuljettavissa normaaleissa ulkoilujalki-
neissa, mutta märän sään aikaan pitkospuut, portaat ja kalli-
opinnat voivat olla liukkaita. polun varrella on korkeuseroja ja 
jyrkkiäkin nousuja. 

lähteet
touruvuoren ulkoilualue
touruvuoren luontopolku
palokka-seura 
palokka-info
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Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut (osa Rasteista tYHJiä)

2.  tuore metsä - kortekorpi  13.  kulutuskestävyys
4.  lehto    14.  näköalapaikka
5.  lahopuulajisto - puronvarsimetsä 15.  pahka - kasvuhäiriö
6.  karu kalliometsä   16.  muinainen rantaviiva
7.  metsämaan soistuminen  17.  käävät puunlahottajina
9.  lähimetsien linnut   18.  kaksikotinen kataja
10.  syönnökset   19.  Haapa
11.  muurahaiset   20.  ihminen ja suo
12.  kuusimetsä - kuoriaiset
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27887_touruvuoren_luontopolku.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27886_touruvuoren_ulkoilualue.pdf
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCP3B4
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Touruv
www.palokka.fi
http://palokka.fi/?action=arkisto&RYHMA=96
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laaJaVuoRen luonto-
polku
opetuskäyttö
laajavuoren ulkoilualueen metsätyypit, maaperä, metsänhoito, 
rämesuo, jääkauden jäljet.

kuvaus
luontopolku (4 km) kiertelee laajavuoren ulkoilualueen ala-
rinteissä ja rinteiden välisissä metsissä. polku uusittiin nykypai-
kalleen vuonna 1994. luonto on suurelta osin kuusikkoa sekä 
kallio- ja taimikkotaivalta. muuta vaihtelua maisemaan tuovat 
laskettelurinne ja pieni rämesuo. metsiköiden luonteesta löytyy 
lisätietoa kaupungin metsäsuunnitelmasta.

maaston mäkisyyden ja kivikkoisuuden takia kierros on vaati-
va alle kouluikäisille lapsille ja ikäihmisille. kävijämäärää nostaa 
polun sijainti laajavuoren liikuntapalveluiden välittömässä yh-
teydessä. 

opasteet ja retkipalvelut
luontopolku lähtee kisakeskuksen pohjoispuolelta Vuorilam-
men saunalle johtavan tien varresta n. sadan metrin päässä 
lammesta. se päättyy kisakeskuksen eteläpuolelle ns. aurinko-
rinteen alaosaan. polun varrella on 17 rastitaulua, ja se on mer-
kitty maastoon keltaisilla maalimerkeillä. polun kartta löytyy Jy-
väskylän kaupungin ympäristötoimen sivuilta. Ympäristötoimi 
vastaa polun ylläpidosta.

Hiihtokeskus laajis tarjoaa monipuolisia ulkoilu- ja luontoakti-
viteettiohjelmia, välineitä sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelu-
ja. laskettelurinteitä on seitsemän. laajavuoren ulkoilualueella 
on 62 kilometriä hoidettuja latuja, joista 15 kilometriä on va-
laistu. laduilta on yhteydet Jyväskylän seudun muille hiihto- ja 
vaellusreiteille. Reittien varrella on neljä laavua, jotka tarjoavat 
kulkijalle viihtyisän nuotio- ja taukopaikan.

laajavuoren laki on yksi suomen tunnetuimmista näköalapai-
koista. siellä on matti nykäsen hyppyrimäki, jonka muovipin-
noite mahdollistaa hyppäämisen myös kesäaikana. toimintaa ja 
rakenteita ylläpitää Jyväskylän Hiihtoseura ry.

saavutettavuus ja varusteet
maastokelpoiset kengät ovat tarpeen. maasto on melko vaati-
vaa mäkineen ja kivikkoineen. laajavuoreen pääsee keskustas-
ta bussilla nro 25.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi> luontopolut> laajavuori 
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> laajavuori
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           Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  luonto ja ihmisen toimet  10.  monimuotoinen kuusi
2.  metsän tyyppejä   11.  Vieraita havuja
3.  monikäyttöinen metsä  12.  Räme
4.  Hapan kallio   13.  monenlaista hakkuuta
5.  topografiaa   14.  metsän uhanalaiset
6.  metsänhoidosta   15.  Haapa, poppelien sukua
7.  metsä uudistuu   16.  muinaisrannan kiviä
8.  kolmenlaista kalliota  17.  aurinkorinne
9.  pohjavettä kalliosta 
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp#
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/50880_Lvlp_rastit_02-2.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42938_Lvkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42938_Lvkrt.pdf
http://www.laajis.fi/
http://www.jhs.fi/
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Laajav 
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Laajav 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi
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touRuJoen luontopolku
opetuskäyttö
Jokilaakso, luonnonsuojelualue, lehto ja lehtokorpi, eroosio, lin-
nusto, jokivarren kulttuurihistoria ja taide.

kuvaus
tourujoen luonnonsuojelualue (n. 3 ha) on rauhoitettu luon-
nonsuojelulailla vuosina 1981 ja 1991. kaupungin vanhan hau-
tausmaan itäreunalla on jokirantaan rakennettu n. 700 m pi-
tuinen luontopolku. näkymät ovat vaikuttavat. Jokirannan 
jyrkkien törmien ja eroosioalttiin, märän ja liettyvän maaperän 
vuoksi paikalle on pitänyt rakentaa silta- ja porrasrakennelmia. 
Jokilaakso on aikojen kuluessa syvään uurtunut jyrkkärinteinen 
kanjoni. sen rinteillä on lehtolajistolle suotuisa pienoisilmasto, 
ja alueelta onkin havaittu yli sata kasvilajia. näistä merkittävim-
piä ovat lehtojen lajit kuten mustakonnanmarja, lehtopalsami, 
kotkansiipi ja lehtotähtimö. myös linnusto on monipuolinen. 
Jokilaakso on keski-suomen merkittävin talvilintujen keräänty-
misalue. Vanha hautausmaa on erinomainen lintupaikka syksyi-
sin.

tourujoki on n. 2 km pitkä palokkajärven lasku-uoma Jyväs-
järveen. alkuperäisessä joessa oli seitsemän putousta, mutta 
osa jokiuomasta katkaistiin kankaan paperitehtaan yläpuolel-
ta ja ohjattiin kanaaliin. tehdas perustettiin v. 1874, ja sitä var-
ten rakennettiin säännöstelypato ja vesivoimalaitos. Jätevedet 
laskettiin puhdistamattomana jokeen. Jokivoiman käyttäjiä oli-
vat myös viljamyllyt, tamppilaitokset, öljynpuristamo ja vesisa-
ha. siinä on ollut myös rännit tukinuittoa varten. ennen tehtaan 
padon rakentamista lohi nousi jokea pitkin yläpuolisiin vesistöi-
hin.

Joki liittyi kiinteästi puretun tourulan puukaupunginosan elä-
mään. tourula oli tehtaiden työväen ja rautatieläisten asuin-
yhteisöä, joka liitettiin Jyväskylän kaupunkiin vuonna 1941. 
Jyväskylän matkatoimisto järjestää alueelle kävelyretkiä, ns. 
taulumäen reitti. Jokilaakson luonnon- ja maisemahistoria on 
tallennettu kuvina ja karttoina kankaan maisema- ja viheralue-
selvitykseen v. 2011. keski-suomen museo on koonnut valoku-
vanäyttelyn kadonnut tourula ja kerää asukkaiden muistitietoa 
alueesta vuonna 2012.

opasteet ja retkipalvelut
polun alkupää on reilun puolen kilometrin päässä kaupungin 
ydinkeskustasta. opastaulu löytyy jokirannasta vanhan hau-
tausmaan eteläpään tasalta. loppupää ja pienempi opastau-
lu ovat kankaankadulla hautausmaan pohjoispuolella. Rei-
tin varrella on yhdeksän rastitaulua. taulut uusitaan keväällä 
2012. luontopolkua ylläpitää Jyväskylän kaupunki. luontopo-
lun kartta.

saavutettavuus ja varusteet
polun varrella on runsaasti portaita, pitkospuita ja muita kulkua 
helpottavia rakenteita, jotka on uusittu vuonna 2011. luonto-
polku ei sovi liikuntarajoitteisille. Hyvät näkymät jokikanjoniin 
avautuvat tourukadun ja ailakinkadun yhdistävältä kinakujan 
sillalta. ajankohtaista tietoa kulkijoille löytyy Jyväskylän kau-
pungin sivuilta.

lähteet
Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys, Jyväskylä/tourujoki
kankaan maisema- ja viheralueselvitys v. 2011

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  Jokilaakson maaperä  6.  tourujoen vesistö
2.  lehtoa ja lehtokorpea  7.  lahopuun rooli
3.  saniaiset itiökasveja  8.  Historiaa
4.  Vesien suojelua   9.  tervaleppäkorpi
5.  Hentoja ruohoja 
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http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/taulumean_reitti
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/kankaan_maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/kankaan_maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://yle.fi/alueet/keski-suomi/2011/09/kadonnut_tourula_kukkii_museokuvissa_2863875.html
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/52569_Tjlp1-9_2012.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42936_Trjkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42936_Trjkrt.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Touruj
http://www.ksly.net/index.php?sivu=407
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/kankaan_maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
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kanGasVuoRen luonto-
polku
opetuskäyttö
metsätyypit, puulajit, metsätalous, kallioluonto, suoluonto, jää-
kausi, kaavoitus, vedenotto.

kuvaus
noin 3 km:n pituinen luontopolku kiertää kangasvuoren ja 
Huhtasuon asuinalueita reunustavan vuorimaaston ympäris-
tössä. polkumaasto on pääosin metsäistä, ja talousmetsäkäytön 
jäljet ovat selvät. metsähakkuiden jäljet näkyvät eri-ikäisenä tai-
mikkona, mutta varttuneempaakin metsää löytyy. kuviokoh-
taista lisätietoa metsän iästä, puulajeista ja hoidosta löytyy kau-
pungin metsäsuunnitelmasta. 

luontopolun opastaulut tutustuttavat kulkijan metsäluontoon. 
Vaihtelua reitille tuo pienen suolammen mielenkiintoinen maa-
ilma. Vuorilampi on pieni rauhoitettu kirkasvetinen avararantai-
nen suolampi. Vastapainoksi löytyy liito-oravan elinpiiriksi tie-
detty sekametsä ja vaikuttava näköalakallio. 

kangasvuoren huipulla on 30 m korkea vesitorni. tornin paine-
piiri eli alue, jolle vettä jaetaan, kattaa kangasvuoren alueen li-
säksi seppälänkankaan, kangaslammen, sulun, Huhtasuon ja 
pupuhuhdan. säiliön tilavuus on 2000 kuutiometriä. määrä riit-
tää ao. alueen tarpeeseen noin puoleksi vuorokaudeksi. Vesitor-
nille pääsee kangasvuoren pohjoisrinnettä nousevaa tietä pit-
kin. auto on kuitenkin jätettävä kauemmaksi, sillä tien alkupää 
on suljettu kettingillä. alueella risteilee runsaasti kuntoratoja.  

opasteet ja retkipalvelut
polun lähtöpiste opastauluineen on Huhtasuon koulun kaak-
koispuoleisessa metsikössä ulkoilureitin tuntumassa, hiihtola-
duista kertovan taulun takana. keskustasta Huhtasuon koulul-
le pääsee busseilla nro 10, 12 ja 25. 

Reitin varrella on 16 rastitaulua. Jyväskylän kaupungin ympäris-
tötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja internetsivuilla on luonto-
polun kartta. alueella on geokätkö.

kangasvuoren luontopolku sijaitsee samalla suunnalla kuin ait-
tovuoren luontopolku. etäisyyttä polkujen välillä on vain 1,5 
km, mikä tarjoaa kiinnostuneelle mahdollisuuden pitempään-
kin luontoretkeen. talvisin alue on Vaajakoskelta leppävedelle 
ulottuvan latuverkoston varrella. luokitukseltaan keskivaikeat 3 
km ja 5 km kilpaladut täyttävät kansallisen tason vaatimukset. 
Huhtasuon liikuntapuisto on vuoden ympäri aktiivisessa käy-
tössä.

saavutettavuus ja varusteet
maastokelpoiset jalkineet ovat tarpeen. märällä kelillä kallioilla 
voi olla liukasta. polku ei sovellu liikuntarajoitteisille.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> kangasvuori
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           Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  Virkistysalue kaavoissa  9.  muurahainen – pistiäinen
2.  metsän tyyppejä   10.  pitkospuut
3.  uhanalainen eliöstö  11.  maisemia  
4.  Graniitti   12.  kuusikko
5.  Hakkuita ja jättöpuita  13.  lehmus – jalopuu
6.  Jään kyydissä   14.  ilman vettä ei elämää
7.  suolampi   15.  lehtimetsä, havumetsä
8.  mäntytaimikko   16.  metsästä kaupunkiin
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/50885_Kvlp_rastit_01.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42940_Kangasvkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/35365_huhtasuo-vaajakoski2010.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/huhtasuo
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Kangasv
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Kangasv
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi#a1
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aittoVuoRen luonto-
polku Ja Halssilan 
liikuntapuisto
opetuskäyttö

metsätyypit, maisemat, kallioluonto, kivilouhos, monipuolinen 
ulkoilu ja luontoliikunta.

kuvaus
aittovuoren polku on Jyväsjärven koillisrannan rinnemaastos-
sa sijaitsevan Halssilan asuinalueen yläpuolisessa metsämaas-
tossa. polku on noin 3,5 km pitkä, ja sitä kierretään vastapäi-
vään vuoren itä- ja etelärinteillä ja lakialueella. alkuosa polusta 
on tuoretta kangasmetsää ja kosteaa korpea. tyypillisiä puu-
lajeja ovat kuusi, koivu ja haapa. loppuosa on lähinnä kallio-, 
kanerva- ja jäkäläpohjaista männikköä. tarkempia lisätietoja 
metsiköiden luonteesta ja sijainnista löytyy Jyväskylän kaupun-
gin metsäsuunnitelmasta. klikkaamalla haluttua metsäkuvio-
ta avautuu lisätietoikkuna alueen pinta-alasta, luonteesta sekä 
metsänhoitotoimista.

luontopolku yhdistää useamman asuinalueen. asuinoloja edis-
tää aktiivisesti Halssilan asukasyhdistys, joka järjestää alueella 
mm. kulttuurikävelyjä ja kokoaa alueen historiaa ja kuvia sivuil-
leen. luontopolku kulkee kivilouhosten alueella, jotka ovat so-
ta-aikana toimineet mm. sirpalesuojana. 

luontopolku on osa Halssilan liikuntapuistoa, jossa on Halssilan 
hiihtomaa. talvisin liikuntapuistossa on jäädytetty luistinrata ja 
kaukalo, ja sieltä lähtee laaja latuverkosto, josta käsin pääsee 
Huhtasuolle, Vaajakoskelle, palokkaan sekä ampujien majalle 
ja sieltä edelleen peurunkaan saakka. kesäisin samat reitit ovat 
suurelta osin purupäällysteistä lenkkipolkua. kesällä puistossa 
on käytössä iso pallokenttä, ja kaukalossa on mahdollisuus ten-
niksen pelaamiseen. alueelta on olemassa suunnistuskarttoja.

opasteet ja retkipalvelut
polun opastettu lähtöpiste on Halssilan liikuntapuiston huol-
torakennuksen kulmalla kentän pitkän sivun suuntaisesti. pol-
ku kulkee aluksi pururataa seuraten, kunnes erkanee metsään. 
Reitti on merkitty maastoon keltaisilla maalimerkinnöillä. Ras-
titauluja ei ole. luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupun-
gin ympäristötoimen sivuilta. Ympäristötoimi vastaa polun yl-
läpidosta.

saavutettavuus ja varusteet
Reitillä on jonkin verran nousuja. maastoon soveltuvat kengät 
ovat tarpeen. märällä kelillä kallio-osuudet voivat olla liukkaita. 
polulla on pitkospuita. se on myös geokätköpaikka.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi> luontopolut
Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelma
Jyväskylän kaupunki> liikuntapalvelut> Halssilan hiihtomaa
Halssilan asukasyhdistyksen internetsivut
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Jyväskylän seutukunta                      

ku
va

t: 
ht

tp
://

w
w

w
.s

uu
rh

al
ss

ila
.fi

http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6905140,490458&z=4&title=minikurko 27.10&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6905140,490458&z=4&title=minikurko 27.10&language=fin
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42941_Aittovkrt.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42941_Aittovkrt.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Aittov
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Aittov
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/halssila
http://www.suurhalssila.fi


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

kanaVuoRen luontopolku
opetuskäyttö
kallioluonto, maisemat, natura 2000 -kohde, naissaari kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä kohde.

kuvaus
Jyrkkäseinäinen, paljaskallioinen kanavuori edustaa tyypillistä 
pohjois-päijänteen vuorimaisemaa. se kohoaa Vaajakosken itä-
rannalla lähes 200 metrin korkeuteen tarjoten hienot näkymät 
päijänteelle ja leppävedelle. 

Geomorfologisesti kanavuori on monipuolinen alue. Vuoren 
länsilaidassa on lähes kilometrin pituinen, jopa 50 m korkea kal-
lioseinämä, sekä jyrkästi länsi-luoteispuolella viettävä, hyvin au-
rinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. seinämä 
kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikalteva-
kin. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. arvok-
kainta on kalliokasvillisuus, joissa on harvinaisiakin lajeja. 

kanavuori ja sen pohjoispuolinen koskenvuori ovat euroopan 
unionin natura 2000 -ohjelman suojelukohteita. maat ovat val-
tion omistuksessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa metsähal-
litus. 

opasteet ja retkipalvelut
polun lähtöpiste on saltunlahden rannalla, uimarannan etelä-
puolella, minne pääsee naissaaren kautta, jossa on iso parkki-
paikka. sijaintikartta. kanavuoren maat ovat valtion omistuk-
sessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa metsähallitus.

Vuorelle johtavan luontopolun alkumatka on rankkaa kiipeä-
mistä portaita ja rinnettä pitkin, mutta lakialueella polkumaasto 
on kohtalaisen helppokulkuista kalliomaastoa. polun (3,7 km) 
kiertämiseen kuluu 2-3 tuntia. polun voi kiertää myös osittain 
seuraamalla rastin 12 opasteita etu-kanavuorentielle.

luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristön-
suojelun sivuilta. oranssit maalinuolet ja suuntaviitat pitävät 
kulkijan polulla. maasto on kulutusaltista, kuivaa ja kallioista ja 
osin vaikeakulkuista. kaltevat kalliorinteet ovat märkinä ja jäisi-
nä liukkaita. suositellaan kumisaappaita, kuivalla kelillä lenkki-
jalkineita.

Reittiin voi yhdistää naissaaresta alkavan ns. saltunlahden len-
kin, 3,5 km. naissaari on sahayhdyskunnan tyyssija, jossa on 
paljon historiaa ja nähtävyyksiä, mm. Vaajakoski, keitele-päijän-
ne-kanavasulku, Wanha Woimala, nykyinen voimalaitos, kala-
portaat ja uimaranta.  

lähteet
Jyväskylän kaupungin sivujen luontopolkuesittely ja kartta
sijaintikartta ja ulkoilualue
natura-kohteen kuvaus
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           Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1. Rinteenaluslehto   9. Vaajakoski ennen ja nyt
2. kallioperä ja kalliokasvit  10.  kelopuu – kolopuu
3. metsäpalo   11. siirtolohkare
4. Jääkausi ja silokallio  12. sienimetsä
5. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 13. ekosysteemi – hajottajat
6. Rantarakentaminen ja rantojensuojelu 14. Rapautuminen
7. Hirvi (sarvityypit)   15. ihminen ja luonto
8. metsän uudistaminen – sukkessio
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3665&lan=fi
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&lon=Ulkoilukartta&cp=14440,42966&z=4&language=fin
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37752_Kanavlp_kartta.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37752_Kanavlp_kartta.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Kanav
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu_ja_virkistys/vaajakoski
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3665&lan=fi
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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
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sallaaJäRVen aaRnialue 
Ja luontopolku
opetuskäyttö
Rauhoitettu aarnialue, vanha metsä, metsätyypit, metsänhoito, 
jääkauden jäljet, myrskyn vaikutukset.

kuvaus
polku sijaitsee sallaajärven aarnialueella vuonna 1989 peruste-
tulla 25 ha:n laajuisella luonnonsuojelualueella. polku kiertää 
1,6 kilometrin pituisena vastapäivään suojelualueen ulkolaito-
jen tuntumassa esitellen alueen ominais- ja erityispiirteitä.

alueen luonnossa on paikoin lehtomaisia piirteitä, ja kasveis-
ta voi löytää mm. lähdetähtimön, yövilkan tai pussikämmekän. 
kasvilajiston erikoisuuksia ovat mm. uhanalainen siperianlilluk-
ka. alueella voi tavata myös vanhan luonnonmetsän lintulajeja. 
polku ylittää kolmessa kohdin kauniin solisevan saniaispuron.

alueen kangasmetsästä 80 % on mustikkatyypin metsää, jossa 
valtapuustona ovat yli 100-vuotiaat kuusikot. polun varrella on 
istutettua mänty- ja koivumetsää, koivuaho, saniaispuro, korpi-
painanteita ja pienen sorakuopan jäänteet. elokuussa 2010 Vee-
ra-myrsky kaatoi luontopolun varrella paljon puita. puusto on 
raivattu polun päältä pois ja rikkoontunut silta on korjattu. pol-
ku on jälleen kulkukelpoinen. kaatuneet puut jäävät metsään 
tarjoamaan kasvualustaa monimuotoiselle lahopuusta riippu-
vaiselle eliölajistolle.

opasteet. materiaalit ja retkipalvelut
luontopolku on merkitty keltaisin nauhoin ja nuolimerkein. po-
lun muutamat kosteikkokohdat on varustettu pitkospuin, jo-
ten reitin kiertäminen on kuivalla kelillä mahdollista ilman ku-
misaappaita. 

aarnialueelle löytää lähtemällä kaupungista keskussairaalan 
mäeltä Ronsuntaipaleentietä lounaaseen kohti muuramen iso-
lahtea. noin kuuden kilometrin matkan jälkeen tiestä erkanee 
hiekkatie oikealle kohti Ruokepuolista. taka-keljontien varrel-
la oikealla puolella 800 metrin päässä näkyvät aarnialueen raja-
merkit ja luontopolkuviitta. 

polun ja suojelualueen opastaulu on tiestä noin 50 metrin pääs-
sä maakuntaurana käytettävän kärrytien varressa. samoilla 
kohdin tien vasemmalla puolella on sallaajärven palvelukodil-
le osoittava tienviitta. polun varrella on 13 rastitaulua. Jyväsky-
län kaupungin ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja sen 
sivuilta löytyy luontopolun kartta. aarnialuetta ja luontopolkua 
esitteleviä vihkosia on saatavissa Jyväskylän kaupungin ympä-
ristövirastosta.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi> luontopolut> sallaajärvi
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> sallaajärvi
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           Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  sorakuoppa 
2.  istutusmetsä 
3.  siperianlillukka 
4.  Hirvipolku 
5.  koivuaho 
6.  kellarikuusikko 
7.  Havumetsä 
8.  saniaispuro 
9.  Jääkausi 
10.  muurahaiskeko 
11.  Haapa 
12.  korven sammalia 
13.  koivikko
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/50886_Sjlp_rastit_98.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42935_Sallaajkrt.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Sallaaj
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Sallaaj
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi#a3
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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


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

kYpäRämäki-köHniön 
luontopolku 
opetuskäyttö
metsätyypit, kaupunkiluonto.

kuvaus
noin kilometrin pituinen luontopolku esittelee tavallisimpia 
lehtomaisen metsän ja kuivan kangasmetsän kasvilajeja. polku 
kiertelee tiiviin asuinalueen keskelle jäävässä metsässä ja mä-
ellä. metsäkuvioista saa lisätietoa kaupungin metsäsuunnitel-
masta.

opasteet ja retkipalvelut
lähtöpiste sijaitsee kypärätien ja erämiehenkadun kulmassa 
olevan sotaveteraanitalon vieressä. kypärämäen-köhniön asu-
kasyhdistys ry on tuottanut kaupunginosan luontoa esittelevän 
kirjasen. kypärämäen-köhniön pesimälinnustosta on tehty eril-
linen selvitys 2009.

saavutettavuus ja varusteet
polulla pärjää lenkkitossuilla. 

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> kypärämäki-köhni-
ön luontopolku
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           Jyväskylän seutukunta                      
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.omapaikka.com/files/linnusto_2009.pdf
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi#a3
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi#a3
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sippulanniemen luonto-
polku
opetuskäyttö
metsätyypit, puulajit, eliöiden vuorovaikutus, veden kiertokul-
ku, jääkauden jäljet, vesistöjen umpeenkasvu, kivilouhimon his-
toriaa.

kuvaus
kuokkalassa sijaitseva luontopolku polveilee neljän kilometrin 
pituisena vastapäivään Ristikiven asuinalueen ja golfkeskuksen 
välisessä vaihtelevassa metsämaastossa. majamäen laelta avau-
tuvat näkymät keljonlahdelle. polun varrella on ollut Jyväskylän 
mustan kiven eli dioriitin ja gabron louhos. polku on perustet-
tu vuonna 1986.

polkuvarren luonto on moni-ilmeistä; on tuorepohjaista kuusik-
koa ja sekametsää, kalliopohjaisia männikköjä ja leppävaltaisia 
lehtoja. Yksityiskohtaista tietoa metsiköiden luonteesta löytyy 
kaupungin metsäsuunnitelmasta. alueen linnusto on runsas ja 
monipuolinen.

polkulenkin sisään jää myös keskimäärin sadan metrin levyinen 
ja runsaan puolen kilometrin pituinen niemijärven suo. sen 
pieni avovesilampare on luontopolun varrella.

opasteet ja retkipalvelut
polun lähtötaulu on hieman huomaamattomassa paikassa nur-
milaukka-nimisen kadun päätepisteestä noin 150 metriä lou-
naaseen ulkoilureitin varrella. lähtöpisteeseen on viitoitus 
Ristikiventien ja nurmilaukan yhtymäkohdassa olevalta py-
säköintipaikalta. polku on helposti saavutettavissa myös mm. 
golfkeskuksen ja lehdokintien kautta. keltaiset merkit kertovat 
reitistä.

polku kulkee paikoin ulkoilureitin pohjaa pitkin ja golfviheriöi-
den lähellä. Golfpalloista ei kulkijalle ole vaaraa normaalitavoin 
puolin ja toisin toimittaessa. Reitin varrella on 20 rastitaulua. 
luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristötoi-
men internetsivuilta. Ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi> luontopolut> sippulanniemi
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> sippulanniemi

Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  metsäkortekorpi   11.  metsän uhanalaiset
2.  muurahaiset ja palokärki  12.  muurahaispesä
3.  kallioperän kivilajit  13.  Jääkauden merkkejä
4.  metsänhoidosta   14.  laaksoa ja kukkulaa
5.  mustikkakangas   15.  tuomi on ruusu
6.  Vesistöjen umpeenkasvu  16.  maisemat muuttuvat
7.  sarat ja rahkasammalet  17.  kivilouhimo
8.  Haapa haitaksi ja hyödyksi  18.  leppämetsä
9.  lehto- vai lehtimetsä   19.  Jäkälää ja sientä
10.  kuusikon monet hapot  20.  Välttämätön vesi
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.jyvasgolf.fi/
http://www.jyvasgolf.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/50893_Splp_rastit_98.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42937_Sippkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42937_Sippkrt.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Sippulann
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Sippulann
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi#a7
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Jääskelän luontopolku
opetuskäyttö
natura 2000, metsätyypit, harvinainen kasvilajisto, kulttuurihis-
toria.

kuvaus
Jääskelässä voi nauttia perinteikkäästä maalaismiljööstä sekä 
kulkea natura-suojelukohteen luontopoluilla upeissa poh-
jois-päijänteen maisemissa. poluilla vaelteli aikanaan Jyväs-
kylän kaupungin perustaja C.C. Rosenbröijer asuessaan tilalla 
1800-luvulla. Hän teki aloitteen Jyväskylän kaupungin perusta-
miseksi laukaan pitäjänkokouksessa pitämällään puheenvuo-
rolla 1823. majurin hautakappeli sijaitsee Villa Jääskelän alueel-
la. 

Jääskelän luontopolku vie kulkijan maisemiin, jossa rehevät kal-
lionalus- ja puronvarsilehdot vaihtelevat karujen ylävien avo-
kallioiden ja kalliomänniköiden kanssa. polun varrella voi ihailla 
pohjois-päijänteelle avautuvia maisemia ja tutustua keskisuo-
malaisittain harvinaiseen kasvilajistoon. 

koko polun pituus on 5 km. Reittiin kuuluu 3 km:n pituinen 
tontunvuoren lenkki sekä eteläisempi 4 km sammalistonkalli-
on lenkki. 

polkureitin tontunvuori ja sammalistonkallio ovat euroopan 
unionin natura 2000 -verkoston suojelukohteita. edustavin 
alue on sammalistonkallion näköalapaikka, jolta avautuvat ko-
meat maisemat päijänteelle. sammalistonkallion nousu on jyrk-
kä ja märillä keleillä liukas. Jyrkimpiin kohtiin on rakennettu 
nousua helpottamaan portaat.

Hienot maisemat löytyvät myös mäyrävuorelta, jonne on viit-
ta Jääskelän tilalle johtavan tien varrella. korkealta harjanteel-
ta lähtee polku mäyrävuoren länsirinteelle, mistä on hienot nä-
köalat 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 tilal-
le. kahden kilometrin päässä on pysäköintipaikka. polun lähtö-
piste 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 kosteikko-
alueilla kumisaappaat ovat suositeltavat. sammalistonkalliolla 
tai nuotiopaikalla teerilahden rannalla on hyvä nauttia eväistä 
ja luonnon rauhasta. luontopolku kannattaa kiertää kiireettö-
mästi tarkkaillen, sillä kaikki tarjolla oleva ei löydy rastitauluis-
ta. kunnon eväät on hyvä olla mukana, sillä poluilla saattaa viih-
tyä 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, puuliite-
ri ja puucee. tiedustelut: kari Häkkinen, p. 014 266 4291, 0500 
755  240. alueella on ratsastustalli, ratsastusreitti, matkailutila 
Villa Jääskelä palveluineen sekä moottorikelkkareitti.

lähteet
Jyväskylän ympäristöpalvelut> luontopolut> Jääskelä 
luontoretkelle keski-suomeen 
Jyväskylän liikuntapalvelut, Jääskelän ulkoilualue 
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http://www.villajaaskela.fi/hautakappeli
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=158304&lan=fi&clan=fi
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37742_Jaaskelalp_kartta.pdf
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&lon=Ulkoilukartta&cp=8442,41483&z=4&language=fin
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Jaaskel 
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=140207&lan=fi#a3
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&lon=Ulkoilukartta&cp=8442,41483&z=4&language=fin
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suRkeenJäRVen luonto-
polut Ja säRkiJäRVen 
aaRnialue
opetuskäyttö

Vanha metsä, tilahistoria, kylähistoria, maakuntaura.

kuvaus
keski-suomen maakuntaura tarjoaa lenkkeily- ja hiihtomah-
dollisuuksia. surkeenjärvellä on kaksi luontopolkua ja lisäksi 
pidempiä hiihtolatuja talvisin. kilometrin mittainen polku on 
suunnattu lapsille ja koululaisille ja 3 kilometrin polku aikuisille. 
maakunta-uralta on yhteys petäjävedelle, Jyväskylään ja Jäm-
sään.

särkijärven aarnialue moksin kylässä on edustava näyte keski-
suomalaisesta vanhasta metsästä. alueelle ovat tyypillisiä jyr-
kähköt mäet ja niiden väliin jäävät notkelmat, jotka usein ovat 
soistuneita ja joiden pohjalla virtaa puro. särkijärven ympäris-
tössä on useita pienehköjä lampia ja järviä, tummavetisiä ja 
osittain suorantaisia. alueen metsät ovat havupuuvaltaisia, kui-
vemmilla paikoilla puolukkatyyppiä, alavammilla kohdilla mus-
tikkatyyppiä, osittain lehtomaista kangasta. paikoin puustossa 
on myös vanhoja lehtipuita, haapaa ja koivua.

särkijärven alueen halki kulkee keski-suomen maakuntaura, jo-
hon liittyen särkijärven koillisrannalla on laavu ja leiriytymis-
paikka. särkijärvelle pääsee parhaiten moksin tai tikkalan kyli-
en suunnasta tai jalan maakuntauraa pitkin. särkijärven metsää 
on hakattu v. 2002.

opasteet ja retkipalvelut
polkujen lähtöpisteet ovat surkeenjärven matkailutilalla. po-
luilla on levähdyspaikat, pidemmällä polulla myös nuotionte-
komahdollisuus. metsähallitus ylläpitää kolmea laavupaikkaa, 
jotka ovat n. kilometrin säteellä matkailutilalta. Reiteistä on 
opaskartta moksin kylän keskustassa olevalla   ilmoitustaululla 
seuraintalon seinässä.

matkailutila järjestää leirikouluja ja leirejä.

saavutettavuus ja varusteet
surkeenjärven matkailutilan osoite on surkeejärventie 170, 
41800 korpilahti, puh. 014 827 437. tila löytyy moksin kylältä. 
korpilahdelta ajetaan luoteeseen petäjävedelle päin n. 8 km, 
käännytään vasemmalle lounaaseen viitan ”sahloinen, moksi” 
kohdalta ja ajetaan tietä n. 12 km. käännytään kunnan rajan 
jälkeen oikealle surkeenjärventielle. matkailutilan pihaan on n. 
1,7 km. särkijärven aarnialueen sijaintikartta.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen 
matkailutila surkeenjärven kotisivut
moksin kyläseuran kotisivut

Jyväskylän seutukunta                      
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http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/index.html
http://www.kalapaikka.net/sarkijarven-aarnialue_nahtavyys_keski-suomi_jyvaskyla___5582.asp
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a3
http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/
http://www.moksi.net
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palJaspään luontopolku 
Ja  näköalapaikka 
satasaRVinen
opetuskäyttö

kalliometsät, lehdot, päijänne-maisemat, muuttolinnut, histo-
ria, geologia.

paljaspää
paljaspään luontopolku, n. 2 km, sijaitsee säynätsalossa muu-
ratsalon saaren pohjoispäässä. polku kierretään myötäpäivään 
kontinvuoren itäpuolen rinteitä pitkin. paljaspää on korkeusta-
solle +140…+150 (n60) nouseva kalliomäki. paljaspäällä kulke-
valta luontopolulta on paikoin huikaisevat esteettömät näkö-
alat 60-70 m alemmaksi päijänteen Hauhonselälle. 

polkureitin maasto on päijänteen rantamille ominaisesti karua 
ja kallioista. kalliomaastossa on yllättäen selvää lehtoakin; kärp-
päkiven lehto ja paljaspään lehmusmetsikkö - molemmat luon-
nonsuojelualueita. polun varrella on 11 rastitaulua.

paljaspää on hyvä lintupaikka syksyisten muuttoryntäyksien 
seuraajalle. keväistä havainnointia haittaa heikko näkyvyys ete-
läisiin suuntiin. lajistoa ovat muuttavat hanhet, vesilinnut, kur-
jet ja petolinnut. 

saavutettavuus ja opasteet
luontopolun on perustanut muuramen-säynätsalon Ympä-
ristöyhdistys vuonna 1992. Reitti on merkitty keltaisten maali-
merkkien lisäksi paikoin pienillä viitoilla. ole silti tarkkana polun 
haarakohdissa, että pysyt reitillä. maaston paikoittaisen kivisyy-
den ja märällä kelillä mahdollisesti liukkaiden kalliopintojen 
vuoksi kulkijan on hyvä tarkkailla askeltensa sijoittumista. po-
lun loppumatka kontinvuorelta alas on sorastetulla tiepohjal-
la helppokulkuinen.

polulle pääsee muuratsalossa kontinvuoren pohjoispuolelta 
Rusakontien päästä sekä Vuorelantien keskivaiheilta taikka lop-
pupäästä paljaspään laelle nousten. sijaintikartta.

satasarvisen näköalapaikka
polkumaaston pohjoispuolella on satasarvisen näköalapaikka, 
noin 70 m päijänteen pinnan yläpuolelle kohoava kalliomäki. 
se on on tunnettu tapion alttarista sekä mäen päällä seisseistä 
kelohongista, jotka kauempaa katsottuna ovat näyttäneet pys-
tyssä olevilta sarvilta. satasarvinen on Jyväskylän lintuatlaksen 
kohde, siellä on tavattu 34 lintulajia. Haikantien tuntumassa on 
pieni suojeltu lehmusmetsikkö.

polku satasarvisen laelle alkaa muuratsalon pohjoispuolelta 
saaritien ja Haikantien risteyksestä. sijaintikartta. Geokätkö-
paikka.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> ympäristönsuojelu> luontopolut> 
paljaspää
Jyväskylän kaupunki> säynätsalo> vapaa-aika> retkeily
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys 
http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo
säynätsalolaisten kirja (toim. matti Rautjoki)
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http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6890276,488094&z=2&title=Paljasp%C3%A4%C3%A4n%20luontopolun%20l%C3%A4ht%C3%B6&language=fin
http://www.ksly.net/jklatlas/ruutu.php?haku=D11
http://www.ksly.net/jklatlas/ruutu.php?haku=D11
http://protectedplanet.net/sites/Satasarvisen_Pohjoisrinteen_Lehmusmetsikko_Protected_Habitat
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?50
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1VXME
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1VXME
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut#Paljasp
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut#Paljasp
http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo/vapaaaika/retkeily
http://www.ksly.net/index.php?sivu=388
http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo
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Ramin luontopolku Ja 
tapion alttaRi
opetuskäyttö
Jääkauden jäljet, geologia.

kuvaus
Hakolan vuoren laella on tapion alttari, jonka on nimennyt 
aimo kejonen kuopion yliopiston geologian laitokselta. kivi on 
kuin alttari kolmen paaden tukemana, ja lohkareen päällä on 
vielä kolme kiveä. alttarikansi on kalliosta lohjennut pala siir-
tolohkareen päällä. muodostelma sijaitsee 120 metrin korkeu-
della päijänteen pinnasta, ja sieltä avautuvat laajat näkymät eri 
puolille päijännettä, mm. säynätsaloon, konttivuoreen ja Riihi-
vuoreen.

Hakolanvuori on liki 200 metriä korkea, ja sen jyrkänteellä on 
nähtävissä merkkejä Yoldian merestä eli muinaisesta Jäämeres-
tä. kallion halkeamassa on vaikuttavan kokoinen korpin pesä. 
alueella sijaitsee myös kymmenen hehtaarin kokoinen ojasen 
lampi, joka on syvimmältä kohdalta 32 metriä syvä. lisäksi on 
neljä muuta lampea. sodan aikana alueella on liikkunut venä-
läisiä sotilaita pitämässä majaa, ja myöhemmin venäläiset sota-
vangit piileskelivät luonnon kivikodassa ja pitivät tulta. kivikota 
on kahden kiven muodostama mukava luonnon nuotiopaikka. 
kesäpolun varressa on 32 metrin mittainen luola, ja kiipeile-
mään alueella pääsee myös mainiosti. suomen suurin, noin 800 
kuution kokoinen siirtolohkare löytyy myös eteläosasta. metrin 
levyiksi aseteltuna siitä muodostuisi 800 metrin korkuinen pyl-
väs.

tapion alttarille pääset näppärästi Ramin luontopolkua, joka on 
yksityisen Raimo niemisen tekemä luontopolku muuratsalossa. 
pituutta sillä on 3,5 km. Geokätköpaikka.

opasteet ja saavutettavuus 
talvella retkelle voi lähteä kultalasta Raimo niemisen kotitalol-
ta, josta polulle pääsee merkittyä polkua pitkin. Retkieväät kan-
nattaa ottaa mukaan. talvisin Ramin kuntopolulla (3,5 km) ei 
voi eksyä, mutta kesällä pidemmällä luola- tai lohkarereitillä (10 
km) tarvitsee oppaan tai henkilön, joka on käynyt siellä myös ai-
kaisemmin. sijantikartta.

ajo-ohje: säynätsalosta käännytään saaritielle, jota ajetaan kor-
tepellontielle asti. kortepellontielle käännytään ennen koulua. 
kortepellontie on pitkä, ja loppumatka on päällystämätöntä tie-
tä. lullinvuorentien kohdalla on kyltit ohjeena. polun alussa on 
n. kolmelle autolle parkkitilaa. isompi parkki löytyy kultalan pi-
hapiiristä.

lähteet
Raimo niemisen haastattelu Jyväskylän tiedotuslehdessä 
1.2.2006
http://www3.jkl.fi/tiedotus/lehti/index.php/2006-01/788
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http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1W3E6
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?50
http://www3.jkl.fi/tiedotus/lehti/index.php/2006-01/788
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HaukankieRRos Ja 
HYRkkölän lintutoRni
opetuskäyttö
linnusto, aarnialue.

kuvaus
Haukankierros on viitoitettu ulkoilureitti, jonka varrella on upei-
ta maisemapaikkoja. matkalla on Hyrkkölän lintutorni, josta 
pääsee näkemään Juurikkajärven linnustoa. erityisesti Haukan-
vuorelta, joka on metsähallituksen aarnialuetta, avautuu hieno-
ja näköaloja. pituutta Haukankierroksella on n. 13 km.

Hyrkkölän Juurikkajärvi on pieni ja matala lampi aivan päijän-
teen kupeessa. muuttoaikoina paikan linnusto on monipuoli-
nen, ja katetusta lintutornista on hyvä kiikaroida huonollakin 
säällä. tornista näkee myös päijänteen rantaan, missä on usein 
enemmän lintuja kuin itse järvellä. Vilkkainta aikaa on huhti-
toukokuu, jolloin valtalajeja ovat vesilinnut ja kahlaajat, kesäl-
lä voi tarkkailla peltolintuja ja yölaulajia. Harvinaisin paikalla ta-
vattu lintu on ristisorsa.

opasteet ja retkipalvelut
lähtöpiste sijaitsee korpilahden keskustan tuntumassa alkio-
opistolla, jonne on opastus vanhalta nelostieltä. sijaintikartta.

Reitillä ei ole rastitauluja. Reitillä on paljon korkeuseroja. Hau-
kankierrokselta lähtee pistopolku muuraisvuoren kautta päijän-
teen rantaan, jossa on kota. 

saavutettavuus ja varusteet
alkio-opisto sijaitsee osoitteessa tähtiniementie 26, 41800 kor-
pilahti.

ajo-ohje lintutornille: käänny 9-tieltä n. 3 km korpilahden kes-
kustaajaman eteläpuolelta itään viitan Hyrkkölä suuntaan. 
Hiekkatietä ajetaan kääntymättä pari kilometriä, kunnes tul-
laan peltoaukealle, jossa tie sivuaa päijänteen kupeessa olevaa 
lampea, Juurikkajärveä. torni on ovelasti piilossa tulosuunnas-
sa lammen takana olevassa metsäsaarekkeessa, mutta sinne on 
viitoitus tieltä. 

lintutornin sijaintikartta.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, korpilahti
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys
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http://www.alkio.fi/yhteystiedot-ja-kartat
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3425471&y=6877194&text=Lintutorni&scale=16000&mode=&action=link&lang=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a0
http://www.ksly.net/index.php?sivu=393


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

oittilan kulttuuRi- Ja 
luontopolku
opetuskäyttö
kylähistoria, jalavalehto, luonnonhoitokohteet, metsänhoito-
kohteet, metsästysperinne, riistanhoito.

kuvaus
oittilan kylän keskustassa kiertelevä noin 2 kilometrin kulttuuri- 
ja luontopolku johdattelee kulkijan pössy-Viikin jalanjäjissä ky-
län historiaan, metsästysperinteeseen, kulttuuriin ja luontoon 
sekä mm. oittilan jalavalehtoon, jossa kasvavat suomen poh-
joisimmat pähkinäpensaat.

luontopolulla voi tutustua monipuolisiin luonto- ja metsänhoi-
dollisiin kohteisiin sekä metsästysperinteeseen ja riistanhoito-
työhön. Reitistö nojautuu mahdollisimman paljon jo olemas-
sa oleviin kulkureitteihin, polkuihin ja tiestöön, ja sen varrella 
on 23 rastitaulua. Rastit esittelevät kulkijoille mm. mielenkiin-
toisia luontokohteita, kylän elämää ”vanhoina hyvinä aikoina”, 
kulttuurihistoriaa, muinaismuistoja, historiallisesti arvokkaita 
rakennuksia ja maisemanäkymiä.

Villa Cawén on saanut nimensä taiteilija alvar Cawénin mukaan. 
alvar Cawén (1886–1935) syntyi oittilassa mutasen pappilas-
sa. korpilahtelaisuus on tavoitettavissa hänen maalauksissaan 
kehtolaulu, uunin liepeillä ja sydänmaan torppa. myös myö-
häisten alttaritaulujen taustamaisemia voi pitää päijänteen mai-
semien sisäisinä muistumina.

Yli kymmenen vuotta Villa Cawén on ollut oittilalaisille kauppa 
ja kahvila. taloa voi vuokrata kokouksia ja tilaisuuksia varten, ja 
huoneissa toimii myös myyntipiste tilatuotteille ja käsitöille. ta-
losta on tullut suosittu kesäisten taidenäyttelyiden pitopaikka.

opasteet ja retkipalvelut
polkujen lähtöpaikka on Villa Cawénissa, oittilan maamiesseu-
ran ylläpitämällä kylätalolla, josta mukaan saa myös polun esit-
teet. Reitin varrella on kaksi taukopaikkaa. toisella taukopaikalla 
on lähde esimerkiksi nuotiokahvien keittämistä varten. Havain-
toluontopolku liittyy kätevästi myös Vaarunvuorten luontopol-
kuun ja oittilan kulttuuriluontopolkuun. Villa Cawenin rannas-
sa on laivalaituri, jota voivat käyttää päijänteen sisävesiristeilyn 
alukset.

opastuksia leirikouluryhmille järjestää mm. Ylä-tihtarin juureva 
perinnetila os. karkeenlenkki 21, 41880 oittila, mari ja samuel 
uusitalo. 

saavutettavuus
korpilahden nesteeltä käännytään ensin Vespuolentielle (tie 
nro 610, viitoitus Joutsaan, luhankaan ja kärkistensalmeen), 
josta 12 kilometrin päästä erkanee oittilantie (viitoitus oittilaan 
ja Rutalahteen). kuljetaan vielä 4 km Villa Cawénin pihaan, osoi-
te: Raidanlahdentie 783, 41880 oittila, puhelin 043 214 0020.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen 
oittilan maamiesseuran kotisivut
putkilahden kyläsivut
putkilahti natura 2000 -kohde 
putkilahti maisemanhoitokohteena
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http://www.paijannettapohjoiseen.com/dynamic/1/12.html
http://www.paijannettapohjoiseen.com/dynamic/1/12.html
http://www.yla-tihtari.fi/ajoohje.php
http://www.yla-tihtari.fi/ajoohje.php
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a4
http://www.villacawen.info/villacawen.html
http://www.putkilahti.net/k110630c.php
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=266950&lan=fi&clan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=42686&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=42686&lan=FI
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VaaRunVuoRten luonto-
polku
opetuskäyttö
natura 2000 -kohde, monimuotoisuus, vanha metsä ja linnus-
to, kallio -ja lehtokasvillisuus, uhanalaiset lajit,  pohjois-päijän-
teen maisemat ja maastonmuodot, tiehistoria, pumppuvoima-
hanke ja suojeluliike.

kuvaus
pohjois-päijänteen rantojen jylhyys korostuu korpilahden Vaa-
runvuorilla. korospohjanlahden puoleinen länsirinne koho-
aa lähes kohtisuorana kallioseinämänä 122 m päijänteen pin-
taa korkeammalla. Ydinvoimainnostuksen aikaan 1960-luvulla 
imatran Voima oy kaavaili alueelle pumppuvoimalaa, joka syn-
nytti Vaarunvuoren suojeluliikkeen. laitosta ei rakennettu.

Retkeilyreitti kulkee jyrkkyydestään tunnettua ns. Vanhaa Vaa-
runtietä pitkin, joka valmistui vuonna 1851. 1930-luvulla tielle 
vakiintui linja-autoliikenne. matka oli ensikertalaiselle mieleen-
painuva, sillä matkustajien piti nousta ylämäessä pois kyydistä 
ja miesten vielä työntää autoa.

Vaarunvuorten alue on tärkeä vanhojen metsien suojelulle. alu-
eelta on tavattu noin 70 uhanalaista lajia. alueella esiintyy myös 
joukko eteläisiä ja pohjoisia lajeja äärirajoillaan. luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta Vaarunvuoret (n. 600 ha) on kenties 
keski-suomen merkittävin kohde. Jyrkänteiden rinteen alaosas-
sa on suojeltuja lehtoja. Vaarunjärven laskupuron varressa kas-
vaa kookkaita vuorijalavia, lukuisia keski-suomessa uhanalaisia 
lehtokasveja sekä suomen pohjoisin luonnonvarainen  pähki-
näpensas. alueella on myös monia pienialaisia soita. särkijär-
ven laskupuron varrella on suomessa harvinaiseksi käynyttä 
lehtokorpea. niinijärven  rannalla on lettorämettä ja könnön-
suolla lähteistä tervaleppäkorpea. lintupaikkana parasta antia 
ovat suojeltujen aarnialueiden lajit.

opasteet ja retkipalvelut
Vaarunvuorten alueella on noin 5 km sinisin maalimerkein mer-
kittyä reittiä. polku on pääosin melko helppokulkuista, mutta 
korkeuseroja on paikoin huomattavasti. luontopolun (4 km) 
kulkemiseen kannattaa varata aikaa pari tuntia. Reitin vaihte-
leviin metsä-, kallio-, suo- ja rantaelinympäristöihin tutustutaan 
16 rastitaulun opastuksella. Reitin varrella on lyhyitä pitkospuu-
osuuksia ja kaksi lampea: Juonaanjärvi ja särkijärvi. särkijärven 
rannalla on tulentekopaikka, liiteri ja käymälä. alue on metsä-
hallituksen hoidossa. Retkien suunnittelua varten löytyy tietoa 
metsähallituksen Vaarunvuoret-sivuilta.

saavutettavuus ja varusteet
Vaarunvuorille pääsee korpilahden-Joutsan väliseltä 610-tiel-
tä. polun lähtöpiste on levähdyspaikalla Vaarunvuorten laella. 
saappaat ovat tarpeen kaikkina vuodenaikoina. Juomavesi ja 
eväät kannattaa ottaa mukaan, sillä alueella ei ole kaivoa eikä 
kahvilaa tai kauppaa. Vaarunvuorelle pääsee myös vesitse päi-
jänteeltä, rantautumispaikka on korospohjassa, ks. http://www.
retkikartta.fi. tavinsulka oy järjestää alueelle melontaretkiä.

lähteet
metsähallitus
luontoretkelle keski-suomeen 
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys
natura 2000 -kohdekuvailu
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http://personal.inet.fi/luonto/vaarun.vuori/pumppuvoimala.html
http://personal.inet.fi/luonto/vaarun.vuori/luonto.html
http://personal.inet.fi/luonto/vaarun.vuori/luonto.html
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/vaarunvuoret/reitit
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/vaarunvuoret/reitit
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/vaarunvuoret/Sivut/Default.aspx
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?id=1403
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?id=1403
http://www.tavinsulka.com/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/vaarunvuoret/Sivut/Default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a2
http://www.ksly.net/index.php?sivu=403
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15624
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oRaViVuoRen toRni
opetuskäyttö
struven ketju, maanmittaus, geodeettinen laitos, unesco-koh-
de, lintujen havainnointi.

kuvaus
korpilahden puolakan kylän oravivuorella on maanmittauslai-
toksen tukeva kolmiomittaustorni paikalla, josta suomen kol-
miomittaustoiminta aloitettiin. oravivuori kuuluu ns. struven 
ketjuun, joka on ollut unescon maailmanperintöluettelon koh-
de vuodesta 2005 lähtien. 

struven ketju on mustaltamereltä pohjoiselle jäämerelle ulot-
tuva kolmiomittausketju, jolla 1800-luvulla selvitettiin maan 
muotoa.  suomessa on suojeltu kuusi ketjuun kuuluvaa pistet-
tä. puolakan piste mitattiin vuonna 1834 ja merkittiin poralla 
kallioon. Gps-mittaukset syrjäyttivät kolmiomittaukset 1980-lu-
vun puolivälissä. siihen asti paikalla oli kolmiomittaustorni sekä 
Geodeettisen laitoksen tähtimittausasema 1969-1987. nykyi-
nen torni on  maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen 
yhdessä rakennuttama muistoksi alueen merkityksestä suo-
men kartoitukselle. 

maanmittauslaitos on tuottanut opetusta varten verkko-ope-
tusaineiston osoitteeseen www.karttakaaro.fi. maan merki-
tys -sivulla on tehtäviä, joita voidaan käyttää eri oppiaineiden 
opetuksessa. niiden avulla voi tutustua esimerkiksi maanmit-
taukseen ja kartan käyttöön. tehtävien kautta voidaan käsitel-
lä myös yleisesti suomea ja yhteiskuntaa. opetusmateriaaleista 
on yhteys myös kansalaisen karttapaikkaan. maanmittauslai-
toksen sivuilta löytyy myös verkkonäyttely maan mitta, jossa voi 
tutustua mm. vanhoihin karttoihin. maailmanperintöä esittele-
västä osiosta löytyvät uudet videot kertovat, mistä kolmiomit-
tauksessa on kysymys.

maanmittausmuseo Jyväskylässä on kiinnostava tutustumis-
kohde peruskoulun ylimmille luokille ja lukiolaisille. 

opasteet ja retkipalvelut
tornille pääsee ajamalla valtatietä 9 korpilahdelta muutaman 
kilometrin Jämsään päin ja kääntymällä puolakkaan johtavalle 
tielle. tätä tietä ajetaan n. 10 km, kunnes vajaa kilometri puo-
lakan kylän jälkeen tie haarautuu vasempaan Vanhanpääntiel-
le. tienhaarassa on opastekyltti näkötornille. Vanhanpääntietä 
ajetaan puolisen kilometriä, jolloin tullaan autojen parkkipai-
kaksi sopivalle levikkeelle. karttalinkki. tien vasemmalla puolel-
la on opastekyltti tornille johtavalle polulle. kävelymatkaa on n. 
1 km, välillä jyrkkääkin kallioseinämää ylöspäin. Veneellä pää-
see omenalahden luonnonsatamaan, josta polku vuorelle läh-
tee kummelin läheisyydestä. oravasaaren kärjestä on löydetty 
muinaishauta ja muinaislöytöjä on tehty myös metelinkiukailta, 
pyöreiltä silokalliosaarilta. sijaintikartta.

saavutettavuus ja varusteet
Varsinkin syksyllä ja keväällä kiikarit on hyvä ottaa mukaan lin-
tujen havainnointia varten. nousu tornille on paikoin jyrkkä.  
maanmittausmuseo on osoitteessa oikokatu 11, Jyväskylä.  

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen
maanmittauslaitos
opetusmateriaalit
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys
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http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju
http://www.karttakaaro.fi/
http://www.karttakaaro.fi/verkkonayttely
http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21116
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3422670&y=6870185&srs=&text=P-paikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3423154&y=6869761&text=Oravivuori&scale=16000&mode=&action=link&lang=fi-FI%27,600,600,true,true%29
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a6 
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju
http://www.karttakaaro.fi/maailmanperinto/struven-ketju
http://www.ksly.net/index.php?sivu=429
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JYVäskYlän lintutoRnit 
Jyväskylän lintupaikoista löytyy lisätietoa keski-suomen lin-
tutieteellisen Yhdistyksen sivuilta www.ksly.net > lintupaikat > 
kuntalista > Jyväskylä. 

sivuilla on kaikkiaan 23 lintupaikkaa, joita on esitelty luonto-
kohteiden yhteydessä. Jyväskylän kaupunki ylläpitää viittä lin-
tutornia.

23a. RautpoHJanlaHDen lintutoRni 
Ja 23b. eeRolanlaHti

opetuskäyttö

natura 2000 -kohde, lintuvesien suojeluohjelman kohde, nau-
rulokkiyhdyskunta, vesilinnut.

kuvaus
molemmat lintupaikat sijaitsevat tuomiojärvellä. Rautpohjan-
lahti on kortepohjan asuinalueen kupeessa kapea, pitkänomai-
nen ja rehevä perinteinen lintujentarkkailupaikka. lahden ete-
läisimmässä pohjukassa lehtimetsävyöhykkeen laidassa on 
lintutorni muutaman kymmenen metrin päässä lahden rantoja 
seurailevasta ulkoilureitistä. eerolanlahti on ruovikkoinen, ma-
tala tuomiojärven lahti ja helposti saavutettava linturetkikoh-
de keskellä Jyväskylää.

tuomiojärven eerolanlahti ja Rautpohjanlahti ovat valtakunnal-
lisen lintuvesiensuojeluohjelman sekä eu:n natura 2000 -ohjel-
man kohteita. eerolanlahden suuri naurulokkikolonia on tun-
netuin kohde. lokkeja pesii myös Rautpohjanlahdella, mutta 
huomattavasti vähemmän. 

lokkien seurassa pesivät vakituisesti laulujoutsen ja pienempiä 
vesilintuja, mm. pienemmät silkkiuikku- ja nokikanakoloniat, ja 
lahtien pensastoissa, ruovikoissa ja lahopuureunustoissa viih-
tyy monilajinen pienempien lintujen joukko, ajoittain mm. luh-
tahuitti, satakieli ja pikkutikka. kevään ja syksyn muuttoaikoihin 
lahdilla viipyilee kaupunkiympäristölle muutoin vieraita lajeja, 
kuten kahlaajia ja harmaahaikara. lintutornista voi seurata ohi 
matkaavia muuttolintuja.

opasteet ja saavutettavuus
Rautpohjanlahden tornille johtaa lyhyt polku välittömästi kor-
tepohjan koulun itäpuolella olevalta pysäköintialueelta. Raut-
pohjanlahden sijaintikartta. Viitaniemen kupeessa sijaitseval-
le eerolanlahdelle johtaa ojan vartta seuraillen noin 200 metrin 
mittainen polku nisulan ja kortepohjan yhdistävältä kevytväy-
lältä. tornille johtaa pitkosväylä myös Viitaniemen puoleiselta 
jousiampumaradalta, ja pikku sillan kautta sinne pääsee myös 
kortepellon asuinalueen suunnasta. eerolanlahden sijaintikart-
ta.
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=20
http://www.ksly.net/index.php?sivu=20
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904945,485039&z=1&title=Rautpohjanlahden%20lintutorni&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904945,485039&z=1&title=Rautpohjanlahden%20lintutorni&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904876,485614&z=2&title=Eerolanlahden%20lintutorni&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904876,485614&z=2&title=Eerolanlahden%20lintutorni&language=fin
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24. HämeenlaHDen lintutoRni

opetuskäyttö
laaja ruovikko- ja pensaikkoalue, kahlaajaliete, rantametsä, lin-
tutorni.

kuvaus
kuokkalan kaupunginosassa päijänteen rannalla sijaitseva lin-
tutorni on suunnattu kohti etelää ja päijännettä. tornista voi 
tarkkailla alla levittäytyvän Hämeenlahden ruovikon ja ranta-
pensastojen elämää. Ruovikkoalue on Jyväskylän laajin. Hä-
meenlahti on rauhoitettu. 

tornille vievät pitkospuut kulkevat rehevän lehdon läpi. muut-
tolinnusto liikehtii päijänteen suurjärven suunnassa syksyin ke-
väin, joten se on mainio paikka katsella levähtäviä lintuja. ke-
väällä voimakas veden virtaus luo Hämeenlahden edustalle 
salmirantaan laajan sula-alueen, johon kevään ensimmäiset ve-
silinnut tulevat mielellään.

Valtalajistoa ovat vesilinnut. kesällä alueella havaitaan yölaula-
jia, kuten kaulushaikara, luhtahuitti, kerttuset ja satakieli. Harvi-
naisuuksista lahdella on havaittu mm. viiksitimaleita. Rantakoi-
vikossa pesii pikkutikkoja. 

opasteet ja saavutettavuus
tornille johtavan polun alkupää ja lahdesta kertova opastau-
lu sijaitsevat salmirannantien kääntöpaikan laidalla työvoima-
opiston sisäänkäynnin edustalla. paikalta on tornille matkaa 
runsas 400 metriä. autoilija voi jättää ajokkinsa läheiselle ai-
kuiskoulutuskeskuksen (Jaiko) pysäköintipaikalle. sijaintikart-
ta. 

25. pitkäRuoHon lintutoRni

opetuskäyttö

Ruovikkoinen järvenlahti, pensaikkoalue, kahlaajaliete, lintutor-
ni.

kuvaus
kuokkalan pohjoisrannalla sulkulassa on Jyväsjärven suuntaan 
avautuva pitkäruohon lintutorni ”lyyli ”pitkäruohonniemen 
luonnonsuojelualueella. lintutorni on lehtimetsän suojassa. 
tornista näkee hyvin sekä järvelle että ruovikkoalueelle. pitkä-
ruohon alue on melko laaja, ja se koostuu rantalehdosta, heinää 
ja saraikkoa kasvavasta rantaniitystä ja pensaikkoalueesta sekä 
matalan veden aikaan kaupungin parhaasta kahlaajarannasta.
tornilta on näkymät pohjoiseen sekä Jyväsjärven yli kaupungin 
keskustan, seppälän, aittovuoren ja Rauhalahden suuntiin. 

opasteet ja saavutettavuus
Reitti lintutornille kulkee kuokkalan siirtolapuutarha-alueen 
tuntumassa. puutarhan itäpuolen portilla on pysäköintipaikka. 
kuokkalassa sulkulantieltä käännytään pohjoiseen Ruulahden-
tielle ja vajaan 200 metrin matkan jälkeen vasemmalle puutar-
hanrantaan. pysäköintipaikalta on viitoitus lintutornille johta-
valle pitkospolulle. sijaintikartta.

Jyväskylän seutukunta                      

ku
va

: t
uo

m
o 

pi
hl

aj
a

ku
va

: t
uo

m
o 

pi
hl

aj
a

24

25

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3437545&y=6901481&srs=&text=Lintutorni&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3437545&y=6901481&srs=&text=Lintutorni&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?cx=3437364&cy=6903553&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Pitk%C3%A4ruoho&osoite=&kunta=&isShown=&lang=FI
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26. sallistensuon lintutoRni

opetuskäyttö
suolajisto.

kuvaus
Ylä-kintauden, joka sijaitsee petäjäveden puolella, kupeessa on 
keskikokoinen umpeenkasvanut suolampi, joka tarjoaa tyypil-
lisistä lintujärvistä poikkeavan lajiston. alueella pesii ainakin 
kapustarinta ja varmasti muitakin pohjoisia suolajeja. Vuonna 
2009 alueella havaittiin kaksi suopöllöä todennäköisesti pesi-
mäpuuhissa.

lintutornilta voi seurata mm. kurkien, lokkien, haukkojen, pöl-
löjen ja pienlinnuston pesimistä ja ruokailua. alueelle on raken-
nettu myös metsäautotie. tornilta avautuu näkymä sallisten-
suon natura 2000 -kohteelle. alue on pääosin metsähallituksen 
omistuksessa. 

opasteet ja saavutettavuus
sallistensuo sijaitsee Jyväskylän ja petäjäveden rajalla. tornil-
le ajetaan Jyväskylä-keuruu-tietä nro 23, käännytään kintau-
den kohdalta oikealle kohti uuraista ja ajetaan tietä n. 13 km. 
käännytään vasemmalle sakarintielle, jota kuljetaan n. 300 m. 
oikealla näkyy opaste lintutornille. metsäautotietä kuljetaan n. 
600 m, jonka jälkeen kävelymatkaa tornille on n. 300 m. sijain-
tikartta.

27. RauDanlaHDen lintutoRni

opetuskäyttö
muutonaikaiset vesilinnut, pohjois-päijänteen peruslajisto.

kuvaus
Raudanlahden lintutorni kätkeytyy taitavasti päijänteen ran-
tametsään, ja paikalle ei vuosien varrella kovin moni lintuhar-
rastaja ole eksynyt. Raudanlahti on kuitenkin aivan kelvollinen 
paikka tarkkailla vesilintujen elämää. Harvinaisuuksia se tus-
kin tarjoaa. kiivain sesonki on lyhyt ajoittuen jäiden lähdön ai-
koihin. pesimälinnusto on vaatimattomampi, runsain laji viime 
vuosina on ollut silkkiuikku. muutonseurantaan torni ei sovel-
lu johtuen sijainnista puiden katveessa. itse torni on tukeva ja 
puoliksi katettu.

opasteet ja saavutettavuus
Raudanlahti sijaitsee Jyväskylässä, säynätsalon ja muuramen 
rajamaastossa. autolle on pysäkkialue säynätsalo-muurame-
tiellä. siitä pääsee tien ja rannan välissä kulkevalle vanhalle rau-
tatiepenkalle, jota jatketaan oikealle muuramen suuntaan noin 
150 metriä. torni on vasemmalla pienessä niemekkeessä pen-
kan ja rannan välissä. laskeutuminen penkalta on jyrkähkö! si-
jaintikartta. 

lähteet
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys 
Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, luontopolut ja lintu-
tornit
eerolanlahti-Rautpohjanlahden natura 2000 -kuvaus
sallistensuon natura 2000 -kohdekuvaus
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2567964&y=6918767&srs=&text=Sallistensuon+lintutornin+parkkipaikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2567964&y=6918767&srs=&text=Sallistensuon+lintutornin+parkkipaikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=433200&n=6890607&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=433200&n=6890607&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://www.ksly.net/
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15641&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=141836&lan=fi&clan=fi
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keski-suomen ilmailu-
museo
opetuskäyttö
ilmavoimien historia, suomalainen ilmailuhistoria, lentokone-
mallit.

kuvaus
keski-suomen ilmailumuseo esittelee suomalaista ilmailuhisto-
riaa sen alusta nykypäiviin saakka. perusnäyttely koostuu pää-
asiassa lentokoneista, lentokonemoottoreista ja lentovarusteis-
ta, jotka ovat olleet käytössä suomen ilmavoimissa. esillä on 
myös vaihtuvia erikoisnäyttelyitä. 

pienoismallikokoelma antaa kuvaa ilmailun laajemmasta kir-
josta. keski-suomen ilmailumuseo on aloittanut toimintansa 
vuonna 1979, ja vuodesta 1987 alkaen se on toiminut myös il-
mavoimien museona vastaten ilmavoimiemme perinteiden tal-
lentamisesta.

museohallissa on esillä 28 konetta. museossa on myös lentoko-
neiden ohjaamo-osia, mm. messerschmidt-simulaattori, joihin 
pääsee istumaan. osa kokoelmista on kesäisin ulkopihalla. mu-
seoon voi tutustua virtuaalisesti panoraamakuvien avulla joko 
ennen käyntiä tai sen jälkeen. tutustumisteemat: 
sota-aika
Brewster
Blenheim
suihkuhävittäjät miG-21F ja saab Draken
DC-3:n alla

sotilasilmailun ja ilmapuolustuksen kehitystä ja välineistöä esit-
telee viestimuseo. sen esineet, tarinat ja installaatiot valotta-
vat ilmapuolustuksen johtamisen, lennonvarmistuksen, ilma-
valvonnan sekä radiotiedustelun välineiden ja toimintatapojen 
kehitystä suomen ilmavoimien alkutaipaleelta aina 2000-luvul-
le saakka.

lentäjän työhön pääsee tutustumaan myös elo kuVa -näyt-
telyssä, jossa on esillä Henrik elon (s. 1970) valokuvia. kuvien 
avulla pääsee näkemään hävittäjälentäjän näkökulman ympä-
ristöstään startista laskuun. mukana on myös abstrakteja maise-
makuvia, jotka on mahdollista nähdä vain harvinaisissa valais-
tusolosuhteissa. näyttelyssä on niin vauhtia, taitolentoa kuin 
rauhallisia hetkiäkin taivaan sinessä.

opasteet ja palvelut
museo sijaitsee osoitteessa tikkakoskentie 125, tikkakoski. il-
mailumuseossa on myös kahvila ja sen yhteydessä museo-
kauppa. aukioloajat ja hinnat löytyvät museon internetsivuilta. 
opastus maksusta.  

lähteet
http://www.airforcemuseum.fi/tietoja_museosta
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http://www.airforcemuseum.fi/flash.asp?file=1
http://www.airforcemuseum.fi/flash.asp?file=2
http://www.airforcemuseum.fi/flash.asp?file=3
http://www.airforcemuseum.fi/flash.asp?file=4
http://www.airforcemuseum.fi/flash.asp?file=5
http://www.airforcemuseum.fi/aukioloajat_ja_hinnat
http://www.airforcemuseum.fi/tietoja_museosta


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

kallioplanetaaRio Ja
nYRölän oBseRVatoRio
opetuskäyttö
tähtitiede, tähtitaivas, avaruus, valo, kaukoputki, seikkailuohjel-
mat. 

kuvaus
Jyväskylän sirius ry rakensi nyrölään maaseututähtitornin v. 
1997. nyrölän kyläsuunnitelman matkailuhankkeen tuloksena 
kallioplanetaario avattiin juhlavasti 27.4.2008. nyrölä tunne-
taan myös kansainvälisesti, sillä vuonna 1999 nyrölän tähtitor-
nista havaittiin uusi pikkuplaneetta, joka nimettiin kylän mu-
kaan: 22978 nyrola. 

nyrölän kallioplanetaario on maailman ainut kiven sisään lou-
hittu planetaario. planetaarionäytöksiä on tarjolla 12 eri tee-
masta. lisäksi on mahdollisuus räätälöidä oma teema.  audito-
riossa voi katsella ja kokea kolmiulotteisia elokuvia, ja tarjolla on 
myös musiikkiesityksiä. planetaariossa voidaan elokuvien lisäk-
si näyttää reaaliaikaista kaukoputkikuvaa tähtitaivaalta. projek-
torilla voidaan katsoa myös erilaista video- ja tietokonemateri-
aalia sekä pelata pelejä. 

avaruuden ihmeiden lisäksi vierailijat pääsevät tutustumaan 
myös ympäröivään luontoon paikallisten eräoppaiden sekä 
luontopolkujen avulla. lähiympäristössä on pienen karhun 
seikkailurata.

Jyväskylän tähtiharrastusyhdistys Jyväskylän sirius ry järjestää 
omassa observatoriossaan tähtinäytäntöjä, havaintotoimintaa, 
jäseniltoja, retkiä, kaukoputkenrakennusta ja julkaisutoimintaa. 
tähtinäytäntöjä järjestetään kaikilla Jyväskylän siriuksen tähti-
torneilla, nyrölässä lokakuun alusta maaliskuun loppuun saak-
ka selkeällä säällä. siriuksen nettisivuilla on yhteys nyrölän re-
vontulikameraan.

opasteet ja retkipalvelut
kallioplanetaario sijaitsee nyrölän kylässä  20 kilometriä poh-
joiseen Jyväskylän keskustasta. planetaarion osoite on Vertaa-
lantie 419, opastus keuruuntieltä ja 4-tieltä. kallioplanetaarion 
nettisivuilla on lisää tietoa tarjonnasta koululaisryhmille. paikal-
la on kahvila-ravintola. 

tähtikeskuksen toiminnasta vastaa tähtipolku oy, ja nyrölän 
kyläyhdistys on yksi sen pääosakkaista. sirius ry:n toimisto on 
kallioplanetaariolla. nyrölän observatorion osoite on Vertaalan-
tie 449, 40270 palokka.

lähteet
kallioplanetaario
nyrölän kyläyhdistys
Jyväskylän sirius ry
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https://d8f01d87-a-6a1ea3e7-s-sites.googlegroups.com/a/kallioplanetaario.fi/sivut/ryhmille/kevatretket/Ulkoseikkailu.jpg?attachauth=ANoY7coX5Dv0vC8oyIYvOCAU3Zrq357FUwAeXjXNQ_U-bwGbG9JZINyBR9LpZ96y6tg1yvbt77MX9iLufqvvxdonbfKwoPj6jFiXYvH9fZRC0ns8vWaQI_jW6m4XVp-ObBs7BGbh4kZxYcuGGJLCrQv_2NHfQqbFcX2qKHJgcUIk-zGL1iBAwweHIAaxuA4Nl5cvGFSbduzWu1iGD2SWmAcGkZLKSH95k12PWD2qKohDA8h9Lu4MTF-vHWlbv4DfZbMOxxWtNWkD&attredirects=1
https://d8f01d87-a-6a1ea3e7-s-sites.googlegroups.com/a/kallioplanetaario.fi/sivut/ryhmille/kevatretket/Ulkoseikkailu.jpg?attachauth=ANoY7coX5Dv0vC8oyIYvOCAU3Zrq357FUwAeXjXNQ_U-bwGbG9JZINyBR9LpZ96y6tg1yvbt77MX9iLufqvvxdonbfKwoPj6jFiXYvH9fZRC0ns8vWaQI_jW6m4XVp-ObBs7BGbh4kZxYcuGGJLCrQv_2NHfQqbFcX2qKHJgcUIk-zGL1iBAwweHIAaxuA4Nl5cvGFSbduzWu1iGD2SWmAcGkZLKSH95k12PWD2qKohDA8h9Lu4MTF-vHWlbv4DfZbMOxxWtNWkD&attredirects=1
http://www.ursa.fi/yhd/sirius/sivut/sivu.php?sid=14
http://www.kallioplanetaario.fi/ryhmille
http://www.kallioplanetaario.fi/ryhmille
http://www.kallioplanetaario.fi/etusivu
http://www.nyrola.fi
http://www.ursa.fi/yhd/sirius
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HalsVuoRen kallio-
maalaukset
opetuskäyttö
kivikauden kalliomaalaustaide, esihistoria.

kuvaus
Halsvuori sijaitsee Jyväskylästä noin kymmenen kilometriä 
pohjois-koilliseen. arkeologi timo miettinen löysi kalliomaa-
lauksen vuonna 1979. Halsvuori on yksi niistä harvoista kallio-
maalauskohteista, joka ei sijaitse laajemman vesistön tai vesi-
reitin äärellä. 

Halsvuoren  maalaus koostuu kolmesta punavärillä tehdystä 
kuvaparista, joiden on tulkittu kuvaavan pyyntiä ja ruoanhan-
kintaa: 1) iso ihminen saaliseläintä kädessään riiputtamassa, 
2) pieni ihminen, myös saaliseläintä kädessään riiputtamassa 
ja 3) mahdollisesti kaksi tassunpainaumaa (väriläiskää). maala-
ukset ovat seinämän kaakkoispäässä, lammen kohdalla, noin 
145 cm:n korkeudella maanpinnasta ja noin 100 cm:n levyisellä 
alueella. kalliomaalaukset luokitellaan muinaismuistojäännök-
siin, ja ne ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita. 
maalaus on pahoin vaurioitunut alapuolella pidetyn nuotiotu-
len vuoksi - siinä on ilmeisesti pidetty tulta vuosisatoja. 1990-lu-
vun alussa on seinämään lyöty kalliokiipeilykoukkuja.

suomesta on löydetty yli 80 esihistoriallista kalliomaalausta. 
keski-suomesta tunnetaan kuusi kalliomaalausta: laukaan sa-
raakallio ja uittovuori, Jyväskylän Halsvuori, luhangan avosaa-
ri, Joutsan Viherinkosken siirtolohkare ja   kuhmoisten pyhän-
pää. esihistorialliset kalliomaalaukset on tehty n. 7000-3000 
vuotta sitten kivikauden aikaan.

opasteet ja retkipalvelut
Halsvuoren kalliomaalaus on museoviraston muinaismuistore-
kisterin kohde nro 1800010005, sijaintikartta. kohteelle on tur-
vallisinta pyytää opastusmahdollisuutta keski-suomen museol-
ta.

kohde sijaitsee entisen Jyväskylän maalaiskunnan koilliskul-
massa, Jyväskylän ja laukaan rajalta noin kilometri länteen, 
Vihtavuoren tehtaiden länsipuolella. Hiidenjärven itäpuolel-
la olevan pienen soistuneen lammen koillispuolella on luode-
kaakkosuuntainen pitkä kallioselänne, jonka kaakkoispää on 
jyrkkää, paikoin suoraan alas putoavaa seinämää runsaan 500 
m:n matkalla.  kallioseinämän juurelle johtaa polku. Geokät-
kökohde. alueella ei saa pitää nuotiota ilman maanomistajan 
suostumusta.

lähteet
museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaali, muinais-
jäännökset
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3b.
htm
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=180010005
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCNKKA
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCNKKA
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3b.htm
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3b.htm
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HaRJu Ja staDion
opetuskäyttö
kaupungin historia ja maamerkki, ulkoilualue, urheiluhistoria, 
vesihuolto, teatteri.

kuvaus
Harjulla on ollut suuri merkitys kaupungin kehittymiselle jo jää-
kautisen luonnonhistorian ajoilta saakka. sulamisvesien aiheut-
tama korkein ranta on ollut tasolla  +150 m mpy, minkä mukaan 
nykyinen Vesilinna olisi  majakka ulapan keskellä. tiestö ja asu-
tus syntyivät Harjun kupeeseen. korkea jyrkkärinteinen Harju 
toimi maamerkkinä niin vesitse kuin maitse liikkuville. 

kaupungin perustamisen aikaan 1837 sitä nimitettiin syrjän-
harjuksi syrjälän tilan mukaan. Harjusta otettiin maa-ainesta 
kaupungin rakentamiseen. laelle rakennettiin 1887 kesäkahvila  
ja 17 m korkea näkötorni, ja Harjulla pidettiin laulu- ja soittojuh-
lia. kaupunkiin rakennettiin vesijohtojärjestelmä 1910, jolloin 
valmistui 5,2 m korkea linnamainen vesisäiliö. myöhemmin ra-
kennettiin 32 m korkea ja 3000 m3 vetoinen vesisäiliö Vesilinna 
v. 1953, ja se rauhoitettiin rakennussuojelulailla v. 2000. tornin 
kello on lahja eskilstunan ystävyyskaupungilta. nykyinen Jyväs-
kylän energian vesijohtoverkosto keskustan alueella näkyy tääl-
tä. Vesilinnan tiloissa toimivat mm. keski-suomen luontomuseo 
ja Ravintola Vesilinna. nykyisin Jyväskylän kansannäyttämön 
hallussa oleva Harjun kesäteatteri aloitti näytökset 1963. 

kiviset 120 m korkeat neron portaat valmistuivat  työllisyystöi-
nä 1925 ja nimettiin kaupungininsinööri a. i. neron mukaan. 
kiviaines saatiin urheilukentän työmaalta. sodan aikana 1940 
lakimetsikkö hakattiin ja pystytettiin ilmatorjunta-asemat. ny-
kyään aluetta hoidetaan puistometsänä. maisemanhoitosuun-
nitelmaan on koottu keskeiset Harjun luonnetta ja nykyistä 
käyttöä kuvaavat piirteet. Virtuaalimalli tarjoaa tutustumismah-
dollisuuden Harjuun kävellen, ajaen tai lentäen.

suomen ateenaksi kutsuttu Jyväskylä on koulu- ja urheilu-
kaupunki. Harjun urheilukenttä rakennettiin 1926. se ja 1,6 
km pituinen luonnonkaunis kuntorata palvelevat koululaisia, 
urheilijoita ja kuntoilijoita kaupungin sydämessä. suurajojen pi-
kasuora ajettiin Harjulla 1951-66. Harju oli suomalaisen huippu-
pesäpallon tapahtumien näyttämönä 1930-1960-luvuilla. Yleis-
urheilun kalevan kisat järjestettiin v. 1950 Harjulla ensimmäisen 
kerran. pesäpallon vuoksi Harjun kentälle rakennettiin 1950-lu-
vulla 2000-paikkainen katsomo. myöhemmin (1968) pesäpallo 
siirtyi Hippokselle ja jalkapallo jäi Harjulle. kenttä tuli kuuluisak-
si Honsu:n, kirin ja Weikkojen paikallisotteluiden vuoksi. myös 
mm. nimet tapio Rautavaara ja tahko pihkala liittyvät urheilu-
historiaan, jota on koottu kaupungin liikuntatoimen sivuille. 

Harjuun liittyy myös paikallisen urheiluhallinnon kehittyminen. 
urheilulautakunta perustettiin kaupunkiin 1925 ensimmäisten 
suomalaisten kaupunkien joukossa. Jyväskylän ensimmäinen 
urheilualan toimi oli Harjun kentän vahtimestari, joka palkattiin 
jo vuonna 1937.

opasteet ja palvelut
Harjun stadion sijaitsee osoitteessa ihantolantie 1, 40720 Jyväs-
kylä. sijaintikartta. 

lähteet
Jyväskylän kaupunki, Harjun stadion ja historiaa
Jyväskylän yliopiston museo: Jyväskylän Harjun vaiheita
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https://www.jenergia.fi/tuotteet-ja-palvelut/johtokartat
https://www.jenergia.fi/tuotteet-ja-palvelut/johtokartat
https://www.jenergia.fi/johtokartta
https://www.jenergia.fi/johtokartta
http://www.kansannayttamo.fi
http://www.jyvaskyla.fi/puistot/harju
http://www.jyvaskyla.fi/puistot/harju
http://www.skjkl.fi/Jkl/Harju/
http://www.jkl.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/harjun_stadion
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/harjun_stadion/historiaa
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904340,486540&z=2&title=Harjun%20Stadion&language=fin
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/harjun_stadion/historiaa
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto/vaiheet
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keski-suomen luonto-
museo
opetuskäyttö
keskisuomalainen luonto, monimuotoisuus, ympäristönsuoje-
lu.

kuvaus
luontomuseo löytyy kaupunginarkkitehti olavi kivimaan suun-
nittelemasta Vesilinnasta, joka valmistui vuonna 1953. se on 35 
m korkea, ja vesisäiliöön mahtuu vettä 3000 m3. 

keski-suomen luontomuseo on osa Jyväskylän yliopiston mu-
seota ja sen luonnontieteellistä osastoa. luontomuseon histo-
ria ulottuu vuoteen 1863, jolloin Jyväskylään perustettiin suo-
men ensimmäinen kansakoulunopettajien koulutuslaitos eri 
oppiaineiden opetuskokoelmineen. Hiljalleen laajentuneen ko-
koelman pohjalta syntyi lopulta keski-suomen luontomuseo, 
jonka avajaisia vietettiin Vesilinnassa vuonna 2002. 

museo tallentaa aineistoa luonnon monimuotoisuudesta ja 
rohkaisee ihmisiä liikkumaan luonnossa. näyttelyssä voi ko-
kea öisen hetken tähtitaivaan alla suurpetojen seurassa ja aistia 
suomenselän salomaiden talvista tunnelmaa. keski-suomelle 
tyypilliset vesistöt, metsät ja suot esitellään elävästi dioraamo-
jen avulla, myös keski-suomen kallioperä ja kivilajit sekä maas-
ton muodostuminen tulevat tutuiksi.

museolla on laaja kokoelma eläin-, kasvi- ja kivinäytteitä, ja 
ne karttuvat jatkuvasti lahjoitusten ja tutkimuksen tuloksena 
sekä vanhojen metsien uhanalaisten hyönteisten kartoitustyön 
seurauksena. luonnontieteellisellä museolla on vastuu ottaa 
kuolleita eläimiä vastaan. toimintaohjeet löytyvät ympäristö-
hallinnon sekä Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskus-
museon  ja elintarvikeviraston (eviran) sivuilta. 

museotyöhön kuuluu myös kokoelmien hoito ja täydentämi-
nen, kasvirekisterin ylläpito ja kasvitieteellinen puutarha, jota 
hoidetaan yliopiston eri toimipisteiden ympärillä seminaarin-
mäellä, mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä.

perusnäyttely perintönä ympäristö kertoo keski-suomen luon-
non monimuotoisuudesta ja ympäristönsuojelusta. näyttely on 
suunniteltu ympäristökasvatus huomioiden. lisäksi museo tar-
joaa vaihtuvia näyttelyitä, joita esitellään museon nettisivuilla. 

opetusta ja etukäteistutustumista varten museon sivuilla on 
opetusmateriaalit ja opettajien ohjeet eri ikäryhmille: 1-2 lk, 3-4 
lk, 5-6 lk, yläaste ja lukio.

opasteet ja palvelut
museo sijaitsee osoitteessa Vesilinna, ihantolantie 5. aukiolo-
ajat, hinnat ja vaihtuvat näyttelyt löytyvät museon internet-
sivuilta. museokierrokselle saa opastuksen. Jyväskylän kau-
pungin koululais- ja päiväkotiryhmille opastus on maksuton. 
museokauppa toimii sisäänpääsyn yhteydessä. 

museon yhteistyökumppaneita ovat mm. luonnontieteelllinen 
keskusmuseo, museovirasto, lusto, siida, valtion ympäristöhal-
linto sekä muiden yliopistojen luonnontieteelliset museot ja 
maakunnan omat museot.

lähteet
keski-suomen luontomuseo
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=37809
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=37809
http://www.luomus.fi/elaintiede/naytteet.htm
http://www.luomus.fi/elaintiede/naytteet.htm
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/elaimista_saatavat_sivutuotteet/kuolleen_elaimen_havittaminen_ja_raatokerailyt
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto/esite
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto/opetus
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto
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JYVäskYlän kauppatoRi
opetuskäyttö
kaavoitus, arkkitehtuuri, toriperinne, kuvataiteet, veistokset, 
kaupankäynti ja merkitys maalaisille.

kuvaus
Jyväskylän kauppatori sijaitsee keskustan ns. Yläkaupungil-
la Väinönkadun ja Yliopistonkadun kulmassa. kauppatori on 
avoinna ympäri vuoden. 

kaupunki perustettiin vuonna 1837. saksalainen arkkitehti  C. 
l. engel laati asemakaavan nykyisen keskustan ruutukaava-
alueelle. nykyinen Jyväskylän kauppatori oli alunperin Hevos-
toriksi kutsuttu hiekkakenttä. 1920-luvulla kenttä kivettiin, ja 
1980-luvun lopussa torin alle rakennettiin pysäköintitila. Vuo-
desta 1989 toria on hallinnut ”torikunkku”, lähes 12 metriä kor-
kea obeliskimainen patsas, joka on taidemaalari-kuvanveistäjä 
Veikko Hirvimäen käsialaa. nelimetrinen obeliski on punagra-
niittia, jalusta Jyväskylän mustaa dioriittia. torikuninkaan esi-
kuvana on Jyväskylässä elänyt merimies otto toivanen (1892-
1962), jonka tyynenmeren tongasaarten kuningastarina on 
tallennettu Jyväskylän taidemuseon sivuilla.

Jyväskylän kauppatori päätettiin siirtää nykyiselle paikalleen 
vuonna 1926, mutta kiveys valmistui vasta 1930-1931, jolloin 
myös toiminta käynnistyi. kaupungin perustamisesta lähtien 
torin paikka oli aukiolla, jota rajasivat kauppakatu, suuri pitkä-
katu sekä itäinen ja läntinen torikatu (nykyisin kauppa-, Gum-
meruksen-, Vapauden- ja kilpisenkatu). 1870-luvun lopussa 
päätettiin rakentaa kaupungin uusi kirkko torille. tämä vei ti-
laa kaupankäynniltä, ja kun toisaalta kirkon vieressä torilla pi-
dettävät markkinat herättivät pahennusta, päädyttiin vähitel-
len kauppatorin siirtämiseen kauemmaksi ja kirkon ympäristön 
rauhoittamiseen puistoksi. keskustan kartta.

torit ovat tärkeitä kauppa-, markkina- ja kokoontumispaikko-
ja. ennen maakaupan vapautumista 1859 kaikki kaupankäynti 
markkinoita lukuun ottamatta oli kielletty maaseudulla. Jyväs-
kylä sai pitää kahdet markkinat vuodessa, syys- ja talvimarkki-
nat. kuvaus torielämästä on tallennettu avoimen museon sivuil-
le. nykyisen torimyynnin periaatteet selviävät torijärjestyksestä.

sodanjälkeisen suomen yleislakkoon, joka alkoi 1.3.1956, osal-
listui 450 000 työntekijää. Jyväskylän vanhalla kauppatorilla jär-
jestettiin yleislakon aikana joukkokokous.  Vuoden 1906 atee-
nan kisojen kultamitalisti junailija Verner Järvinen Jyväskylästä 
harjoitteli kiekonheittoa hevostorin hiekkakentällä. 

opasteet ja palvelut
kauppatori sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa osoitteessa Yli-
opistonkatu 15. toriaika on kesäaikana 15.5.-31.8. ma-pe klo 
7.00-15.00 ja la 7.00-14.00, muutoin 7.00-14.00. kaupungin 
muita toreja ovat mm. oikokadun, kuokkalan, sepänaukion, pa-
lokan, säynätsalon ja tikkakosken torit. 

lähteet
Jyväskylän kaupunki> Yhdyskuntapalvelut> kaupungin torit
torijärjestys 
torikunkku ja otto Veijasen tarina
keski-suomen museo
Brummer, o.J.: Jyväskylän kaupungin historia vv. 1837-1912. Jy-
väskylä 1916.
tommila, päiviö: Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965, osa 
1. Jyväskylä 1972.
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http://fi.wikipedia.org/wiki/C._L._Engel
http://fi.wikipedia.org/wiki/C._L._Engel
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/020.html
http://kartta.jkl.fi/
http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/teema.php?id=12
http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/teema.php?id=12
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/36343_torijarjestys_kauppatori.pdf
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904209,486746&z=2&language=fin
http://www.jkl.fi/torit/kauppatori
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/36343_torijarjestys_kauppatori.pdf
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/020.html
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/rakennus/arvot.htm
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nikolainkulma, 
JYVäskYlän HistoRia Ja 
käVelYReitit
opetuskäyttö

arkkitehtuuri, Jyväskylän kaupungin historia.

kuvaus
nikolainkulma sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa asemaka-
dun ja Vapaudenkadun kulmassa. se on yksi harvoista Jyväsky-
lässä säilyneistä julkisista puurakennuksista. 100-vuotispäivänä 
v. 1999 talo nimettiin nikolainkulmaksi. sen rakentamisvuonna 
1899 toimi Venäjän keisarina ja suomen suuriruhtinaana niko-
lai ii, suomen kenraalikuvernöörinä nikolai Bobrikoff. komean 
kulmatornillisen hotelli-ravintolarakennuksen rakennutti ravin-
toloitsija nikolai Wahlgren keisari nikolai i:n mukaan nimensä 
saaneelle nikolainkadulle.

Viehättävä puutalo oli alkuaan hotelli Wahlgren ja valmistui val-
takunnallisia laulujuhlia ja juhlijoita varten 1899. katutasossa 
oli kauppapuoteja, toisen luokan ravintola ja Wahlgrenin asun-
to. toisessa kerroksessa sijaitsi itse hotelli, ravintolasali, kabi-
netit ja asemakadun puoleisessa siivessä kestikievari. talon 
suunnittelijaksi epäillään arkkitehti Hjalmar Åbergia tai Yrjö 
Blomstedtia.

talosta tuli nopeasti kaupungin seuraelämän keskus, jossa mm. 
samoihin aikoihin perustettu mieskuoro sirkat mielellään vie-
raili. kerrotaan, että hotellin tornikabinetissa olevat ernst Blu-
menthalin seinämaalaukset ovat juuri sirkkojen innoittamia. 

Wahlgrenin jälkeen hotelli vaihtoi omistajaa monta kertaa. Jy-
väskylän kaupunki osti sen 1919, jolloin hotelli ristittiin kau-
punginhotelliksi. talvi- ja jatkosodan aikana rakennus toimi 
sotasairaalana, jatkosodan aikana rakennuksessa oli myös 23. 
divisioonan esikunta. Rakennuksessa on harjoitettu monen-
laista liiketoimintaa, paikalla on ollut mm. herrain vaatetusliike, 
herkku- ja hedelmäpuoti, hammaslääkärin ja eläinlääkärin vas-
taanotot, rautatieläisten kauppa ja ajuriliike. talon vuokralaisis-
ta tunnetuin oli alvar aalto, jonka ensimmäinen yksityinen toi-
misto, arkkitehtuuri- ja monumentaalitaiteen toimisto, sijaitsi 
rakennuksessa 1923-24. Ravintolatoiminnan päätyttyä talo oli 
ensin keski-suomen lääninhallituksen, sitten kaupungin ope-
tusviraston käytössä. 

alakerrassa on nykyään Jyväskylä-neuvonta sekä Jyväskylän 
seudun matkailun neuvontapiste. kaupungin internetsivuil-
ta löytyy Jyväskylän kaupungin esittelyvideo, aikamasiina sekä 
lyhyt johdatus Jyväskylän historiaan. netistä löytyvät kartat ja 
opasteet kolmeen omatoimiseen tutustumiskierrokseen: Ylä-
kaupungin reittiin, taulumäen reittiin ja älylän reittiin. 

Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla on vanhan hautausmaan 
(v. 1837) esittelymateriaali. Hautausmaalla on huomattava mää-
rä kaupungin ja myös koko suomen kulttuurielämään vaikutta-
neiden henkilöiden hautamuistomerkkejä. 

opasteet ja retkipalvelut
nikolainkulman osoite on asemakatu 6, 40100 Jyväskylä. niko-
lainkulma on myös  geokätköilykohde.

lähteet
Jyväskylän kaupunki, neuvonta
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http://www.jyvaskyla.fi/info
http://www3.jkl.fi/historia/
http://www3.jkl.fi/historia/lyhyt/
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/ylakaupungin_reitti
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/ylakaupungin_reitti
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/taulumean_reitti
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/alylan_reitti
http://hautausmaat.jyvaskylanseurakunta.fi/vanha-hautausmaa/vanhin-osa/
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1NNM0
http://www.jyvaskyla.fi/palvelut/nikolainkulma/jyvaskylaneuvonta
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JYVäskYlän RantaRaitti Ja 
satama
opetuskäyttö
liikuntapaikka, kaupunkiluonto, kulttuurihistoria.

kuvaus
Jyväskylän kaupungin ylläpitämällä rantaraitilla voi perehtyä 
monipuolisesti ympäristöhistoriaan. Reitin varrella on puisiin 
lyhtypylväisiin on asennettu 29 valolaatikkoa, joissa kerrotaan 
lyhyitä tarinoita raitin historiasta ja nykypäivästä. niistä koos-
tuu monikerroksinen kokonaistarina kulttuurista, luonnosta, 
historiasta, maisemista ennen ja nyt sekä eri vuoden- ja vuoro-
kaudenaikoina. tarinat kertovat esimerkiksi tansseista ainolas-
sa, Jyväsjärven maalareista ja alueen erikoisista kasveista. Rait-
ti tarjoaa toimintaa ja elämyksiä, jotka palvelevat kaikkia aisteja.

Jyväsjärven rantaa kiertävä kevyen liikenteen väylä voitti Vuo-
den tie 2005 -arvonimen suomen kuntaliiton, suomen tieyh-
distyksen ja tiehallinnon järjestämässä ”tie paikallaan - katu 
kohdallaan” -kilpailussa. idea syntyi 1970-luvulla, ja raittia on ra-
kennettu 2000-luvulta lähtien vuosittain 1-2 kilometrin osuus. 
se saadaan valmiiksi kokonaisuutena äijälänrannan osuuden 
valmistuessa. 

Jyväsjärven rantojen ympärysmitta on yhteensä noin 14 kilo-
metriä. erinomaisen sijaintinsa vuoksi rantaraitti on käytännöl-
linen liikunta-alue. silloista johtuen liikkuja voi itse käteväs-
ti valita haluamansa lenkkipituuden. Rantaraitilla on turvallista 
liikkua kävellen, polkupyörällä tai rullaluistimilla, sillä autoliitty-
miä on vähän. Rantaraitti tarjoaa sujuvan väylän eri kaupungin-
osista keskustaan. Raitin varrelle sijoittuu luontopainotteisia tu-
tustumispaikkoja sekä historiallisesti arvokkaita rakennuksia ja 
pihapiirejä. 

opasteet ja retkipalvelut
Rantaraitille pääsee useasta kaupunginosasta. sijaintikartta. 
Rantaraitin varrella on lutakon satama, joka tarjoaa monipuo-
liset palvelut veneilijälle ja toimii talvisin Jyväsjärven jääluistin-
radan lähtöpaikkana.

lähteet
Jyväskylän kaupunki
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           Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  keljon kulkijat     16.  salaisuuden kala
2.  korkeakoskella     17.  toisella rannalla
3.  enkelten kesämökki    18.  iltarannassa
4.  pieni laulu Jyväskylälle    19.  poskivalssia ja miehen kaatoa
5.  Risulassa     20.  kisaa ja koitoksia
6.  satupolun hirvi     21.  suuruspää elää nimestään
7.  Jyväskylän maalareita    22.  perinnepellolla
8.  olemisen ketju     23.  keskisen rannasta
9.  Ylistönrinteen viheralue    24.  kuka piilee nurmikossa
10.  Jyväskylän nimikkonilviäinen  25.  Hanna parviaisen aikaan
11.  Jyväskylän maalareita    26.  tarinapuu
12.  tikkutehtaan rannassa    27.  Rannaniloja
13.  kiveen kirjoitetut     28.  merirosvorannikko
14.  mummon mökki     29.  puutarhalle

15.  tikkuporilainen

ku
va

t: 
ht

tp
://

w
w

w
.jy

va
sk

yl
a.

fi

http://www.jkl.fi/puistot/rantaraitti/valolaatikot
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/2d65548ec87ae4a7610a8463e3b1668d89090782.jpg
http://www.jkl.fi/satamat/lutakko
http://www.jkl.fi/puistot/rantaraitti
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Heiskan taiteiliJakoti
opetuskäyttö
arkkitehtuuri, taidehistoria, taiteilijakoti.

kuvaus
Jonas Heiska syntyi 13.10.1873 toivakan oravasaaren kylässä. 
kotitilalla Heiskassa vietetty lapsuus tallensi lahjakkaan nuo-
ren miehen mieleen rakkaita keskisuomalaisia maisemia sekä 
arkisia askareita, jotka sitten myöhemmin tallentuivat kankaal-
le erinomaisen näkömuistin avulla. kotitila toimii nykyään Heis-
kan matkailutilana.

nuoruusvuosien sairastelusta jäi kiusaksi kyttyräselkäisyys, ja 
niinpä poika saikin keskittyä raskaiden maataloustöiden sijas-
ta harjoittamaan taiteellisia, musiikillisia ja kirjallisia taitoja. Jo-
nas Heiska opiskelin ateneumissa ja Helsingin yliopiston piirus-
tussalissa ja suoritti itselleen piirustuksenopettajan tutkinnon.

Jonas Heiska oli yksi niistä noin sadasta suomalaisesta taiteili-
jasta, jotka pääsivät edustamaan suomea pariisin maailman-
näyttelyyn vuonna 1908. Vuonna 1909 hän sai valtionpalkin-
non teoksellaan ”syyspäivä/syystunnelma”.

Jyväskylän älylään valmistui ateljeetalo 1913, ja ”vanhapoi-
ka” yllätti koko lähipiirinsä menemällä naimisiin kauniin pia-
nonsoitonopettajan maikki aron kanssa. Vuonna 1921 syntyi 
Vappu-tytär. kesäajat taiteilija vietti kotikonnuillaan Heiskas-
sa maalaten kauniita keskisuomalaisia järvimaisemia ja tuttuja 
henkilöhahmoja askareissaan. 

älylän taiteilijakodin omaperäinen ilme 1900-luvun alkupuolel-
ta on säilynyt. kodin esineistö taide- ja kirjakokoelmineen, va-
lokuvineen ja arkisto-aineistoineen tarjoaa niin jyväskyläläisille, 
keskisuomalaisille kuin muualtakin tuleville tilaisuuden tutus-
tua Heiskan taiteilijaperheen elämään kahden sukupolven ajan. 

kuvataiteilija Vappu Heiska (1921-1993) testamenttasi vuonna 
1993 ateljeekodin irtaimistoineen Jyväskylän kaupungille. ta-
lon suunnitteli ja rakensi vuonna 1912 Vapun isä, taidemaala-
ri Jonas Heiska (1873-1937). taiteilijaperheen äiti maikki Heiska 
(1889-1961) antoi kotonaan pianotunteja lukuisille pikkupianis-
teille.

museon sivuilta löytyy verkkojulkaisu ja aiheeseen liittyvä ku-
vagalleria.

opasteet ja palvelut
Ryhmille museo on avoinna tilauksesta, yhteydenotot keski-
suomen museoon. museo sijaitsee osoitteessa kramsunkatu 8, 
40100 Jyväskylä.

lähteet
http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/museot/
heiskan_taiteilijakoti
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http://www.heiskanmatkailutila.fi/sivut/jonas.shtml
http://www.heiskanmatkailutila.fi/sivut/jonas.shtml
http://www.avoinmuseo.fi/heiskanet/galleria/gall1.html
http://www.avoinmuseo.fi/heiskanet/galleria/gall1.html
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/yhteystiedot
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/yhteystiedot
http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/museot/heiskan_taiteilijakoti
http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/museot/heiskan_taiteilijakoti
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keski-suomen museo
opetuskäyttö
kulttuuriperintökasvatus, keski-suomen historia, Jyväskylän 
historia, arkkitehtuuri, erillismuseot. 

kuvaus
keski-suomen museo on kulttuurihistoriallinen museo, joka  
toimii keski-suomen maakuntamuseona sekä Jyväskylän kau-
punginmuseona. alvar aallon suunnittelema museorakennus 
(1961) sijaitsee Ruusupuistossa älylässä, joka on saanut nimen-
sä alueella asuneiden kansakouluopettajaseminaarin lehtorei-
den mukaan. 

keski-suomen museon perusnäyttely ”keski-suomi - maakun-
tako sekin on?” kertoo elämästä keski-suomessa esihistorialli-
sista ajoista alkaen. ”Jyväskylä - kaupunkiko sekin on?” -perus-
näyttelyssä tutustutaan vuonna 1837 perustetun Jyväskylän 
kaupungin vaiheisiin. museossa on myös vaihtuvia kulttuurihis-
toriallisia näyttelyitä ja taidenäyttelyitä. museokokoelmat ovat 
mittavat, mm. valokuvapalvelua saa museolta.

keski-suomen museo tarjoaa kulttuuriperintökasvatusta kou-
luille. opetustoimintaan kuuluvat vuorovaikutteiset opinto-
käynnit, esitelmät, luennot, näyttelyt ja niiden esittelyt, työ-
pajat, oma opetusmateriaali, julkaisut ja erilaiset tapahtumat.  
lehtileike- ja kirjallisuuskokoelmat ovat mittavia ja löytyvät in-
ternetsivuilta. opetusaineistoja ja tehtäviä on tarjolla kouluas-
teittain Jyväskylän näyttelystä ja keski-suomi-näyttelystä, erik-
seen myös kotitehtäviä omatoimisia museovierailuja varten. 
Jyväskylän kaupungin 5.-luokkalaisten opintokäyntejä varten 
on opettaja-aineisto. kulttuuriympäristökasvatus-opetusaineis-
to on erikseen. työpajoja koululaisille ja yleisölle järjestetään 
teemoista joulu ennen vanhaan, keskiaika, lasten lysti -perin-
nepäivät, taiteilijaelämää Heiskan taiteilijakodissa sekä paluu 
Jyväskylään prosessidraamana.

tehtäviä ja työpajoja verkossa ovat Haloo, minä täällä!, Heis-
kan taiteilijakoti, keskisuomalainen ruokaperinne, pienmäen 
talomuseo sekä päivä eilisessä, jotka palvelevat vierailua mis-
sä tahansa kotiseutumuseossa. maakunnan kulttuurikohteita 
esittelee Viestejä maisemassa -verkkonäyttely, Jyväskylän men-
neisyyttä Jyväskylän aikamasiina -verkkonäyttely.

keski-suomen museon erilliskohteita ovat Heiskan taiteilijako-
ti, pienmäen talomuseo Hankasalmella, keski-suomen museon 
käsityöläiskodit, Jyväskylän lyseon museo, niitynpään työläis-
kotimuseo sekä Jyväskylän kaupungin kunnallistekniikan mu-
seo. museon hallussa ovat myös Rosenbröijerin hautakappeli 
sekä nojosniemen veneverstas.

opasteet ja palvelut
museon näyttelyt ja opetus sijaitsevat osoitteessa alvar aal-
lon katu 7, 40100 Jyväskylä. museo on esteetön. museokaupas-
ta löytyy monipuolinen valikoima keski-suomi- ja Jyväskylä-ai-
heista kirjallisuutta, mm. paikallishistoriaa ja keskisuomalaista 
kulttuuriympäristöä käsitteleviä teoksia sekä tuotteita. inter-
netsivuilta löytyvät yhteydet paikallismuseoihin. avoimen mu-
seon sivuilta  löytyvät opetuspalvelut museoittain sekä opetus-
materiaalit. 

lähteet
keski-suomen museo
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http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/opetus
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/opetus/opetusaineistoja/kaupunkiko
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/opetus/opetusaineistoja/maakuntako
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/opetus/opetusaineistoja/vaihtuvatnayttelyt_4krs
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/opetus/opetusaineistoja/5lk_tehtavat
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/opetus/opetusaineistoja/kulttuuriymparistokasvatus
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/opetus/opetusaineistoja/kulttuuriymparistokasvatus
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/opetus/opetusaineistoja/tyopajat
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/
http://www.avoinmuseo.fi/heiskanet/
http://www.avoinmuseo.fi/heiskanet/
http://www.avoinmuseo.fi/ruokaperinne/
http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki/
http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki/
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/paivaeilisessa/
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/viesteja_maisemassa/
http://www3.jkl.fi/historia/
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/museot
http://www.avoinmuseo.fi/opetus.php
http://www.avoinmuseo.fi/opetus.php
www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/museot/keskisuomenmuseo
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alVaR aalto -museo
opetuskäyttö
alvar aalto, arkkitehtuuri, muotoilu.

kuvaus
alvar aalto -museo sekä keski-suomen museo ovat alvar aal-
lon suunnittelemia ja muodostavat kulttuurikeskuksen Jyväs-
kylän yliopiston välittömässä läheisyydessä. aalto-museo val-
mistui 1973. ne edustavat aallon myöhäistä ”valkoista kautta”.

museon julkisivu on muurimainen, ainoastaan massiivisten ku-
pariovien lähellä on pienet ikkunat. ovien vasemmalla puolella 
on häivähdys marmoria. kattomaisemaa hallitsevat itään suun-
natut kattoikkunat. kahvilasta on näkymä ulkoaltaiden sarjaan, 
jossa vesi valuu aiemmin luonnollista reittiään seuranneen pu-
ron kohdalla.

ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat aula- ja vaatetilat, kahvio, 
alvar aalto museum shop, toimistotiloja, kirjasto, varasto ja va-
lokuvaajan tilat. Rakennuksen takaosassa on museon työpaja. 
toisessa kerroksessa on pysyvä näyttely ”alvar aalto. arkkitehti.” 
sekä Galleria, jossa on esillä arkkitehtuuriin ja muotoiluun liitty-
viä vaihtuvia näyttelyjä.

perusnäyttely esittelee aallon tuotantoa pienoismallein, origi-
naalipiirustuksin ja valokuvin. tarkastelun kohteeksi on valittu 
24 yksittäistä rakennusta tai rakennusryhmää. esillä on aallon 
muotoilua interiöörien, lasiesineiden sekä huonekalujen väli-
tyksellä. Henkilöhistoriaan on liitetty historiallisia tapahtumia, 
politiikkaa, taiteita, elämää suomessa ja muualla aallon elin-
ajalta.

opasteet ja palvelut
museo sijaitsee osoitteessa alvar aallon katu 7, Jyväskylä, puh. 
014-2667113. näyttelyyn voi tilata teemaopastuksia alvar aal-
losta ihmisenä, taiteilijana, muotoilijana ja arkkitehtina. eloku-
vateatteri Bio alpissa voi katsoa elokuvia.

internetsivuilta löytyy vierailijoille opetus- ja oppimateriaalia 
päiväkoti-ikäisistä lukioon. oppimistehtävät ja havaintomateri-
aalit tutustuttavat alvar aallon arkkitehtuuriin, muotokieleen, 
henkilöhistoriaan sekä perusnäyttelyyn. museolehtori on käy-
tettävissä vierailulla ja opastaa ennakkotehtävien sekä vierailun 
jälkeen jatkotehtävien käyttömahdollisuuksista (0400-254 708). 
internetsivuilla on verkkonäyttelyitä useasta aiheesta:

alvar aallon elämä
säynätsalon kunnantalo
paimion parantola
Villa mairea
malmilta maailmalle
muotoilun top
tuolit
Valaisimet

lähteet
http://www.alvaraalto.fi
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http://www.alvaraalto.fi/
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Vesiliikuntakeskus aalto-
alVaRi Ja Yliopiston 
alVaR aalto -koHteet 
opetuskäyttö

Vesiliikunta, arkkitehtuuri, rakennussuojelu.

kuvaus
neljässä osassa vuosina 1955-1991 rakennettu aaltoalvari on 
arkkitehti alvar aallon alun perin suunnittelema. uimahalli on 
osa Jyväskylän yliopiston suojeltua aluetta, joka sisältää yhdek-
sän seminaarirakennusta ja kuusi alvar aallon tai hänen toimis-
tonsa suunnittelemaa rakennusta. 

Jyväskylään perustettiin suomen ensimmäinen seminaari 1863. 
Harjunpeltoon mäntyiselle kankaalle rakennettiin 1879-83 pu-
natiiliset seminaarirakennukset. kuudesta alkuperäisestä tiilira-
kennuksesta on jäljellä viisi ja kuudesta puurakennuksesta yksi. 
seminaarialueen valinta kaupungin ulkopuolelta liikenneakse-
lin päätteenä ja rakennusten sijoittelu maastoon arkkitehtoni-
sena ja puutarhamaisena kokonaisuutena olivat aikanaan uutta 
koko skandinavian koulurakentamisessa.

Jyväskylän uimahalli oli valmistuessaan vuonna 1953 ensim-
mäinen Helsingin ulkopuolelle rakennettu yleinen uimahalli. 
uimahalliin lisättiin 1960-luvulla lasten opetusallas, joka oli  en-
simmäinen suomessa vain lasten opetuskäyttöön rakennettu 
uima-allas. puolivälissä 1970-lukua rakennettiin 50 metrin allas 
ja allashuonelaajennus. kylpyläosa valmistui 1980-luvulla alvar 
aallon toimiston johdolla, koska professori aalto oli jo kuollut.

suojelupäätöksessä uimahalli on jaettu kahteen vyöhykkee-
seen. suojeltavia kohteita ovat  rakennuksen ulkoasun jäsentely, 
materiaalit ja pintojen käsittelytapa sekä 25 metrin uima-allas, 
hyppytelineet ja katsomorakenteet. ainakin osa lieriömäisis-
tä peseytymispenkeistä tulee säilyttää. puolipyöreä atrium on 
säilytettävä ennallaan. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa siten, 
että sen arkkitehtuurin arvo pysyvästi säilyy. ii-vyöhykkeen si-
sätiloissa voidaan tehdä käytön vaatimia muutoksia, jotka eivät 
saa muuttaa arkkitehtuurin alkuperäistä luonnetta. 

opasteet ja palvelut
aaltoalvari sijaitsee osoitteessa pitkäkatu 2. sijaintikartta. Ve-
siliikuntakeskus tarjoaa mahdollisuudet kuntouintiin, ohjattui-
hin sali- ja vesiliikuntaryhmiin sekä nykyaikaisiin kylpylä- ja kun-
tosalipalveluihin. käytössä ovat kuntosalit, 50 metrin allas, 25 
metrin allas, lastenallas, aaltoallas, jossa on hauska puolen tun-
nin välein toimiva aaltokone, sekä porealtaat. takkahuone tar-
joaa kokoontumistilaa ryhmille. aaltoalvarin peruskorjauksen 
on arvioitu valmistuvan vuoden 2013 alussa. 

alvar aallon elämästä on koottu nettinäyttely aalto-museon si-
vuille. arkkitehtuuriin sekä eri kohteisiin liittyvää opetusmate-
riaalia päiväkoti-ikäisistä 2-asteen koulutukseen sekä verkko-
näyttelyjä löytyy aalto-museon sivuilta. kohteet löytyvät myös 
Jyväskylän kaupungin arkkitehtuurikartasta.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> liikuntapalvelut
museoviraston kulttuuriympäristöportaali 
Jyväskylän yliopisto
keski-suomen museo
alvar aalto -museo
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200191
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/hae_liite.aspx?id=100349&ttyyppi=jpg&kunta_id=179
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/hae_liite.aspx?id=100349&ttyyppi=jpg&kunta_id=179
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6903346,485828&z=2&title=Vesiliikuntakeskus%20AaltoAlvari&language=fin
http://www.alvaraalto.fi/elama.htm
http://www.alvaraalto.fi/elama.htm
http://www.alvaraalto.fi/opetusmateriaali.htm
http://www.alvaraalto.fi/opetusmateriaali.htm
http://www.alvaraalto.fi/nayttely_verkko.htm
http://www.alvaraalto.fi/nayttely_verkko.htm
http://www.alvaraalto.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/6938_arkkitehtuurikartta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/aaltoalvari
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.jyu.fi
http://www.jyvaskyla.fi/ksmuseo/
http://www.alvaraalto.fi
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JYVäskYlän seuRakunnan 
kaupunGinkiRkko Ja 
taulumäen kiRkko
opetuskäyttö

maan suurin evankelis-luterilainen seurakunta ja sen ympäris-
tötyö.

kuvaus
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan uusgoottilainen kivikirkko 
sijaitsee puiston keskellä. päätytornillisen tiilikirkon pitkillä si-
vuilla on kaksi lyhyttä ja runkohuonetta matalampaa sakaraa. 
näiden päädyissä on pyörökaari-ikkunoiden lisäksi kookas ruu-
suikkuna. kuori on koilliskulmassa ja päätytorni ja sisäänkäyn-
ti lounaassa. Hallikirkkomaista sisätilaa kattaa taitekatto. kuo-
riholvin maalaukset ovat Bruno tuukkasen käsialaa. tuukkanen 
on suunnitellut myös kuori-ikkunoiden lasimaalaukset vuodel-
ta 1924. alttaritaulu ”Jeesus siunaa lapsia” on Fredrik ja nina 
ahlstedtin vuodelta 1901.

entinen Jyväskylän maaseurakunnan taulumäen kirkko on 
nykyisin Jyväskylän seurakunnan pääkirkko. maisemallises-
ti hallitsevalla paikalla sijaitseva, kauniisti säilynyt ja huolella 
kunnostettu kivikirkko on 1920-luvun klassismin monumentaa-
liarkkitehtuurin merkittävimpiä kohteita suomessa. 

muodoltaan kirkko on basilika, sakaristo on kuoriosan pohjois-
puolella, vastaavalla kohtaa eteläpuolella on pieni pyöreä kaste-
kappeli. kirkkosalissa on korkealle kohoava tasakattoinen pää-
laiva ja sitä kahdessa kerroksessa rajaavat kapeat sivulehterit. 
kirkkosalia kapeammassa kuorissa ovat taiteilija paavo leino-
sen tekemät kalkkimaalaukset. Hän on myös vastannut sisätilan 
muista koristemaalauksista lehterinkaiteissa ja saarnatuolissa. 
alttaritauluna on edellisen kirkon palosta pelastettu taidemaa-
lari eero Järnefeltin maalaama alttaritaulu ”pietari käy yli veden”, 
ja sen alapuolella paikallisen taidemaalari Jonas Heiskan maa-
laus ”kristus ja lampaita” vuodelta 1929. kirkon eteläpuoliseen 
puistoon liittyy 1838 käyttöön otettu vanha hautausmaa.

Jyväskylän seurakunta on edelläkävijänä keski-suomessa kir-
kon ympäristötyössä. kirkkohallitus on myöntänyt seurakun-
nalle 13.12.2011 ympäristödiplomin, joka on koko toiminnan 
kattava ympäristöjärjestelmä. maan suurin evankelis-luterilai-
nen seurakunta toteuttaa luomakunnan viljelyn ja varjelun sekä 
vastuullisen tilanhoitajan tehtävää. seurakunnan ympäristötyö-
tä ohjaavat evankelis-luterilaisen kirkon ympäristödiplomi sekä 
ilmasto-ohjelma. sillä on lukuisia kirkko- ja seurakuntakeskusti-
loja eri puolilla kaupunkia sekä kuusi hautausmaata.

seurakunnalla on useita leirikeskuksia, mm. Vesala Vesangas-
sa, koivuniemi Vaajakoskella, sarpatti tikkakoskella, tyyppälän 
leirimaja ja mutanen korpilahdella. tuomiojärven lehtisaari on 
seurakunnan kesämökki, jossa on kaikille avoin ja jonne on ve-
neyhteys Viitaniemen kärjestä.

opasteet ja palvelut
lisätietoja seurakunnan toiminnasta, tilojen käytöstä ja esitte-
lystä löytyy seurakunnan nettisivuilta.

lähteet
Jyväskylän seurakunta
museoviraston kulttuuriympäristöportaali

Jyväskylän seutukunta                      

ku
va

: e
ija

 s
yr

jä
lä

ku
va

: h
tt

p:
//

ku
ltt

uu
riy

m
pa

ris
to

.n
ba

.fi

http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/ymparistotyo/
http://jyvaskylanseurakunta-fi-bin.directo.fi/@Bin/1f966dd8f8464c55204920b0c560f656/1340104366/application/pdf/348447/Kirkon%20ymp%C3%A4rist%C3%B6diplomin%20k%C3%A4sikirja.pdf
http://jyvaskylanseurakunta-fi-bin.directo.fi/@Bin/1967d38e5be968ad3c9b6d6f09a15f48/1340104394/application/pdf/348450/KH_Ilmasto-ohjelma.pdf
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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kuokkalan kaRtano
opetuskäyttö
Jyväskylän historia, tyylisuunnat, arkkitehtuuri, taide.

kuvaus
kuokkalan kartanon rakennutti v. 1904 itselleen ja perheelleen 
kauppaneuvos Julius Johnson sahan viereen. kivisen jugend-
tyylisen asuinrakennuksen suunnitteli  suomen ensimmäinen 
itsenäisesti toiminut naisarkkitehti Wivi lönn. Rakennus sijoit-
tuu äijälänjoen jokimaisemaan.

kuokkalan kartano oli seutukunnan suurimpia maanviljelysti-
loja (peltoala 75 ha) noin 4 km:n päässä keskustasta. tiluksilla 
käyskenteli monikymmenpäinen karja ja lukuisia hevosia. John-
son omisti myös höyrysahan kartanon lähettyvillä. Hän vaikut-
ti muun muassa siihen, että rautatie saatiin Jyväskylään vuon-
na 1897. Johnsonin rahalahjoitusten avulla rakennettiin mm. 
taulumäen ensimmäinen kirkko vuonna 1885 sekä perustet-
tiin yleinen sairaus- ja hautausapurahasto Jyväskylään. Johnso-
nin hautamuistomerkki löytyy Jyväskylän seurakunnan vanhal-
ta hautausmaalta.

Viime sotien aikana kartano oli puolustusvoimien käytössä. 
Vuodesta 1949 se toimi Jyväskylän maalaiskunnan synnytys-
laitoksena. Jyväskylän kaupunki myi vanhan kivilinnan vuon-
na 1998 kotiseutuneuvos kauko sorjoselle, jolloin alkoi asema-
kaavalla suojellun kartanon ja sen pihapiirin vaatelias entisöinti 
alkuperäiseen tyyliin. kauko sorjosen säätiö edistää kulttuuri-
työtä ja kulttuuriperinteen säilymistä sekä tutkimusta ja koulu-
tusta. pihapiiri ja puutarha on kauko sorjosen suunnittelema ja 
vaalima.  

kartanossa on esillä taidetta kauko sorjosen kokoelmista ym-
päri vuoden. kokoelma koostuu yli sadasta teoksesta. nähtävil-
lä on mm. Joonas Heiskan, Carl Bengtsin, urho lehtisen, Fredrik 
ja nina ahlstedtin sekä Hannes autereen töitä. 

opasteet ja palvelut
kuokkalan kartano sijaitsee osoitteessa Hämeenpohjantie 50, 
40520 Jyväskylä, avoinna ti-pe 10-17, la-su 12-17. kartanossa 
toimii kahvila ja myymälä, siellä järjestetään esitelmiä ja vaihte-
levia näyttelyitä. lisäksi on mahdollisuus opastettuun kierrok-
seen ja hevosajeluun.

lähteet
http://www3.jkl.fi/historia/nakymat/rakennukset/kuokkalan-
kartano.shtml 
http://www.kuokkalankartano.fi/
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http://hautausmaat.jyvaskylanseurakunta.fi/vanha-hautausmaa/vanhin-osa/
http://hautausmaat.jyvaskylanseurakunta.fi/vanha-hautausmaa/vanhin-osa/
http://www3.jkl.fi/historia/nakymat/rakennukset/kuokkalankartano.shtml
http://www3.jkl.fi/historia/nakymat/rakennukset/kuokkalankartano.shtml
http://www.kuokkalankartano.fi/
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säYnätsalon kunnantalo 
Ja kiRkko
opetuskäyttö
arkkitehtuuri, alueen historia, tyylisuunnat.

kuvaus
alvar aallon suunnittelema punatiilinen säynätsalon kunnanta-
lo valmistui vuonna 1951, ja se on yksi aallon pääteoksista. al-
var aalto suunnitteli kunnantalon kokonaistaideteoksena, mikä 
näkyy pientenkin yksityiskohtien ja nimenomaan tähän raken-
nukseen tarkoitettujen huonekalujen suunnitteluna. Valtuusto-
salin katon ”perhoset” eli näkyviin jätetyt puiset kattotuolit ovat 
arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ratkaisu.

Rakennuksessa on säynätsalon aluehallinto ja kirjasto, asun-
toja, liiketiloja ja vierashuoneita. Rakennus on tarkoitettu ih-
misten käytettäväksi, mutta samalla päätösten tekoa varten, ja 
tämän aalto halusi näkyvän myös ulospäin. kunnantalon eri toi-
minnot ovat hierarkisissa tasoissa, joista kunnanvaltuuston sali 
nousee monumentaalisena muita tasoja korkeammalle osoitta-
en sen näin olevan kunnan ylintä valtaa käyttävän elimen ko-
koontumispaikka. Rakennusta luonnehtiva päätekijä on sisä-
piha, patio. aalto tarkoitti sen ihmisten kanssakäymistä varten 
luoduksi piazzaksi. sisäpihan suihkulähteen reunalle on sijoitet-
tu Wäino aaltosen veistos ”tanssijatar”.

säynätsalon kirkko on professori armas lindgrenin ja arkkitehti 
Bertel liljeqvistin suunnittelema 400 hengen kirkko. kirkon ra-
kennutti ja lahjoitti seurakunnalle tehtaanjohtaja Hanna parvi-
ainen, ja se vihittiin käyttöön loppiaisena 1927. kirkko on vaale-
aksi rapattu tiilikirkko, jonka toiselle pitkälle sivulle on sijoitettu 
seurakuntasali. Juhlava kellotorni on barokkipäätteinen. kirk-
kosalin kasettikatto on tehty säynätsalon parviaisen tehtaalla 
valmistetusta vanerista. kirkossa kohtaavat historialliset tyylit 
muodostaen sopusuhtaisen kokonaistaideteoksen. 

kirkko peruskorjattiin 1997. kirkon vieressä on arkkitehti aulis 
Blomstedtin suunnittelema sankarihautausmaa, jonka keskel-
lä kohoaa akateemikko Wäinö aaltosen lipunkantajia esittävä 
sankaripatsas ”mies mieheltä” vuodelta 1948.

opasteet ja retkipalvelut
kirkkoa esitellään sopimuksen mukaan. se sijaitsee osoitteessa 
saarnatie 1, säynätsalo. kunnantalo sijaitsee 10 minuutin käve-
lymatkan päässä osoitteessa parviaisentie 9, säynätsalo.

kunnantalosta on tuotettu esittelyvideo, joka esittelee säynät-
salon ”saarivaltakuntaa” ja tehdasyhdyskuntaa. Johannes parvi-
ainen osti v.1897 kolme saarta, jonne hän rakensi sahan, vane-
ritehtaan ja valmistalotehtaan, jotka sittemmin siirtyivät enso 
Gutzeitin omistukseen.

lähteet
säynätsalo 
säynätsalon kirkko
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http://www3.jkl.fi/saynatsalo/townhall/index.htm
http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo/tutustumiskohteet/saynatsalo
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=62
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muuRatsalon koetalo
opetuskäyttö
arkkitehtuuri, alvar aalto.

kuvaus
muuratsalon koetalo sijaitsee muuratsalon saaren länsirannalla. 
Vastarannalla näkyy muuramen kirkon torni (alvar aalto 1926-
29). muuratsalon koetalon tontin elissa ja alvar aalto löysivät 
säynätsalon kunnantalon (alvar aalto 1950-52) rakentamisen 
aikana. arkkitehtilehdessä 9-10/53 aalto kuvailee suunniteltua 
rakennusryhmää yhdistelmäksi rauhoitettua arkkitehdin atel-
jeeta ja kokeilukeskusta, jossa voi tehdä niitäkin kokeita, jotka 
eivät vielä ole kypsiä kokeiltaviksi ja joissa luonnon läheisyys voi 
antaa impulsseja sekä muotoihin että rakenteisiin. 

koetalon tontilla sijaitsevat kesähuvila, puuvaja ja savusauna. 
kesähuvila, ns. koetalo, muodostuu päärakennuksesta (1952) ja 
vierashuonesiivestä (1953). päärakennuksen l-muoto ja muuri-
aiheet sulkevat sisäänsä sisäpihan, joka aukeaa etelään ja län-
teen; päijänteelle ja rantaan, päälähestymissuuntaan. sisäpihal-
la julkisivukäsittely vaihtuu ja valkoiseksi slammattu ja maalattu 
rakennus muuttuu punatiiliseksi. 

Rakennuslaboratorion kokeilukohteet: 
1. kokeilu rakennuksella ilman perustuksia - toteutui vierashuo-
nesiiven lattian kannatuksessa.
2. kokeilu vapaamuotoisella pilaristolla - toteutui vajassa, jos-
sa rakennetta kantavat puupilarit sijoittuvat edullisiin maaston-
kohtiin.
3. Vapaamuotoiset tiilirakenteet - ei toteutettu.
4. solaarilämpökokeilu - ei toteutettu.

muuratsalon koetalo toimi aallon perheen kesähuvilana vuo-
teen 1994. Rakennuksen kalusteet ovat artekin ja alvar aallon 
suunnittelemia.

opasteet ja palvelut
säynätsalon kunnantalolta noin 4,5 kilometrin kävelymatkan 
päässä kaunista rantatietä pitkin (parviaisentie-saaritie-Vuoren-
lahdenkatu-melalammentie) sijaitsee alvar aallon toinen koh-
de, muuratsalon koetalo.

alvar aalto -museo huolehtii rakennuksesta ja järjestää sinne 
opastettuja käyntejä. alueelle pääsy on sallittua vain oppaan 
kanssa, korkeintaan 20 henkeä kerrallaan.

lähteet
alvar aalto -museo
säynätsalo
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http://www.alvaraalto.fi/yhteystiedot.htm
http://www.alvaraalto.fi/koetalo.htm
http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo/tutustumiskohteet/saynatsalo
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käRkistensalmen silta Ja 
päiJänteen Vesi- Ja laiVa-
Reitit
opetuskäyttö

korpilahden liikenne- ja lossihistoria, siltarakentaminen, järvi-
maisema ja etäisyyksien mittaaminen, veneily, päijänne, kalas-
tus.

kuvaus
suomen kolmanneksi pisin silta (v. 1997) ylittää päijänteen kär-
kistensalmessa  yhdistäen korpilahden vespuolen ja maapuo-
len. silta on osa maantietä nro 610, joka toimii yhdystienä val-
tatien 9 ja valtatien 4 välillä. salmen ylittävä vinoköysisilta on 
787,6 m pitkä ja 12 m leveä. ajoradan lisäksi siinä on 3 metrin 
levyinen kevyen liikenteen väylä. sillan alikulkukorkeus on 18,5 
m. korkeampi siltapylväs eli pylonituki kohoaa 96 metriin vesi-
pinnasta ja matalampi pyloni 69 metriin.

ennen nykyistä siltaa salmi ylitettiin lossilla, jota käytti keski-
määrin 810 ajoneuvoa vuorokaudessa. kesällä liikennemäärä 
ajoittain kaksinkertaistui, jolloin ajettiin kahdella lossilla, mut-
ta silti liikenne saattoi ruuhkautua. lossiväylän pituus oli alun 
perin peräti 1240 metriä. kesällä lisämausteen antoi uitto: tuk-
kinipun vetäminen salmen läpi katkaisi liikenteen ainakin puo-
leksi tunniksi.

päijännettä pohjoiseen -vesireitti on lähes neljäsataa kilomet-
riä pitkä ulottuen lahdesta Jyväskylän kautta pielavedelle. Jär-
vien jättiläinen tarjoaa ainutlaatuisia virkistysmahdollisuuksia. 
päijänteen virkistysalueyhdistys ylläpitää kaikille avoimia, ym-
päri vuoden käytettävissä olevia maksuttomia virkistysalueita 
päijänteen rannoilla ja saarissa. käyttäjien toivotaan osallistu-
van puuhuolto- ja saunamaksuihin kohteilla. pidä saaristo siis-
tinä ry vastaa alueiden huollosta.

liikennevirasto ylläpitää tietoja vesiväylistä, kanavista ja nii-
den hoidosta. päijänteen laivaväylien suunnittelu aloitettiin jo 
1800-luvulla. päijänteellä liikennöivien laivoilla on useita vieras-
satamia. päijänne on myös säännöstelty vesistö, jonka veden-
korkeuksien vaihteluita seurataan jatkuvasti Ristinselällä. tietoa 
kalastuksesta löytyy pohjois-päijänteen kalastusalueen sivuilta.

opasteet ja retkipalvelut
kärkistensalmen itärannalla on motelli-Ravintola lossivah-
ti, joka  tarjoaa majoitus-, ruoka- ja venepalveluja. osoite: Ves-
puolentie 670, 41800 korpilahti. tietoa laivaliikenteestä löytyy 
Jyvässeudun matkailun sivuilta. kärkinen on osana Jyväskylän 
pyöräilyreiteistä mm. pohjois-päijänteen kierroksella ja Vaarun 
vierailulla sekä  Helsingistä Jyväskylään ulottuvalla keski-suo-
men kierroksella. maastopyöräreitit löytyvät Jyväskylän pyöräi-
lyseura ry:n pyöräreitit keski-suomessa -sivuilta. 

lähteet
tiehallinto, siltasivut, keski-suomen tiepiiri
suomenmuseotonline.fi >kärkistensalmen lossi
päijänteen virkistysalueyhdistys
päijänteen matkailu
päijänteen laivaväylien kartoitus
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat
pohjois-päijänteen kalastusalue
http://www.vierassatamat.fi
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http://alk.tiehallinto.fi/ksilta.htm
http://www.paijannettapohjoiseen.com/dynamic/1/2.html
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/files/108-PVY_kartta2010.pdf
http://www.pidasaaristosiistina.fi/yhdistys
http://www.pidasaaristosiistina.fi/yhdistys
http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/Suom_tarkeimmat%20vesitiet_suomi_2009_lv_pdf.pdf
http://www.asikkalanhistoriaa.fi/page7/page37/page37.html
http://www.vierassatamat.fi/index.php?action=frontpage&p=2
http://www.vierassatamat.fi/index.php?action=frontpage&p=2
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=334126&lan=FI
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142311001y/wqfi.html
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/l142311001y/wqfi.html
http://www.pohjoispaijanteenkalastusalue.fi/kalastusluvat/
http://www3.jkl.fi/info/matkailu/?target=kohteet&theme=26:53:92:58
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&daddr=Vaajakoski+to:Reitti+6134%2FV%C3%A4llyhoilontie+to:Reitti+6134%2FKivisuontie+to:Reitti+6134%2FKivisuontie+to:Reitti+610%2FVespuolentie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:62.072704,25.589046+to:Muurame+to:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=FYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug%3BFfrVtQMd5cOKASk9OcljoXOFRjGc059vYM0yhQ%3BFb1-sgMddLSMAQ%3BFRLasAMd1lWMAQ%3BFbyVrwMdDj2LAQ%3BFdxHsAMdSJeIAQ%3BFZbNsgMdNaWGAQ%3BFXbxsgMdrpKGAQ%3B%3BFXn4swMdW6-HASkpkYS3YHeFRjFwuHU81kYBBA%3BFYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug&mra=dpe&mrcr=3&mrsp=8&sz=14&via=2,4,6,7,8&dirflg=w&sll=62.067116,25.612822&sspn=0.020988,0.077162&ie=UTF8&ll=62.033123,26.38092&spn=0.672367,2.469177&z=9
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=jyv%C3%A4skyl%C3%A4&daddr=Vanha+Nelostie+to:Teollisuustie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:61.931036,25.729294+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Teollisuustie+to:Muuramentie+to:jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=FYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug%3BFcZCtAMdDdiHAQ%3BFduoswMd2WuHAQ%3BFUwxswMdYneGAQ%3BFeDssgMdTZOGAQ%3BFaDPsgMdJqOGAQ%3B%3BFf_CsgMdQaqGAQ%3BFZHqsgMdfJWGAQ%3BFVwaswMdgHqGAQ%3BFTyjswMd_mSHAQ%3BFaQDtAMdWqSHAQ%3BFYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=6&sz=13&via=1,2,3,4,5,7,8,9,10,11&dirflg=w&sll=61.939839,25.743713&sspn=0.042151,0.154324&ie=UTF8&ll=62.0936,25.923615&spn=0.335511,1.234589&z=10
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=jyv%C3%A4skyl%C3%A4&daddr=Vanha+Nelostie+to:Teollisuustie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:61.931036,25.729294+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Punam%C3%A4entie+to:Teollisuustie+to:Muuramentie+to:jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=FYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug%3BFcZCtAMdDdiHAQ%3BFduoswMd2WuHAQ%3BFUwxswMdYneGAQ%3BFeDssgMdTZOGAQ%3BFaDPsgMdJqOGAQ%3B%3BFf_CsgMdQaqGAQ%3BFZHqsgMdfJWGAQ%3BFVwaswMdgHqGAQ%3BFTyjswMd_mSHAQ%3BFaQDtAMdWqSHAQ%3BFYm2tQMdK82IASkZManRFXSFRjHXopBnfWlXug&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=6&sz=13&via=1,2,3,4,5,7,8,9,10,11&dirflg=w&sll=61.939839,25.743713&sspn=0.042151,0.154324&ie=UTF8&ll=62.0936,25.923615&spn=0.335511,1.234589&z=10
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=Helsinki&daddr=Kerava+to:J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4+to:M%C3%A4nts%C3%A4l%C3%A4+to:Orimattila+to:Lahti+to:Asikkala+to:Sysm%C3%A4+to:Luhanka+to:Korpilahti+to:Muurame+to:S%C3%A4yn%C3%A4tsalo+to:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=&mra=ls&dirflg=w&sll=62.32
http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s_d&saddr=Helsinki&daddr=Kerava+to:J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4+to:M%C3%A4nts%C3%A4l%C3%A4+to:Orimattila+to:Lahti+to:Asikkala+to:Sysm%C3%A4+to:Luhanka+to:Korpilahti+to:Muurame+to:S%C3%A4yn%C3%A4tsalo+to:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&hl=fi&geocode=&mra=ls&dirflg=w&sll=62.32
http://jyps.info/pyoraily/pyorareitteja-keski-suomessa
http://alk.tiehallinto.fi/ksilta.htm
http://suomenmuseotonline.fi
http://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/
http://www.paijannettapohjoiseen.com/
http://www.asikkalanhistoriaa.fi/page7/page37/page37.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1351&lan=fi
http://www.pohjoispaijanteenkalastusalue.fi
http://www.vierassatamat.fi
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koRpilaHDen satama Ja 
kiRkonmäki
opetuskäyttö
sisävesiliikenteen merkitys Järvi-suomen kirkonkylille, valta-
kunnallisesti arvokas maisema, seurakunta, kyläraitti, venesata-
mien ympäristöohjelma Roope.

kuvaus
korpilahden satama on perustettu yli 100 vuotta sitten, aikana 
jolloin höyrylaivaliikenne alkoi päijänteellä. se sijaitsee kirkon-
kylän keskustassa päijänteen kirkkolahdella. Vuoden vierassata-
maksi vuonna 2006 valitusta korpilahden satamasta löytyy lisä-
tietoa kahvila-ravintola satamakapteenin sivuilta. 

korpilahden puinen ristikirkko on korkealla mäellä kylän ylä-
puolella. alttaritaulun ”tulkaa minun tyköni” on maalannut 
Vilho sjöström 1904. erillinen kellotapuli on rakennettu 1885. 
kirkon viereisellä hautausmaa-alueella ovat sijainneet seura-
kunnan aiemmat kirkot. kirkonmäelle voi nousta satamasta 
”synninpolkua” pitkin.

kirkonmäeltä satamaan avautuva näkymä on valittu valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisemaksi. kirkon alapuolelle jäävä lai-
vasatama, kahden sahan jäljellä olevat tehdasrakennukset ja 
kyläläisten venesatama kertovat sisävesiliikenteen merkitykses-
tä korpilahdelle vielä tänä päivänäkin. korpilahden kirkkoran-
ta on ollut vesitien ja talvitien päätepisteenä vuosisatojen ajan. 

kirkonmäen etelärinteessä kulkee kirkonkylän vanha keskus-
raitti, martinpolku, jonka vanha rakennuskanta, entiset kaup-
pahuoneet ja yksityistalot muodostavat yhä selkeän raittiko-
konaisuuden. tien varressa on myös vanhan, 1777 rakennetun 
kellotapulin alaosa, joka on nyt kotiseutumuseona.

korpilahden satama on siisti, turvallinen ja ympäristöstään huo-
lehtiva Roope-venesatama. Roope on venesatamien ympäristö-
ohjelma, jota hallinnoi pidä saaristo siistinä ry.

opasteet ja palvelut
palveluja tarjoavan kahvila-ravintola satamakapteenin osoi-
te on korpilahdentie 8, 41800 korpilahti. satama on hyvän-
tuulen vierassatama. Veneilijöille on tarjolla kattavat palvelut. 
Veneilijöiden palvelutiloista wc:n ja suihkujen lisäksi löytyvät 
keittiö ja pyykinhuoltotilat sekä sauna. tarkemmat tiedot ve-
neilypalveluista ja vesistömatkailutapahtumista löytyvät osoit-
teesta http://www.paijannettapohjoiseen.com.

kirkon osoite on kirkonmäentie 1. seurakunnalla on päijänteen 
rannalla oittilan kylässä mutasen leirikeskus, joka tarjoaa leiri-, 
majoitus-, tila- ja ruokapalveluita.

lähteet
Jyväskylän kaupunki
museovirasto
korpilahden alueseurakunta
korpilahden kirkko
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http://www.satamakapteeni.fi/
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/pdf/Havainnekuva_kirkonmaki.pdf
http://www.pidasaaristosiistina.fi/index.phtml?s=141
http://www.paijannettapohjoiseen.com
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/mutanen/
http://www.jkl.fi/satamat
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200564
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/yhteystiedot/
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=42
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naissaaRi
opetuskäyttö
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, tehdashistoria, 
keitele-päijänne-kanava, voimalaitos.

kuvaus
Vaajakoskella päijänteen ja leppäveden välissä sijaitseva nais-
saari on kulttuurihistoriallisesti kiehtova kokonaisuus Vaajakos-
ken virran varrella, jossa yhdistyvät luonto, nähtävyydet ja kult-
tuuri. 

naissaari on 400 metriä pitkä ja leveimmillään 200 metriä. loiva 
mäki saaren keskellä kohoaa noin 10 metrin korkeudelle veden-
pinnasta. Valtatiet 4, 9, 13, ja 23 ylittävät Vaajavirran naissaaren 
eteläosan kautta.

saarta kiertää historiallinen polku kohdetauluineen. saarella 
on mm. kahvila, päiväkoti, antiikkimyymälä ja naissaaren näyt-
tämön kesäteatteri. naissaaren itäpuolella Vaajavirran toisella 
puolella sijaitsee uimalanniemi, jossa on uimaranta.

saaren länsipuolella sijaitsee merenkulkulaitoksen ylläpitämä 
päijänne-keitele-kanavan alin ja vilkkaimmin liikennöity sulku. 
itäpuolella on suur-savon sähkön omistama vesivoimalaitos ja 
kalaportaat. Vanha vesivoimalaitos toimii näyttely- ja tapahtu-
mapaikkana nimellä Wanha Woimala. se rakennettiin v. 1920 ja 
oli käytössä vuoteen 1940 saakka. kaksikerroksinen voimalara-
kennus on toiminut viimeiset kymmenen vuotta kulttuuri-, tai-
de- ja tapahtumatilana.

Varassaaressa on 1800- ja 1900-luvuilla toiminut useita puun-
jalostusalan tuotantolaitoksia. norjalainen liikemies Johan sal-
vesen perusti Haapakosken sahan Vaajakoskelle 1800-luvul-
la. Vuonna 1916 suomen osuuskauppojen liitto (sok) hankki 
omistukseensa Vaajakosken teollisuusalueet ja pyöritti jo v. 
1920 tulitikku-, makeis-, virvoitusjuoma-, harja- ja puunjalos-
tustehdasta sekä sahaa. tehdasalueen monipuolisuutta kuvaa 
hirsiarkkitehtuuri, höyrysahan pajarakennus sekä 1930-luvun 
funkista edustavat kerho ja johtajan asunto. Vuosina 1917-1918  
rakennetun rautatieaseman ympäristöön keskittyvät pandan 
makeistehdas (rakennettu vuosina 1920-1928), vuonna 1939 
valmistunut naulatehdas sekä hallinto- ja varastorakennukset. 

opasteet ja palvelut
kahvilan osoite on naissaarentie 2, 40800 Vaajakoski. Wanhan 
Woimalan osoite on konttisentie, 40800 Vaajakoski. naissaar-
ta kiertää historiapolku opastetauluineen omatoimista tutus-
tumista varten. tutustumisreitistä kanavuoren luontopolulle ja 
takaisin on olemassa ulkoilukartta.

naissaaren näyttämö  järjestää dramatisoituja naissaaren opas-
tuskierroksia. opastetulle kierrokselle voidaan ottaa kerralla n. 
30 hlöä. kierros tutustuttaa alueen historiaan kaskujen ja tari-
noiden ryydittämänä. lisätiedot ja tilaukset: naissaaren näyttä-
mö ry/markku Helmola, puh. 0400 231 579.

lähteet
Jyväskylän kaupunki
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17835&lan=fi#a1
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http://www.naissaarenkahvihuone.fi/woimala/
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/28016_kanavuori_ulkoilualuekartta_2009.pdf
http://www.naissaarennayttamo.net/mainwebsite_html/Tervetuloa.html
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelukeskus/palvelut/naissaari
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17835&lan=fi#a1

