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Kuvat: http://www.geocaching.com/
seek/cache_details.aspx?wp=GC1BWHY

Jyväskylän seutukunta

seitsemän kukkulan
luontopolku
Opetuskäyttö
Metsätyypit, jääkauden, veden ja ihmisen vaikutus maisemaan.

Kuvaus
Polku sijaitsee Seitsemän kukkulan ulkoilumaastossa Luonetjärven eteläpuolella Tikkakosken taajaman luoteislaidalla. Pituutta 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 muodostunut siinä määrin elinympäristöjen ja kasvipeitteen vaihtelua, että polun 19 rastilla on mahdollisuus kertoa monipuolisesti mm. maaperästä, pienvesistä, luontotyypeistä, puulajeista ja
muista kasveista ja eläimistä.

Opasteet ja retkipalvelut
Tikkakosken taajamasta lähdetään länteen kohti Tikkakosken
varuskuntaa Länsirannantietä. Puolen kilometrin päässä risteyksestä on tien länsipuolella pysäköintialue, josta polku lähtee.
Sijaintikartta.
Kosteikkojen yli on rakennettu pitkospuut. Kuivalla kelillä lenkki
on sopivinta kiertää kevyissä ulkoilujalkineissa. Kulje pitkospuilla varovasti. Samassa maastossa on myös kuntopolun/valaistun
ladun verkosto, eli 2,0 ja 3,5 km:n pituiset valaistut hyväpintaiset 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 kumisaappaat, mutta kuivana aikana polun kiertäminen onnistuu
lenkkitossuillakin.
Lähteet
Jyväskylän kaupungin ympäristöpalvelut> luontopolut
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Tikkakoski
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Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Alueen historia, riistanhoito ja puuopetus, seikkailu, retkitaidot.

Kuvaus
Nyrölän luontopolku on rakennettu pääosin kyläläisten talkootyönä, ja se avattiin vuonna 2004. Luontopolkulenkin pituus on
3,5 km. Vuoden 2008 lopulla valmistui kahden kilometrin pituinen polkuyhteys Kallioplanetaarioon. Nyrölän luontopolulla on
yhdeksän rastikohdetta aiheinaan mm. paikallinen historia, riistanhoito ja puuopetus.
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Kuvat: http://offikuume.galleria.fi

nyrölän luontopolku

Nyrölän luontopolun reitti on merkitty maastoon heinäseipäillä. Luontopolku huipentuu Seikkailujen saarelle, jonne matkataan vetolossilla yli Iso-Mustan tummien vesien. Vetolossin kantavuus on noin 700 kiloa. Luontopolun laavun laituri Iso-Mustan
saaressa toimii yleisenä uimapaikkana.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolun lähtöpaikka on Nyrölän koulun läheisyydessä, Sikomäentien varrella. Reitti on merkitty keltaisilla heinäseipäillä.
Märissä kohdissa on pitkospuut. Luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta.
Iso-Mustalammessa sijaitsevassa Seikkailujen saaressa on käytettävissä kaksi laavua, kaksi kotakeittiötä, tulisija, hella, huussi ja laituri. Saareen pääsee vetolossilla. Paikalla voi myös yöpyä
10 henkilöä.
Luontopolulle on yhteys Kallioplanetaariolta, jossa on ulkoseikkailuna Pienen Karhun polku sekä avaruusseikkailurata.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Jyväskylän kaupunki> ympäristönsuojelu> luontopolut>
Nyrölä
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Jyväskylän seutukunta
Kuvat: http://www.paunetti.fi
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sarpatin metsäpolku
Opetuskäyttö
Erämaista järvi- ja suoluontoa.

Kuvaus
Luontopolku (3,2 km) alkaa Sarpatin laavulta, kiertää erämaajärveltä näyttävän Vääräjärven ja palaa takaisin laavulle. Polulla 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 valmistetaan ateriat. Sarpattiin ei järjestetä tarjoiluja leirikeskuspalveluiden toimesta.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun pituus 3,2 km. Merkitty oranssein merkein ja viitoin. Avotulen teko sallittu Sarpatin laavulla. Luontopolun kartta. Laavua
ylläpitää Tikkakosken latu. Luonetjärvellä voi meloa, ja Aaron
laavun tuntumaan voi rantautua. Laavu sijaitsee puron varrella, ja sen yhteydessä on nuotiopaikka, WC ja liiteri. Geokätköpaikka.

Saavutettavuus ja varusteet
Ajo-ohje: Tikkakosken keskustan läpi Luonetjärventietä Länsirannalle ja sieltä edelleen Jokihaaraan päin. Käännytään Sarpatti-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 tunnistavat toisen näistä).
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> liikuntapalvelut> Sarpatin metsäpolku
Jyväskylän seurakunta, Leirimaja Sarpatti
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Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
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Kuvat: Eija Syrjälä

touruvuoren luontopolku
Touruvuoren luontopolku esittelee metsä-, kallio- ja suoluontoa.

Kuvaus
Palokassa jylhän Touruvuoren ulkoilumaaston metsämaisemissa Pappilanvuoren pohjoispuolella kiertelee n. 3,3 km:n pituinen 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 puiden juurten kulumista. Puiden lomasta avautuu palokkalainen
maisema. Näköalapaikkana toimii suuri siirtolohkare, jolle voi
kiivetä rappusia pitkin tarkkailemaan luontoa. Vuorelta voi laskeutua jyrkähköä polkua pitkin tai tuloreittiä myöten. Rauhallisella kävelytahdilla polun kiertämiseen menee noin kaksi tuntia.
Luontopolku tarjoaa monipuolista maastoa eränkävijöille, metsän tunnelmaa ja mahdollisuutta hiljentymiseen luonnon rauhassa.

Opasteet ja retkipalvelut
Lähtöpaikka opastauluineen on kenttäalueella Raivaajantien
päässä, myös Soidenpolun päästä ja ulkoilureiteiltä pääsee polkureitille. Luontopolku on merkitty selvästi opasviitoin ja oranssinpunaisin maalimerkein puissa. Luontopolun paluureitin varrella on taukopaikka rastin 16 lähellä, mutta ei nuotiopaikkaa.
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta löytyy luontopolun 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 edelleen uudelle Metsoreitille aina Laukaan Peurunkaan saakka,
sekä reittiyhteys Vaajakoskelle ja Halssila/Kangasvuori-ulkoilureiteille. Ulkoilualueen kartta. Polku on myös geokätköilyn kohdemaastoa.

rastitaulut (Osa rasteista tyhjiä)
2. Tuore metsä - kortekorpi		
4. Lehto				
5. Lahopuulajisto - puronvarsimetsä
6. Karu kalliometsä			
7. Metsämaan soistuminen		
9. Lähimetsien linnut			
10. Syönnökset			
11. Muurahaiset			
12. Kuusimetsä - kuoriaiset

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kulutuskestävyys
Näköalapaikka
Pahka - kasvuhäiriö
Muinainen rantaviiva
Käävät puunlahottajina
Kaksikotinen kataja
Haapa
Ihminen ja suo

Saavutettavuus ja varusteet
Kuivalla kelillä reitti on kuljettavissa normaaleissa ulkoilujalkineissa, mutta märän sään aikaan pitkospuut, portaat ja kalliopinnat voivat olla liukkaita. Polun varrella on korkeuseroja ja
jyrkkiäkin nousuja.
Lähteet
Touruvuoren ulkoilualue
Touruvuoren luontopolku
Palokka-Seura
Palokka-info
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Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta
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laajavuoren luontopolku
Opetuskäyttö
Laajavuoren ulkoilualueen metsätyypit, maaperä, metsänhoito,
rämesuo, jääkauden jäljet.

Kuvaus
Luontopolku (4 km) kiertelee Laajavuoren ulkoilualueen alarinteissä ja rinteiden välisissä metsissä. Polku uusittiin nykypaikalleen 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 vaativa alle kouluikäisille lapsille ja ikäihmisille. Kävijämäärää nostaa
polun sijainti Laajavuoren liikuntapalveluiden välittömässä yhteydessä.

Opasteet ja retkipalvelut
Luontopolku lähtee kisakeskuksen pohjoispuolelta Vuorilammen saunalle johtavan tien varresta n. sadan metrin päässä
lammesta. Se päättyy kisakeskuksen eteläpuolelle ns. Aurinkorinteen alaosaan. Polun varrella on 17 rastitaulua, ja se on merkitty maastoon keltaisilla maalimerkeillä. Polun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen sivuilta. Ympäristötoimi
vastaa polun ylläpidosta.
Hiihtokeskus Laajis tarjoaa monipuolisia ulkoilu- ja luontoaktiviteettiohjelmia, välineitä sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluja. Laskettelurinteitä on seitsemän. Laajavuoren ulkoilualueella
on 62 kilometriä hoidettuja latuja, joista 15 kilometriä on valaistu. 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 näköalapaikoista. Siellä on Matti Nykäsen hyppyrimäki, jonka muovipinnoite mahdollistaa hyppäämisen myös kesäaikana. Toimintaa ja
rakenteita ylläpitää Jyväskylän Hiihtoseura ry.

Saavutettavuus ja varusteet
Maastokelpoiset kengät ovat tarpeen. Maasto on melko vaativaa mäkineen ja kivikkoineen. Laajavuoreen pääsee keskustasta bussilla nro 25.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi> luontopolut> Laajavuori
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Laajavuori
rastitaulut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Luonto ja ihmisen toimet
Metsän tyyppejä 		
Monikäyttöinen metsä
Hapan kallio 		
Topografiaa 		
Metsänhoidosta 		
Metsä uudistuu 		
Kolmenlaista kalliota
Pohjavettä kalliosta

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Monimuotoinen kuusi
Vieraita havuja
Räme
Monenlaista hakkuuta
Metsän uhanalaiset
Haapa, poppelien sukua
Muinaisrannan kiviä
Aurinkorinne
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Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Jokilaakso, luonnonsuojelualue, lehto ja lehtokorpi, eroosio, linnusto, jokivarren kulttuurihistoria ja taide.

Kuvaus
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Kuvat: Anne Herranen

tourujoen luontopolku

Tourujoen luonnonsuojelualue (n. 3 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla vuosina 1981 ja 1991. Kaupungin vanhan hautausmaan itäreunalla on jokirantaan rakennettu n. 700 m pituinen 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 merkittävimpiä ovat lehtojen lajit kuten mustakonnanmarja, lehtopalsami,
kotkansiipi ja lehtotähtimö. Myös linnusto on monipuolinen.
Jokilaakso on Keski-Suomen merkittävin talvilintujen kerääntymisalue. Vanha hautausmaa on erinomainen lintupaikka syksyisin.
Tourujoki on n. 2 km pitkä Palokkajärven lasku-uoma Jyväsjärveen. Alkuperäisessä joessa oli seitsemän putousta, mutta
osa jokiuomasta katkaistiin Kankaan paperitehtaan yläpuolelta ja ohjattiin kanaaliin. Tehdas perustettiin v. 1874, ja sitä varten rakennettiin säännöstelypato ja vesivoimalaitos. Jätevedet
laskettiin puhdistamattomana jokeen. Jokivoiman käyttäjiä olivat myös viljamyllyt, tamppilaitokset, öljynpuristamo ja vesisaha. Siinä on ollut myös rännit tukinuittoa varten. Ennen tehtaan
padon rakentamista lohi nousi jokea pitkin yläpuolisiin vesistöihin.
Joki liittyi kiinteästi puretun Tourulan puukaupunginosan elämään. Tourula oli tehtaiden työväen ja rautatieläisten asuinyhteisöä, 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 viheralueselvitykseen v. 2011. Keski-Suomen museo on koonnut valokuvanäyttelyn Kadonnut Tourula ja kerää asukkaiden muistitietoa
alueesta vuonna 2012.

rastitaulut
1.
2.
3.
4.
5.

Jokilaakson maaperä
Lehtoa ja lehtokorpea
Saniaiset itiökasveja
Vesien suojelua 		
Hentoja ruohoja

6.
7.
8.
9.

Tourujoen vesistö
Lahopuun rooli
Historiaa
Tervaleppäkorpi

Opasteet ja retkipalvelut
Polun alkupää on reilun puolen kilometrin päässä kaupungin
ydinkeskustasta. Opastaulu löytyy jokirannasta vanhan hautausmaan eteläpään tasalta. Loppupää ja pienempi opastaulu ovat Kankaankadulla hautausmaan pohjoispuolella. Reitin varrella on yhdeksän rastitaulua. Taulut uusitaan keväällä
2012. Luontopolkua ylläpitää Jyväskylän kaupunki. Luontopolun kartta.

Saavutettavuus ja varusteet
Polun varrella on runsaasti portaita, pitkospuita ja muita kulkua
helpottavia rakenteita, jotka on uusittu vuonna 2011. Luontopolku ei sovi liikuntarajoitteisille. Hyvät näkymät jokikanjoniin
avautuvat Tourukadun ja Ailakinkadun yhdistävältä Kinakujan
sillalta. Ajankohtaista tietoa kulkijoille löytyy Jyväskylän kaupungin sivuilta.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys, Jyväskylä/Tourujoki
Kankaan maisema- ja viheralueselvitys v. 2011
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Jyväskylän seutukunta
Kuva: Pastorin blogi
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kangasvuoren luontopolku
Opetuskäyttö
Metsätyypit, puulajit, metsätalous, kallioluonto, suoluonto, jääkausi, kaavoitus, vedenotto.

Kuvaus
Noin 3 km:n pituinen luontopolku kiertää Kangasvuoren ja
Huhtasuon asuinalueita reunustavan vuorimaaston ympäristössä. Polkumaasto on pääosin metsäistä, ja talousmetsäkäytön
jäljet ovat selvät. Metsähakkuiden jäljet näkyvät eri-ikäisenä taimikkona, mutta varttuneempaakin metsää löytyy. Kuviokohtaista lisätietoa metsän iästä, puulajeista ja hoidosta löytyy kaupungin metsäsuunnitelmasta.
Luontopolun opastaulut tutustuttavat kulkijan metsäluontoon.
Vaihtelua reitille tuo pienen suolammen mielenkiintoinen maailma. Vuorilampi on pieni rauhoitettu kirkasvetinen avararantainen suolampi. Vastapainoksi löytyy liito-oravan elinpiiriksi tiedetty sekametsä ja vaikuttava näköalakallio.

rastitaulut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Virkistysalue kaavoissa
Metsän tyyppejä 		
Uhanalainen eliöstö
Graniitti 		
Hakkuita ja jättöpuita
Jään kyydissä 		
Suolampi 		
Mäntytaimikko 		

9. Muurahainen – pistiäinen
10. Pitkospuut
11. Maisemia		
12. Kuusikko
13. Lehmus – jalopuu
14. Ilman vettä ei elämää
15. Lehtimetsä, havumetsä
16. Metsästä kaupunkiin

Kangasvuoren huipulla on 30 m korkea vesitorni. Tornin painepiiri eli alue, jolle vettä jaetaan, kattaa Kangasvuoren alueen lisäksi Seppälänkankaan, Kangaslammen, Sulun, Huhtasuon ja
Pupuhuhdan. Säiliön tilavuus on 2000 kuutiometriä. Määrä riittää ao. alueen tarpeeseen noin puoleksi vuorokaudeksi. Vesitornille pääsee Kangasvuoren pohjoisrinnettä nousevaa tietä pitkin. Auto on kuitenkin jätettävä kauemmaksi, sillä tien alkupää
on suljettu kettingillä. Alueella risteilee runsaasti kuntoratoja.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun lähtöpiste opastauluineen on Huhtasuon koulun kaakkoispuoleisessa metsikössä ulkoilureitin tuntumassa, hiihtoladuista kertovan taulun takana. Keskustasta Huhtasuon koululle pääsee busseilla nro 10, 12 ja 25.
Reitin varrella on 16 rastitaulua. Jyväskylän kaupungin ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja internetsivuilla on luontopolun kartta. Alueella on geokätkö.
Kangasvuoren luontopolku sijaitsee samalla suunnalla kuin Aittovuoren luontopolku. Etäisyyttä polkujen välillä on vain 1,5
km, mikä tarjoaa kiinnostuneelle mahdollisuuden pitempäänkin 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 käytössä.

Saavutettavuus ja varusteet
Maastokelpoiset jalkineet ovat tarpeen. Märällä kelillä kallioilla
voi olla liukasta. Polku ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Kangasvuori
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aittovuoren luontopolku ja halssilan
liikuntapuisto
Opetuskäyttö
Metsätyypit, maisemat, kallioluonto, kivilouhos, monipuolinen
ulkoilu ja luontoliikunta.

Kuvaus

Kuvat: http://www.suurhalssila.fi

Jyväskylän seutukunta

Aittovuoren polku on Jyväsjärven koillisrannan rinnemaastossa sijaitsevan Halssilan asuinalueen yläpuolisessa metsämaastossa. Polku on noin 3,5 km pitkä, ja sitä kierretään vastapäivään vuoren itä- ja etelärinteillä ja lakialueella. Alkuosa polusta
on tuoretta kangasmetsää ja kosteaa korpea. Tyypillisiä puulajeja ovat kuusi, koivu ja haapa. Loppuosa on lähinnä kallio-,
kanerva- ja jäkäläpohjaista männikköä. Tarkempia lisätietoja
metsiköiden luonteesta ja sijainnista löytyy Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelmasta. Klikkaamalla haluttua metsäkuviota avautuu lisätietoikkuna alueen pinta-alasta, luonteesta sekä
metsänhoitotoimista.
Luontopolku yhdistää useamman asuinalueen. Asuinoloja edistää aktiivisesti Halssilan asukasyhdistys, joka järjestää alueella
mm. kulttuurikävelyjä ja kokoaa alueen historiaa ja kuvia sivuilleen. Luontopolku kulkee kivilouhosten alueella, jotka ovat sota-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 tenniksen pelaamiseen. Alueelta on olemassa suunnistuskarttoja.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun opastettu lähtöpiste on Halssilan liikuntapuiston huoltorakennuksen kulmalla kentän pitkän sivun suuntaisesti. Polku kulkee aluksi pururataa seuraten, kunnes erkanee metsään.
Reitti on merkitty maastoon keltaisilla maalimerkinnöillä. Rastitauluja ei ole. Luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen sivuilta. Ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta.

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> ympäristötoimi> luontopolut
Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelma
Jyväskylän kaupunki> liikuntapalvelut> Halssilan hiihtomaa
Halssilan asukasyhdistyksen internetsivut
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kanavuoren luontopolku
Opetuskäyttö
Kallioluonto, maisemat, Natura 2000 -kohde, Naissaari kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde.

Kuvaus
Jyrkkäseinäinen, paljaskallioinen Kanavuori edustaa tyypillistä
Pohjois-Päijänteen vuorimaisemaa. Se kohoaa Vaajakosken itärannalla 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 kallioseinämä, sekä jyrkästi länsi-luoteispuolella viettävä, hyvin aurinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. Seinämä
kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikaltevakin. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. Arvokkainta on kalliokasvillisuus, joissa on harvinaisiakin lajeja.
Kanavuori ja sen pohjoispuolinen Koskenvuori ovat Euroopan
Unionin Natura 2000 -ohjelman suojelukohteita. Maat ovat valtion omistuksessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa Metsähallitus.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun lähtöpiste on Saltunlahden rannalla, uimarannan eteläpuolella, minne pääsee Naissaaren kautta, jossa on iso parkkipaikka. Sijaintikartta. Kanavuoren maat ovat valtion omistuksessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa Metsähallitus.
Vuorelle johtavan luontopolun alkumatka on rankkaa kiipeämistä 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 ympäristönsuojelun sivuilta. Oranssit maalinuolet ja suuntaviitat pitävät
kulkijan polulla. Maasto on kulutusaltista, kuivaa ja kallioista ja
osin vaikeakulkuista. Kaltevat kalliorinteet ovat märkinä ja jäisinä liukkaita. Suositellaan kumisaappaita, kuivalla kelillä lenkkijalkineita.
Reittiin voi yhdistää Naissaaresta alkavan ns. Saltunlahden lenkin, 3,5 km. Naissaari on sahayhdyskunnan tyyssija, jossa on
paljon historiaa ja nähtävyyksiä, mm. Vaajakoski, Keitele-Päijänne-kanavasulku, Wanha Woimala, nykyinen voimalaitos, kalaportaat ja uimaranta.
Lähteet
Jyväskylän kaupungin sivujen luontopolkuesittely ja kartta
Sijaintikartta ja ulkoilualue
Natura-kohteen kuvaus
rastitaulut
1. Rinteenaluslehto			
2. Kallioperä ja kalliokasvit		
3. Metsäpalo			
4. Jääkausi ja silokallio		
5. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
6. Rantarakentaminen ja rantojensuojelu
7. Hirvi (sarvityypit)			
8. Metsän uudistaminen – sukkessio
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9. Vaajakoski ennen ja nyt
10. Kelopuu – kolopuu
11. Siirtolohkare
12. Sienimetsä
13. Ekosysteemi – hajottajat
14. Rapautuminen
15. Ihminen ja luonto
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Kuvat: Eija Syrjälä

iso-haapasaaren luontopolku
Lehto, rantamaisema, vanha metsä, niityt sekä kallioalueet, monipuolinen 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 Haapaniemen kyljessä Päijänteellä. Saaren korkein kohta on reilut 25
metriä Päijänteen pinnan yläpuolella.
Polku esittelee Iso-Haapasaaresta löytyviä pienehköjä lehtoja, rantamaisemia, vanhaa metsää ja niittyjä sekä kallioalueita.
Saaren kasvi- ja lintulajisto on myös monipuolinen. Metsäalasta
merkille pantavan suuri osuus on lehtipuuvaltaista (koivua, leppää, haapaa, pihlajaa). Kuivimmat osin kallio- ja kivikkopohjaiset lakialueet ovat mäntyvaltaisia. Metsäpohja on kuivanlaista
kangasta, rantojen tuntumassa lehtomaista kangasta.
Opinsaunan kiuas on pyöreähkö luonnonkivistä kasattu röykkiö (5x5x2 m), jota kiertää kettinkiaita. Lisäksi röykkiöön kuuluu
kivilaatta, jossa selvitetään röykkiön historia. Opinsaunan kiukaan ovat pystyttäneet Jyväskylän seminaarista vuosina 18671937 valmistuneet opettajat. Opettajilla oli tapana retkeillä kesäkuun 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

rastitaulut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saniaiset 		
Metsätyypit 		
Saaren linnusto 		
Kämmekät 		
Metsienhoito 		
Maastomuotojen synty
Terva- ja harmaaleppä

8. Käävät
9. Päijänteen rantautumispaikat
10. Uhanalainen ja harvinainen lajisto
11. Käpytikka
12. Opinsaunan kiuas
13. Maaperäötökän elämää

Lähtöpaikka, opastus ja pysäköinti ovat Iso-Haapasaaren eteläpäästä 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 liikuntapalvelut vastaa luontopolun hoidosta.
Talvisin alueelle on hyvät latuyhteydet. Kartta talviulkoilureiteistä. Noukanniemen vierasvenesatamaan on laivayhteys Jyväskylästä. Noukanniemi ja Savutuvan Apajan talonpoikaisperinnettä esittelevä pihaympäristö tarjoavat majoitusta ja
ohjelmapalveluja.

Saavutettavuus ja varusteet
Maasto on kuivalla kelillä kuljettavissa ulkoilujalkinein. Korkeusvaihtelu on maltillista, joten reitti on helppokulkuinen.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi
Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut: Haapalahden talviulkoilureitit
Opinsaunan kiuas: www.ymparisto.fi> Jyväskylän maalaiskunnan kulttuuriympäristökohteet nro 16
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Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

sallaajärven aarnialue
ja luontopolku
Opetuskäyttö
Rauhoitettu aarnialue, vanha metsä, metsätyypit, metsänhoito,
jääkauden jäljet, myrskyn vaikutukset.

Kuvaus
Polku sijaitsee Sallaajärven aarnialueella vuonna 1989 perustetulla 25 ha:n laajuisella luonnonsuojelualueella. Polku kiertää
1,6 kilometrin pituisena vastapäivään suojelualueen ulkolaitojen tuntumassa esitellen alueen ominais- ja erityispiirteitä.

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

Alueen luonnossa on paikoin lehtomaisia piirteitä, ja kasveista voi löytää mm. lähdetähtimön, yövilkan tai pussikämmekän.
Kasvilajiston erikoisuuksia ovat mm. uhanalainen siperianlillukka. 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, korpipainanteita ja pienen sorakuopan jäänteet. Elokuussa 2010 Veera-myrsky kaatoi luontopolun varrella paljon puita. Puusto on
raivattu polun päältä pois ja rikkoontunut silta on korjattu. Polku on jälleen kulkukelpoinen. Kaatuneet puut jäävät metsään
tarjoamaan kasvualustaa monimuotoiselle lahopuusta riippuvaiselle eliölajistolle.

Opasteet. materiaalit ja retkipalvelut
Luontopolku on merkitty keltaisin nauhoin ja nuolimerkein. Polun muutamat kosteikkokohdat on varustettu pitkospuin, joten reitin kiertäminen on kuivalla kelillä mahdollista ilman kumisaappaita.
Aarnialueelle löytää lähtemällä kaupungista Keskussairaalan
mäeltä Ronsuntaipaleentietä lounaaseen kohti Muuramen Isolahtea. Noin kuuden kilometrin matkan jälkeen tiestä erkanee
hiekkatie oikealle kohti Ruokepuolista. Taka-Keljontien varrella oikealla puolella 800 metrin päässä näkyvät aarnialueen rajamerkit ja luontopolkuviitta.
Polun ja suojelualueen opastaulu on tiestä noin 50 metrin päässä maakuntaurana käytettävän kärrytien varressa. Samoilla
kohdin tien vasemmalla puolella on Sallaajärven palvelukodille osoittava tienviitta. Polun varrella on 13 rastitaulua. Jyväskylän kaupungin ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja sen
sivuilta löytyy luontopolun kartta. Aarnialuetta ja luontopolkua
esitteleviä vihkosia on saatavissa Jyväskylän kaupungin ympäristövirastosta.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi> luontopolut> Sallaajärvi
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Sallaajärvi
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kolmisoppisen
metsäpolku
Opetuskäyttö

Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Metsäluonto, metsänhoito, metsien kestävä käyttö, alueen historia, Ladun majan ulkoilureitit.

Kuvaus
Kolmisoppisen metsäpolulla (1,7 km) esitellään luontoa metsänhoidollisesta näkökulmasta. Polun rasteilla kerrotaan taimikoiden kehittymisestä, metsävaurioista ja muista metsänhoitoon ja -käsittelyyn liittyvistä vaiheista. Maasto on tasaista ja
helppokulkuista, näköalapaikkoja ei ole. Polun varrella on nuotiopaikka. Polun ovat alun perin suunnitelleet ja toteuttaneet
Metsän Vuonna 1983 Jyväskylän kaupunki ja silloinen KeskiSuomen piirimetsälautakunta, nykyinen Keski-Suomen metsäkeskus.

Metsäopetuspolun materiaalit
oppilaitosten käyttöön
Jyväskylän kaupungin metsätoimiston sivuilta löytyy opetuskäyttöä varten monipuolista materiaalia, joka on tulostettavissa. Polkuun liittyy tarkempi opasvihkonen, jota on saatavana
polun alusta löytyvästä postilaatikosta. Siinä on myös kerrottu
yleistajuisesti metsänhoidon perusteista sekä nykypäivän metsänhoidollisista suuntauksista.
Kolmisoppisen metsäpolun esite (pdf )
Metsäopetuspolun koko materiaali, sis. kysymykset ja vastaukset (pdf )
Metsäopetuspolun kysymykset (pdf )
Kolmisoppisen puuvihko (pdf )
Kolmisoppisen kasvivihko (pdf )
Kolmisoppisen lintuvihko (pdf )

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

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 rastitaulussa 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 Keskussairaalan mäen ja Muuramen Isolahden välisessä maastossa
Ronsuntaipaleentien varressa noin 6 km Jyväskylän keskustasta. Polku alkaa Ladun Majan yläparkkipaikkaa vastapäätä Ronsutaipaleentien toisella puolella ja päättyy samalle parkkipaikalle. Paikalle pääsee myös Jyväskylän Liikenteen linja-autolla
numero 13.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> yhdyskuntatoimi> tonttiosasto> metsät
Jyväskylän Latu ry
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Kolmisoppinen

© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

Jyväskylän seutukunta
Kuva: Eija Syrjälä

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

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 mäellä. Metsäkuvioista saa lisätietoa kaupungin metsäsuunnitelmasta.

Opasteet ja retkipalvelut
Lähtöpiste sijaitsee Kypärätien ja Erämiehenkadun kulmassa
olevan Sotaveteraanitalon vieressä. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry on tuottanut kaupunginosan luontoa esittelevän
kirjasen. Kypärämäen-Köhniön pesimälinnustosta on tehty erillinen selvitys 2009.

Saavutettavuus ja varusteet
Polulla pärjää lenkkitossuilla.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Kypärämäki-Köhniön luontopolku
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sippulanniemen luontopolku
Opetuskäyttö

Kuva: Jari Huikari

Jyväskylän seutukunta

Metsätyypit, puulajit, eliöiden vuorovaikutus, veden kiertokulku, jääkauden jäljet, vesistöjen umpeenkasvu, kivilouhimon historiaa.

Kuvaus
Kuokkalassa sijaitseva luontopolku polveilee neljän kilometrin
pituisena vastapäivään Ristikiven asuinalueen ja golfkeskuksen
välisessä vaihtelevassa metsämaastossa. Majamäen laelta avautuvat näkymät Keljonlahdelle. Polun varrella on ollut Jyväskylän
mustan kiven eli dioriitin ja gabron louhos. Polku on perustettu vuonna 1986.
Polkuvarren luonto on moni-ilmeistä; on tuorepohjaista kuusikkoa 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 Nurmilaukka-nimisen kadun päätepisteestä noin 150 metriä lounaaseen ulkoilureitin varrella. Lähtöpisteeseen on viitoitus
Ristikiventien ja Nurmilaukan yhtymäkohdassa olevalta pysäköintipaikalta. Polku on helposti saavutettavissa myös mm.
golfkeskuksen ja Lehdokintien kautta. Keltaiset merkit kertovat
reitistä.
Polku kulkee paikoin ulkoilureitin pohjaa pitkin ja golfviheriöiden lähellä. Golfpalloista ei kulkijalle ole vaaraa normaalitavoin
puolin ja toisin toimittaessa. Reitin varrella on 20 rastitaulua.
Luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen internetsivuilta. Ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi> luontopolut> Sippulanniemi
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Sippulanniemi

rastitaulut
1. Metsäkortekorpi 		
2. Muurahaiset ja palokärki
3. Kallioperän kivilajit
4. Metsänhoidosta 		
5. Mustikkakangas 		
6. Vesistöjen umpeenkasvu
7. Sarat ja rahkasammalet
8. Haapa haitaksi ja hyödyksi
9. Lehto- vai lehtimetsä
10. Kuusikon monet hapot

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Metsän uhanalaiset
Muurahaispesä
Jääkauden merkkejä
Laaksoa ja kukkulaa
Tuomi on ruusu
Maisemat muuttuvat
Kivilouhimo
Leppämetsä
Jäkälää ja sientä
Välttämätön vesi
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Kuva: http://rakkahalti.blogspot.fi/

Jyväskylän seutukunta

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

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

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

Kuva: Hannu Vassinen

Jyväskylän seutukunta

Vanha metsä, tilahistoria, kylähistoria, maakuntaura.

Kuvaus
Keski-Suomen maakuntaura tarjoaa lenkkeily- ja hiihtomahdollisuuksia. 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 Jämsään.
Särkijärven aarnialue Moksin kylässä on edustava näyte keskisuomalaisesta vanhasta metsästä. Alueelle ovat tyypillisiä jyrkähköt mäet ja niiden väliin jäävät notkelmat, jotka usein ovat
soistuneita ja joiden pohjalla virtaa puro. Särkijärven ympäristössä on useita pienehköjä lampia ja järviä, tummavetisiä ja
osittain suorantaisia. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia, kuivemmilla paikoilla puolukkatyyppiä, alavammilla kohdilla mustikkatyyppiä, osittain lehtomaista kangasta. Paikoin puustossa
on myös vanhoja lehtipuita, haapaa ja koivua.
Särkijärven alueen halki kulkee Keski-Suomen maakuntaura, johon liittyen Särkijärven koillisrannalla on laavu ja leiriytymispaikka. Särkijärvelle pääsee parhaiten Moksin tai Tikkalan kylien suunnasta tai jalan maakuntauraa pitkin. Särkijärven metsää
on hakattu v. 2002.

Opasteet ja retkipalvelut
Polkujen lähtöpisteet ovat Surkeenjärven matkailutilalla. Poluilla on levähdyspaikat, pidemmällä polulla myös nuotiontekomahdollisuus. 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
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Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

paljaspään luontopolku
ja näköalapaikka
satasarvinen
Opetuskäyttö
Kalliometsät, lehdot, Päijänne-maisemat, muuttolinnut, historia, geologia.

Paljaspää
Paljaspään luontopolku, n. 2 km, sijaitsee Säynätsalossa Muuratsalon saaren pohjoispäässä. Polku kierretään myötäpäivään
Kontinvuoren itäpuolen rinteitä pitkin. Paljaspää on korkeustasolle +140…+150 (N60) nouseva kalliomäki. Paljaspäällä kulkevalta luontopolulta on paikoin huikaisevat esteettömät näköalat 60-70 m alemmaksi Päijänteen Hauhonselälle.
Polkureitin maasto on Päijänteen rantamille ominaisesti karua
ja kallioista. Kalliomaastossa on yllättäen selvää lehtoakin; Kärppäkiven lehto ja Paljaspään lehmusmetsikkö - molemmat luonnonsuojelualueita. Polun varrella on 11 rastitaulua.
Paljaspää on hyvä lintupaikka syksyisten muuttoryntäyksien
seuraajalle. Keväistä havainnointia haittaa heikko näkyvyys eteläisiin suuntiin. Lajistoa ovat muuttavat hanhet, vesilinnut, kurjet ja petolinnut.

Saavutettavuus ja opasteet
Luontopolun on perustanut Muuramen-Säynätsalon Ympäristöyhdistys vuonna 1992. Reitti on merkitty keltaisten maalimerkkien lisäksi paikoin pienillä viitoilla. Ole silti tarkkana polun
haarakohdissa, että pysyt reitillä. Maaston paikoittaisen kivisyyden ja märällä kelillä mahdollisesti liukkaiden kalliopintojen
vuoksi kulkijan on hyvä tarkkailla askeltensa sijoittumista. Polun loppumatka Kontinvuorelta alas on sorastetulla tiepohjalla helppokulkuinen.
Polulle pääsee Muuratsalossa Kontinvuoren pohjoispuolelta
Rusakontien päästä sekä Vuorelantien keskivaiheilta taikka loppupäästä 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 pystyssä 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. Geokätköpaikka.
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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ramin luontopolku ja
tapion alttari
Opetuskäyttö
Jääkauden jäljet, geologia.

Kuvaus

Kuva: Tommi Lahtonen

Jyväskylän seutukunta

Hakolanvuori on liki 200 metriä korkea, ja sen jyrkänteellä on
nähtävissä merkkejä Yoldian merestä eli muinaisesta Jäämerestä. 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 venäläisiä sotilaita pitämässä majaa, ja myöhemmin venäläiset sotavangit piileskelivät luonnon kivikodassa ja pitivät tulta. Kivikota
on kahden kiven muodostama mukava luonnon nuotiopaikka.
Kesäpolun varressa on 32 metrin mittainen luola, ja kiipeilemään alueella pääsee myös mainiosti. Suomen suurin, noin 800
kuution kokoinen siirtolohkare löytyy myös eteläosasta. Metrin
levyiksi aseteltuna siitä muodostuisi 800 metrin korkuinen pylväs.
Tapion alttarille pääset näppärästi Ramin luontopolkua, joka on
yksityisen Raimo Niemisen tekemä luontopolku Muuratsalossa.
Pituutta sillä on 3,5 km. Geokätköpaikka.

Kuva: http://static.panoramio.com/photos/
large/69531718.jpg

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 siirtolohkareen päällä. Muodostelma sijaitsee 120 metrin korkeudella Päijänteen pinnasta, ja sieltä avautuvat laajat näkymät eri
puolille Päijännettä, mm. Säynätsaloon, Konttivuoreen ja Riihivuoreen.

Opasteet ja saavutettavuus
Talvella retkelle voi lähteä Kultalasta Raimo Niemisen kotitalolta, josta polulle pääsee merkittyä polkua pitkin. Retkieväät kannattaa 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 aikaisemmin. Sijantikartta.
Ajo-ohje: Säynätsalosta käännytään Saaritielle, jota ajetaan Kortepellontielle asti. Kortepellontielle käännytään ennen koulua.
Kortepellontie on pitkä, ja loppumatka on päällystämätöntä tietä. Lullinvuorentien kohdalla on kyltit ohjeena. Polun alussa on
n. kolmelle autolle parkkitilaa. Isompi parkki löytyy Kultalan pihapiiristä.
Lähteet
Raimo Niemisen haastattelu Jyväskylän tiedotuslehdessä
1.2.2006
http://www3.jkl.fi/tiedotus/lehti/index.php/2006-01/788
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Kuva: Tuomo Pihlaja

Jyväskylän seutukunta

haukankierros ja
hyrkkölän lintutorni
Opetuskäyttö
Linnusto, aarnialue.

Kuvaus
Haukankierros on viitoitettu ulkoilureitti, jonka varrella on upeita maisemapaikkoja. Matkalla on Hyrkkölän lintutorni, josta
pääsee näkemään Juurikkajärven linnustoa. Erityisesti Haukanvuorelta, joka on Metsähallituksen aarnialuetta, avautuu hienoja näköaloja. Pituutta Haukankierroksella on n. 13 km.
Hyrkkölän Juurikkajärvi on pieni ja matala lampi aivan Päijänteen kupeessa. Muuttoaikoina paikan linnusto on monipuolinen, ja katetusta lintutornista on hyvä kiikaroida huonollakin
säällä. Tornista näkee myös Päijänteen rantaan, missä on usein
enemmän lintuja kuin itse järvellä. Vilkkainta aikaa on huhtitoukokuu, jolloin valtalajeja ovat vesilinnut ja kahlaajat, kesällä voi tarkkailla peltolintuja ja yölaulajia. Harvinaisin paikalla tavattu lintu on ristisorsa.

Opasteet ja retkipalvelut
Lähtöpiste sijaitsee Korpilahden keskustan tuntumassa Alkioopistolla, jonne on opastus vanhalta nelostieltä. Sijaintikartta.
Reitillä ei ole rastitauluja. Reitillä on paljon korkeuseroja. Haukankierrokselta lähtee pistopolku Muuraisvuoren kautta Päijänteen rantaan, jossa on kota.

Saavutettavuus ja varusteet
Alkio-opisto sijaitsee osoitteessa Tähtiniementie 26, 41800 Korpilahti.
Ajo-ohje lintutornille: Käänny 9-tieltä n. 3 km Korpilahden keskustaajaman eteläpuolelta itään viitan Hyrkkölä suuntaan.
Hiekkatietä ajetaan kääntymättä pari kilometriä, kunnes tullaan peltoaukealle, jossa tie sivuaa Päijänteen kupeessa olevaa
lampea, Juurikkajärveä. Torni on ovelasti piilossa tulosuunnassa lammen takana olevassa metsäsaarekkeessa, mutta sinne on
viitoitus tieltä.
Lintutornin sijaintikartta.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Korpilahti
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
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oittilan kulttuuri- ja
luontopolku
Opetuskäyttö
Kylähistoria, jalavalehto, luonnonhoitokohteet, metsänhoitokohteet, metsästysperinne, riistanhoito.

Kuvaus
Oittilan kylän keskustassa kiertelevä noin 2 kilometrin kulttuurija luontopolku johdattelee kulkijan Pössy-Viikin jalanjäjissä kylän historiaan, metsästysperinteeseen, kulttuuriin ja luontoon
sekä mm. Oittilan jalavalehtoon, jossa kasvavat Suomen pohjoisimmat pähkinäpensaat.
Luontopolulla voi tutustua monipuolisiin luonto- ja metsänhoidollisiin kohteisiin sekä metsästysperinteeseen ja riistanhoitotyöhön. Reitistö nojautuu mahdollisimman paljon jo olemassa oleviin kulkureitteihin, polkuihin ja tiestöön, ja sen varrella
on 23 rastitaulua. Rastit esittelevät kulkijoille mm. mielenkiintoisia luontokohteita, kylän elämää ”vanhoina hyvinä aikoina”,
kulttuurihistoriaa, muinaismuistoja, historiallisesti arvokkaita
rakennuksia ja maisemanäkymiä.

Kuva: http://www.cc.jyu.fi/artes/risteily/kuvat/aitta.jpg

Jyväskylän seutukunta

Villa Cawén on saanut nimensä taiteilija Alvar Cawénin mukaan.
Alvar Cawén (1886–1935) syntyi Oittilassa Mutasen pappilassa. Korpilahtelaisuus on tavoitettavissa hänen maalauksissaan
Kehtolaulu, Uunin liepeillä ja Sydänmaan torppa. Myös myöhäisten alttaritaulujen taustamaisemia voi pitää Päijänteen maisemien 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. Talosta on tullut suosittu kesäisten taidenäyttelyiden pitopaikka.

Opasteet ja retkipalvelut
Polkujen lähtöpaikka on Villa Cawénissa, Oittilan maamiesseuran ylläpitämällä kylätalolla, josta mukaan saa myös polun esitteet. Reitin varrella on kaksi taukopaikkaa. Toisella taukopaikalla
on lähde esimerkiksi nuotiokahvien keittämistä varten. Havaintoluontopolku liittyy kätevästi myös Vaarunvuorten luontopolkuun ja Oittilan kulttuuriluontopolkuun. Villa Cawenin rannassa 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, osoite: 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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Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Pertti Heinonen
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vaarunvuorten luontopolku
Opetuskäyttö
Natura 2000 -kohde, monimuotoisuus, vanha metsä ja linnusto, kallio -ja lehtokasvillisuus, uhanalaiset lajit, Pohjois-Päijänteen maisemat ja maastonmuodot, tiehistoria, pumppuvoimahanke ja suojeluliike.

Kuvaus
Pohjois-Päijänteen rantojen jylhyys korostuu Korpilahden Vaarunvuorilla. Korospohjanlahden puoleinen länsirinne kohoaa lähes kohtisuorana kallioseinämänä 122 m Päijänteen pintaa korkeammalla. Ydinvoimainnostuksen aikaan 1960-luvulla
Imatran Voima Oy kaavaili alueelle pumppuvoimalaa, joka synnytti Vaarunvuoren suojeluliikkeen. Laitosta ei rakennettu.
Retkeilyreitti kulkee jyrkkyydestään tunnettua ns. Vanhaa Vaaruntietä pitkin, joka valmistui vuonna 1851. 1930-luvulla tielle
vakiintui linja-autoliikenne. Matka oli ensikertalaiselle mieleenpainuva, sillä matkustajien piti nousta ylämäessä pois kyydistä
ja miesten vielä työntää autoa.
Vaarunvuorten alue on tärkeä vanhojen metsien suojelulle. Alueelta on tavattu noin 70 uhanalaista lajia. Alueella esiintyy myös
joukko eteläisiä ja pohjoisia lajeja äärirajoillaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta Vaarunvuoret (n. 600 ha) on kenties
Keski-Suomen merkittävin kohde. Jyrkänteiden rinteen alaosassa on suojeltuja lehtoja. Vaarunjärven laskupuron varressa kasvaa kookkaita vuorijalavia, lukuisia Keski-Suomessa uhanalaisia
lehtokasveja sekä Suomen pohjoisin luonnonvarainen pähkinäpensas. Alueella on myös monia pienialaisia soita. Särkijärven laskupuron varrella on Suomessa harvinaiseksi käynyttä
lehtokorpea. Niinijärven rannalla on lettorämettä ja Könnönsuolla lähteistä tervaleppäkorpea. Lintupaikkana parasta antia
ovat suojeltujen aarnialueiden lajit.

Opasteet ja retkipalvelut
Vaarunvuorten alueella on noin 5 km sinisin maalimerkein merkittyä reittiä. Polku on pääosin melko helppokulkuista, mutta
korkeuseroja on paikoin huomattavasti. Luontopolun (4 km)
kulkemiseen kannattaa varata aikaa pari tuntia. Reitin vaihteleviin metsä-, kallio-, suo- ja rantaelinympäristöihin tutustutaan
16 rastitaulun opastuksella. Reitin varrella on lyhyitä pitkospuuosuuksia ja kaksi lampea: Juonaanjärvi ja Särkijärvi. Särkijärven
rannalla on tulentekopaikka, liiteri ja käymälä. Alue on Metsähallituksen hoidossa. Retkien suunnittelua varten löytyy tietoa
Metsähallituksen Vaarunvuoret-sivuilta.

Saavutettavuus ja varusteet
Vaarunvuorille pääsee Korpilahden-Joutsan väliseltä 610-tieltä. 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 Päijänteeltä, 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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Opetuskäyttö
Struven ketju, maanmittaus, geodeettinen laitos, Unesco-kohde, lintujen havainnointi.

Kuvaus
Korpilahden Puolakan kylän Oravivuorella on Maanmittauslaitoksen tukeva kolmiomittaustorni paikalla, josta Suomen kolmiomittaustoiminta aloitettiin. Oravivuori kuuluu ns. Struven
ketjuun, joka on ollut Unescon Maailmanperintöluettelon kohde vuodesta 2005 lähtien.
Struven ketju on Mustaltamereltä Pohjoiselle jäämerelle ulottuva kolmiomittausketju, jolla 1800-luvulla selvitettiin Maan
muotoa. Suomessa on suojeltu kuusi ketjuun kuuluvaa pistettä. Puolakan piste mitattiin vuonna 1834 ja merkittiin poralla
kallioon. GPS-mittaukset syrjäyttivät kolmiomittaukset 1980-luvun puolivälissä. Siihen asti paikalla oli kolmiomittaustorni sekä
Geodeettisen laitoksen tähtimittausasema 1969-1987. Nykyinen torni on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen
yhdessä rakennuttama muistoksi alueen merkityksestä Suomen kartoitukselle.
Maanmittauslaitos on tuottanut opetusta varten verkko-opetusaineiston osoitteeseen www.karttakaaro.fi. Maan merkitys -sivulla on tehtäviä, joita voidaan käyttää eri oppiaineiden
opetuksessa. Niiden avulla voi tutustua esimerkiksi maanmittaukseen ja kartan käyttöön. Tehtävien kautta voidaan käsitellä myös yleisesti Suomea ja yhteiskuntaa. Opetusmateriaaleista
on yhteys myös Kansalaisen karttapaikkaan. Maanmittauslaitoksen sivuilta löytyy myös verkkonäyttely Maan mitta, jossa voi
tutustua mm. vanhoihin karttoihin. Maailmanperintöä esittelevästä osiosta löytyvät uudet videot kertovat, mistä kolmiomittauksessa on kysymys.

Kuva: Ulla Kuvaja

oravivuoren torni

Kuva: http://www.jyvaskyla.fi

Jyväskylän seutukunta

Maanmittausmuseo Jyväskylässä on kiinnostava tutustumiskohde 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 Puolakan kylän jälkeen tie haarautuu vasempaan Vanhanpääntielle. Tienhaarassa on opastekyltti näkötornille. Vanhanpääntietä
ajetaan puolisen kilometriä, jolloin tullaan autojen parkkipaikaksi sopivalle levikkeelle. Karttalinkki. Tien vasemmalla puolella on opastekyltti tornille johtavalle polulle. Kävelymatkaa on n.
1 km, välillä jyrkkääkin kallioseinämää ylöspäin. Veneellä pääsee Omenalahden luonnonsatamaan, josta polku vuorelle lähtee 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 lintujen havainnointia varten. Nousu tornille on paikoin jyrkkä.
Maanmittausmuseo on osoitteessa Oikokatu 11, Jyväskylä.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Maanmittauslaitos
Opetusmateriaalit
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
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Jyväskylän seutukunta
Kuva: Heikki Sihvonen
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Jyväskylän lintutornit
Jyväskylän lintupaikoista löytyy lisätietoa Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta www.ksly.net > lintupaikat >
kuntalista > Jyväskylä.
Sivuilla on kaikkiaan 23 lintupaikkaa, joita on esitelty luontokohteiden yhteydessä. Jyväskylän kaupunki ylläpitää viittä lintutornia.

23a. RAUTPOHJANLAHDEN LINTUTORNI
JA 23b. EEROLANLAHTI
Opetuskäyttö
Natura 2000 -kohde, lintuvesien suojeluohjelman kohde, naurulokkiyhdyskunta, vesilinnut.

Kuvaus
Molemmat lintupaikat sijaitsevat Tuomiojärvellä. Rautpohjanlahti on Kortepohjan asuinalueen kupeessa kapea, pitkänomainen ja rehevä perinteinen lintujentarkkailupaikka. Lahden eteläisimmässä pohjukassa lehtimetsävyöhykkeen laidassa on
lintutorni muutaman kymmenen metrin päässä lahden rantoja
seurailevasta ulkoilureitistä. Eerolanlahti on ruovikkoinen, matala Tuomiojärven lahti ja helposti saavutettava linturetkikohde keskellä Jyväskylää.

23a

23b

Tuomiojärven Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti ovat valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman sekä EU:n Natura 2000 -ohjelman kohteita. Eerolanlahden suuri naurulokkikolonia on tunnetuin 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 viihtyy monilajinen pienempien lintujen joukko, ajoittain mm. luhtahuitti, 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 Kortepohjan koulun itäpuolella olevalta pysäköintialueelta. Rautpohjanlahden sijaintikartta. Viitaniemen kupeessa sijaitsevalle Eerolanlahdelle johtaa ojan vartta seuraillen noin 200 metrin
mittainen polku Nisulan ja Kortepohjan yhdistävältä kevytväylältä. Tornille johtaa pitkosväylä myös Viitaniemen puoleiselta
jousiampumaradalta, ja pikku sillan kautta sinne pääsee myös
Kortepellon asuinalueen suunnasta. Eerolanlahden sijaintikartta.
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Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Laaja ruovikko- ja pensaikkoalue, kahlaajaliete, rantametsä, lintutorni.

Kuvaus
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Kuva: Tuomo Pihlaja

24. HÄMEENLAHDEN LINTUTORNI

Kuokkalan kaupunginosassa Päijänteen rannalla sijaitseva lintutorni on suunnattu kohti etelää ja Päijännettä. Tornista voi
tarkkailla alla levittäytyvän Hämeenlahden ruovikon ja rantapensastojen elämää. Ruovikkoalue on Jyväskylän laajin. Hämeenlahti on rauhoitettu.
Tornille vievät pitkospuut kulkevat rehevän lehdon läpi. Muuttolinnusto liikehtii Päijänteen suurjärven suunnassa syksyin keväin, joten se on mainio paikka katsella levähtäviä lintuja. Keväällä voimakas veden virtaus luo Hämeenlahden edustalle
Salmirantaan laajan sula-alueen, johon kevään ensimmäiset vesilinnut tulevat mielellään.
Valtalajistoa ovat vesilinnut. Kesällä alueella havaitaan yölaulajia, kuten kaulushaikara, luhtahuitti, kerttuset ja satakieli. Harvinaisuuksista lahdella on havaittu mm. viiksitimaleita. Rantakoivikossa pesii pikkutikkoja.

Opasteet ja saavutettavuus
Tornille johtavan polun alkupää ja lahdesta kertova opastaulu sijaitsevat Salmirannantien kääntöpaikan laidalla Työvoimaopiston sisäänkäynnin edustalla. Paikalta on tornille matkaa
runsas 400 metriä. Autoilija voi jättää ajokkinsa läheiselle Aikuiskoulutuskeskuksen (JAIKO) pysäköintipaikalle. Sijaintikartta.

Opetuskäyttö
Ruovikkoinen järvenlahti, pensaikkoalue, kahlaajaliete, lintutorni.

Kuva: Tuomo Pihlaja

25. PITKÄRUOHON LINTUTORNI

24

Kuvaus
Kuokkalan pohjoisrannalla Sulkulassa on Jyväsjärven suuntaan
avautuva Pitkäruohon lintutorni ”Lyyli ”Pitkäruohonniemen
luonnonsuojelualueella. Lintutorni on lehtimetsän suojassa.
Tornista näkee hyvin sekä järvelle että ruovikkoalueelle. Pitkäruohon 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 Ruulahdentielle ja vajaan 200 metrin matkan jälkeen vasemmalle Puutarhanrantaan. Pysäköintipaikalta on viitoitus lintutornille johtavalle pitkospolulle. Sijaintikartta.
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Jyväskylän seutukunta
Kuva: Ylä-Kintauden kylä
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26. SALLISTENSUON LINTUTORNI
Opetuskäyttö
Suolajisto.

Kuvaus
Ylä-Kintauden, joka sijaitsee Petäjäveden puolella, kupeessa on
keskikokoinen umpeenkasvanut suolampi, joka tarjoaa tyypillisistä lintujärvistä poikkeavan lajiston. Alueella pesii ainakin
kapustarinta ja varmasti muitakin pohjoisia suolajeja. Vuonna
2009 alueella havaittiin kaksi suopöllöä todennäköisesti pesimäpuuhissa.
Lintutornilta voi seurata mm. kurkien, lokkien, haukkojen, pöllöjen ja pienlinnuston pesimistä ja ruokailua. Alueelle on rakennettu myös metsäautotie. Tornilta avautuu näkymä Sallistensuon Natura 2000 -kohteelle. Alue on pääosin Metsähallituksen
omistuksessa.

Opasteet ja saavutettavuus
Sallistensuo sijaitsee Jyväskylän ja Petäjäveden rajalla. Tornille ajetaan Jyväskylä-Keuruu-tietä nro 23, käännytään Kintauden 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. Sijaintikartta.

Kuva: Marjo Pihlaja

26

27. RAUDANLAHDEN LINTUTORNI
Opetuskäyttö
Muutonaikaiset vesilinnut, Pohjois-Päijänteen peruslajisto.

Kuvaus
Raudanlahden lintutorni kätkeytyy taitavasti Päijänteen rantametsään, ja paikalle ei vuosien varrella kovin moni lintuharrastaja ole eksynyt. Raudanlahti on kuitenkin aivan kelvollinen
paikka tarkkailla vesilintujen elämää. Harvinaisuuksia se tuskin tarjoaa. Kiivain sesonki on lyhyt ajoittuen jäiden lähdön aikoihin. Pesimälinnusto on vaatimattomampi, runsain laji viime
vuosina on ollut silkkiuikku. Muutonseurantaan torni ei sovellu johtuen sijainnista puiden katveessa. Itse torni on tukeva ja
puoliksi katettu.

Opasteet ja saavutettavuus

27

Raudanlahti sijaitsee Jyväskylässä, Säynätsalon ja Muuramen
rajamaastossa. Autolle on pysäkkialue Säynätsalo-Muurametiellä. Siitä pääsee tien ja rannan välissä kulkevalle vanhalle rautatiepenkalle, jota jatketaan oikealle Muuramen suuntaan noin
150 metriä. Torni on vasemmalla pienessä niemekkeessä penkan ja rannan välissä. Laskeutuminen penkalta on jyrkähkö! Sijaintikartta.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, luontopolut ja lintutornit
Eerolanlahti-Rautpohjanlahden Natura 2000 -kuvaus
Sallistensuon Natura 2000 -kohdekuvaus
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keski-suomen ilmailumuseo
Opetuskäyttö
Ilmavoimien historia, suomalainen ilmailuhistoria, lentokonemallit.

Kuvaus
Keski-Suomen Ilmailumuseo esittelee suomalaista ilmailuhistoriaa sen alusta nykypäiviin saakka. Perusnäyttely koostuu pääasiassa lentokoneista, lentokonemoottoreista ja lentovarusteista, jotka ovat olleet käytössä Suomen ilmavoimissa. Esillä on
myös vaihtuvia erikoisnäyttelyitä.

Kuvat: Keski-Suomen Ilmailumuseo

Jyväskylän seutukunta

Pienoismallikokoelma antaa kuvaa ilmailun laajemmasta kirjosta. Keski-Suomen Ilmailumuseo on aloittanut toimintansa
vuonna 1979, ja vuodesta 1987 alkaen se on toiminut myös Ilmavoimien museona vastaten Ilmavoimiemme perinteiden tallentamisesta.
Museohallissa on esillä 28 konetta. Museossa on myös lentokoneiden ohjaamo-osia, mm. Messerschmidt-simulaattori, joihin
pääsee istumaan. Osa kokoelmista on kesäisin ulkopihalla. Museoon 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 esittelee viestimuseo. Sen esineet, tarinat ja installaatiot valottavat ilmapuolustuksen johtamisen, lennonvarmistuksen, ilmavalvonnan sekä radiotiedustelun välineiden ja toimintatapojen
kehitystä Suomen ilmavoimien alkutaipaleelta aina 2000-luvulle saakka.
Lentäjän työhön pääsee tutustumaan myös ELO KUVA -näyttelyssä, jossa on esillä Henrik Elon (s. 1970) valokuvia. Kuvien
avulla pääsee näkemään hävittäjälentäjän näkökulman ympäristöstään startista laskuun. Mukana on myös abstrakteja maisemakuvia, jotka on mahdollista nähdä vain harvinaisissa valaistusolosuhteissa. Näyttelyssä on niin vauhtia, taitolentoa kuin
rauhallisia hetkiäkin taivaan sinessä.

Opasteet ja palvelut
Museo sijaitsee osoitteessa Tikkakoskentie 125, Tikkakoski. Ilmailumuseossa on myös kahvila ja sen yhteydessä museokauppa. Aukioloajat ja hinnat löytyvät museon internetsivuilta.
Opastus maksusta.
Lähteet
http://www.airforcemuseum.fi/tietoja_museosta
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Kuva: Markku Nyfelt
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Kuva: http://www.kallioplanetaario.fi

Jyväskylän seutukunta

Kallioplanetaario ja
Nyrölän observatorio
Opetuskäyttö
Tähtitiede, tähtitaivas, avaruus, valo, kaukoputki, seikkailuohjelmat.

Kuvaus
Jyväskylän Sirius ry rakensi Nyrölään maaseututähtitornin v.
1997. Nyrölän kyläsuunnitelman matkailuhankkeen tuloksena
Kallioplanetaario avattiin juhlavasti 27.4.2008. Nyrölä tunnetaan myös kansainvälisesti, sillä vuonna 1999 Nyrölän tähtitornista havaittiin uusi pikkuplaneetta, joka nimettiin kylän mukaan: 22978 Nyrola.
Nyrölän Kallioplanetaario on maailman ainut kiven sisään louhittu planetaario. Planetaarionäytöksiä on tarjolla 12 eri teemasta. Lisäksi on mahdollisuus räätälöidä oma teema. Auditoriossa voi katsella ja kokea kolmiulotteisia elokuvia, ja tarjolla on
myös musiikkiesityksiä. Planetaariossa voidaan elokuvien lisäksi näyttää reaaliaikaista kaukoputkikuvaa tähtitaivaalta. Projektorilla voidaan katsoa myös erilaista video- ja tietokonemateriaalia 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 tähtitorneilla, Nyrölässä lokakuun alusta maaliskuun loppuun saakka selkeällä säällä. Siriuksen nettisivuilla on yhteys Nyrölän revontulikameraan.

Opasteet ja retkipalvelut
Kallioplanetaario sijaitsee Nyrölän kylässä 20 kilometriä pohjoiseen Jyväskylän keskustasta. Planetaarion osoite on Vertaalantie 419, opastus Keuruuntieltä ja 4-tieltä. Kallioplanetaarion
nettisivuilla on lisää tietoa tarjonnasta koululaisryhmille. Paikalla 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 Vertaalantie 449, 40270 Palokka.
Lähteet
Kallioplanetaario
Nyrölän kyläyhdistys
Jyväskylän Sirius ry
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Opetuskäyttö
Kivikauden kalliomaalaustaide, esihistoria.

Kuvaus
Halsvuori sijaitsee Jyväskylästä noin kymmenen kilometriä
pohjois-koilliseen. Arkeologi Timo Miettinen löysi kalliomaalauksen vuonna 1979. Halsvuori on yksi niistä harvoista kalliomaalauskohteista, joka ei sijaitse laajemman vesistön tai vesireitin äärellä.
Halsvuoren maalaus koostuu kolmesta punavärillä tehdystä
kuvaparista, joiden on tulkittu kuvaavan pyyntiä ja ruoanhankintaa: 1) iso ihminen saaliseläintä kädessään riiputtamassa,
2) pieni ihminen, myös saaliseläintä kädessään riiputtamassa
ja 3) mahdollisesti kaksi tassunpainaumaa (väriläiskää). Maalaukset ovat seinämän kaakkoispäässä, lammen kohdalla, noin
145 cm:n korkeudella maanpinnasta ja noin 100 cm:n levyisellä
alueella. Kalliomaalaukset luokitellaan muinaismuistojäännöksiin, ja ne ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita.
Maalaus on pahoin vaurioitunut alapuolella pidetyn nuotiotulen vuoksi - siinä on ilmeisesti pidetty tulta vuosisatoja. 1990-luvun alussa on seinämään lyöty kalliokiipeilykoukkuja.

Kuva: Ismo Luukkonen

halsvuoren kalliomaalaukset

Kuva: http://www.geocaching.com

Jyväskylän seutukunta

Suomesta on löydetty yli 80 esihistoriallista kalliomaalausta.
Keski-Suomesta tunnetaan kuusi kalliomaalausta: Laukaan Saraakallio ja Uittovuori, Jyväskylän Halsvuori, Luhangan Avosaari, Joutsan Viherinkosken siirtolohkare ja Kuhmoisten Pyhänpää. Esihistorialliset kalliomaalaukset on tehty n. 7000-3000
vuotta sitten kivikauden aikaan.

Opasteet ja retkipalvelut
Halsvuoren kalliomaalaus on museoviraston muinaismuistorekisterin kohde nro 1800010005, sijaintikartta. Kohteelle on turvallisinta pyytää opastusmahdollisuutta Keski-Suomen museolta.
Kohde sijaitsee entisen Jyväskylän maalaiskunnan koilliskulmassa, Jyväskylän ja Laukaan rajalta noin kilometri länteen,
Vihtavuoren tehtaiden länsipuolella. Hiidenjärven itäpuolella olevan pienen soistuneen lammen koillispuolella on luodekaakkosuuntainen pitkä kallioselänne, jonka kaakkoispää on
jyrkkää, paikoin suoraan alas putoavaa seinämää runsaan 500
m:n matkalla. Kallioseinämän juurelle johtaa polku. Geokätkökohde. Alueella ei saa pitää nuotiota ilman maanomistajan
suostumusta.
Lähteet
Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaali, muinaisjäännökset
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/kallio3b.
htm
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Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta
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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 jääkautisen luonnonhistorian ajoilta saakka. Sulamisvesien aiheuttama korkein ranta on ollut tasolla +150 m mpy, minkä mukaan
nykyinen Vesilinna olisi majakka ulapan keskellä. Tiestö ja asutus syntyivät Harjun kupeeseen. Korkea jyrkkärinteinen Harju
toimi maamerkkinä niin vesitse kuin maitse liikkuville.
Kaupungin perustamisen aikaan 1837 sitä nimitettiin Syrjänharjuksi Syrjälän tilan mukaan. Harjusta otettiin maa-ainesta
kaupungin rakentamiseen. Laelle rakennettiin 1887 kesäkahvila
ja 17 m korkea näkötorni, ja Harjulla pidettiin laulu- ja soittojuhlia. Kaupunkiin rakennettiin vesijohtojärjestelmä 1910, jolloin
valmistui 5,2 m korkea linnamainen vesisäiliö. Myöhemmin rakennettiin 32 m korkea ja 3000 m3 vetoinen vesisäiliö Vesilinna
v. 1953, ja se rauhoitettiin rakennussuojelulailla v. 2000. Tornin
kello on lahja Eskilstunan ystävyyskaupungilta. Nykyinen Jyväskylän Energian vesijohtoverkosto keskustan alueella näkyy täältä. 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 työllisyystöinä 1925 ja nimettiin kaupungininsinööri A. I. Neron mukaan.
Kiviaines saatiin urheilukentän työmaalta. Sodan aikana 1940
lakimetsikkö hakattiin ja pystytettiin ilmatorjunta-asemat. Nykyään aluetta hoidetaan puistometsänä. Maisemanhoitosuunnitelmaan on koottu keskeiset Harjun luonnetta ja nykyistä
käyttöä kuvaavat piirteet. Virtuaalimalli tarjoaa tutustumismahdollisuuden Harjuun kävellen, ajaen tai lentäen.
Suomen Ateenaksi kutsuttu Jyväskylä on koulu- ja urheilukaupunki. Harjun urheilukenttä rakennettiin 1926. Se ja 1,6
km pituinen luonnonkaunis kuntorata palvelevat koululaisia,
urheilijoita ja kuntoilijoita kaupungin sydämessä. Suurajojen pikasuora ajettiin Harjulla 1951-66. Harju oli suomalaisen huippupesäpallon tapahtumien näyttämönä 1930-1960-luvuilla. Yleisurheilun Kalevan Kisat järjestettiin v. 1950 Harjulla ensimmäisen
kerran. Pesäpallon vuoksi Harjun kentälle rakennettiin 1950-luvulla 2000-paikkainen katsomo. Myöhemmin (1968) pesäpallo
siirtyi Hippokselle ja jalkapallo jäi Harjulle. Kenttä tuli kuuluisaksi HoNsU:n, Kirin ja Weikkojen paikallisotteluiden vuoksi. Myös
mm. nimet Tapio Rautavaara ja Tahko Pihkala liittyvät urheiluhistoriaan, 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 Jyväskylä. Sijaintikartta.
Lähteet
Jyväskylän Kaupunki, Harjun stadion ja historiaa
Jyväskylän yliopiston museo: Jyväskylän Harjun vaiheita
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keski-suomen luontomuseo
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Keskisuomalainen luonto, monimuotoisuus, ympäristönsuojelu.

Kuvaus
Luontomuseo löytyy kaupunginarkkitehti Olavi Kivimaan suunnittelemasta Vesilinnasta, joka valmistui vuonna 1953. Se on 35
m korkea, ja vesisäiliöön mahtuu vettä 3000 m3.
Keski-Suomen luontomuseo on osa Jyväskylän yliopiston museota ja sen luonnontieteellistä osastoa. Luontomuseon historia ulottuu vuoteen 1863, jolloin Jyväskylään perustettiin Suomen ensimmäinen kansakoulunopettajien koulutuslaitos eri
oppiaineiden opetuskokoelmineen. Hiljalleen laajentuneen kokoelman pohjalta syntyi lopulta Keski-Suomen luontomuseo,
jonka avajaisia vietettiin Vesilinnassa vuonna 2002.
Museo tallentaa aineistoa luonnon monimuotoisuudesta ja
rohkaisee ihmisiä liikkumaan luonnossa. Näyttelyssä voi kokea öisen hetken tähtitaivaan alla suurpetojen seurassa ja aistia
Suomenselän salomaiden talvista tunnelmaa. Keski-Suomelle
tyypilliset vesistöt, metsät ja suot esitellään elävästi dioraamojen avulla, myös Keski-Suomen kallioperä ja kivilajit sekä maaston 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 ympäristöhallinnon sekä Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon ja Elintarvikeviraston (Eviran) sivuilta.
Museotyöhön kuuluu myös kokoelmien hoito ja täydentäminen, kasvirekisterin ylläpito ja kasvitieteellinen puutarha, jota
hoidetaan yliopiston eri toimipisteiden ympärillä Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä.
Perusnäyttely Perintönä ympäristö kertoo Keski-Suomen luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Näyttely on
suunniteltu ympäristökasvatus huomioiden. Lisäksi museo tarjoaa 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. Aukioloajat, hinnat ja vaihtuvat näyttelyt löytyvät museon internetsivuilta. Museokierrokselle saa opastuksen. Jyväskylän kaupungin koululais- ja päiväkotiryhmille opastus on maksuton.
Museokauppa toimii sisäänpääsyn yhteydessä.
Museon yhteistyökumppaneita ovat mm. Luonnontieteelllinen
keskusmuseo, Museovirasto, Lusto, Siida, valtion ympäristöhallinto sekä muiden yliopistojen luonnontieteelliset museot ja
maakunnan omat museot.
Lähteet
Keski-Suomen luontomuseo
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Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Eija Syrjälä
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jyväskylän kauppatori
Opetuskäyttö
Kaavoitus, arkkitehtuuri, toriperinne, kuvataiteet, veistokset,
kaupankäynti ja merkitys maalaisille.

Kuvaus
Jyväskylän kauppatori sijaitsee keskustan ns. Yläkaupungilla Väinönkadun ja Yliopistonkadun kulmassa. Kauppatori on
avoinna ympäri vuoden.
Kaupunki perustettiin vuonna 1837. Saksalainen arkkitehti C.
L. Engel laati asemakaavan nykyisen keskustan ruutukaavaalueelle. Nykyinen Jyväskylän kauppatori oli alunperin Hevostoriksi kutsuttu hiekkakenttä. 1920-luvulla kenttä kivettiin, ja
1980-luvun lopussa torin alle rakennettiin pysäköintitila. Vuodesta 1989 toria on hallinnut ”Torikunkku”, lähes 12 metriä korkea obeliskimainen patsas, joka on taidemaalari-kuvanveistäjä
Veikko Hirvimäen käsialaa. Nelimetrinen obeliski on punagraniittia, jalusta Jyväskylän mustaa dioriittia. Torikuninkaan esikuvana on Jyväskylässä elänyt merimies Otto Toivanen (18921962), 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 pitkäkatu sekä Itäinen ja Läntinen torikatu (nykyisin Kauppa-, Gummeruksen-, Vapauden- ja Kilpisenkatu). 1870-luvun lopussa
päätettiin rakentaa kaupungin uusi kirkko torille. Tämä vei tilaa kaupankäynniltä, ja kun toisaalta kirkon vieressä torilla pidettävät markkinat herättivät pahennusta, päädyttiin vähitellen kauppatorin siirtämiseen kauemmaksi ja kirkon ympäristön
rauhoittamiseen puistoksi. Keskustan kartta.
Torit ovat tärkeitä kauppa-, markkina- ja kokoontumispaikkoja. Ennen maakaupan vapautumista 1859 kaikki kaupankäynti
markkinoita lukuun ottamatta oli kielletty maaseudulla. Jyväskylä sai pitää kahdet markkinat vuodessa, syys- ja talvimarkkinat. Kuvaus torielämästä on tallennettu avoimen museon sivuille. Nykyisen torimyynnin periaatteet selviävät torijärjestyksestä.
Sodanjälkeisen Suomen yleislakkoon, joka alkoi 1.3.1956, osallistui 450 000 työntekijää. Jyväskylän vanhalla kauppatorilla järjestettiin yleislakon aikana joukkokokous. Vuoden 1906 Ateenan kisojen kultamitalisti junailija Verner Järvinen Jyväskylästä
harjoitteli kiekonheittoa hevostorin hiekkakentällä.

Opasteet ja palvelut
Kauppatori sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa osoitteessa Yliopistonkatu 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, Palokan, 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. Jyväskylä 1916.
Tommila, Päiviö: Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965, osa
1. Jyväskylä 1972.
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nikolainkulma,
jyväskylän historia ja
kävelyreitit
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Arkkitehtuuri, Jyväskylän kaupungin historia.

Kuvaus
Nikolainkulma sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Asemakadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Se on yksi harvoista Jyväskylässä säilyneistä julkisista puurakennuksista. 100-vuotispäivänä
v. 1999 talo nimettiin Nikolainkulmaksi. Sen rakentamisvuonna
1899 toimi Venäjän keisarina ja Suomen suuriruhtinaana Nikolai II, Suomen kenraalikuvernöörinä Nikolai Bobrikoff. Komean
kulmatornillisen hotelli-ravintolarakennuksen rakennutti ravintoloitsija Nikolai Wahlgren keisari Nikolai I:n mukaan nimensä
saaneelle Nikolainkadulle.
Viehättävä puutalo oli alkuaan hotelli Wahlgren ja valmistui valtakunnallisia Laulujuhlia ja juhlijoita varten 1899. Katutasossa
oli kauppapuoteja, toisen luokan ravintola ja Wahlgrenin asunto. Toisessa kerroksessa sijaitsi itse hotelli, ravintolasali, kabinetit 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 vieraili. Kerrotaan, että hotellin tornikabinetissa olevat Ernst Blumenthalin seinämaalaukset ovat juuri Sirkkojen innoittamia.
Wahlgrenin jälkeen hotelli vaihtoi omistajaa monta kertaa. Jyväskylän kaupunki osti sen 1919, jolloin hotelli ristittiin Kaupunginhotelliksi. Talvi- ja jatkosodan aikana rakennus toimi
sotasairaalana, jatkosodan aikana rakennuksessa oli myös 23.
divisioonan esikunta. Rakennuksessa on harjoitettu monenlaista liiketoimintaa, paikalla on ollut mm. herrain vaatetusliike,
herkku- ja hedelmäpuoti, hammaslääkärin ja eläinlääkärin vastaanotot, rautatieläisten kauppa ja ajuriliike. Talon vuokralaisista tunnetuin oli Alvar Aalto, jonka ensimmäinen yksityinen toimisto, Arkkitehtuuri- ja monumentaalitaiteen toimisto, sijaitsi
rakennuksessa 1923-24. Ravintolatoiminnan päätyttyä talo oli
ensin Keski-Suomen lääninhallituksen, sitten kaupungin opetusviraston käytössä.
Alakerrassa on nykyään Jyväskylä-neuvonta sekä Jyväskylän
Seudun Matkailun neuvontapiste. Kaupungin internetsivuilta löytyy Jyväskylän kaupungin esittelyvideo, aikamasiina sekä
lyhyt johdatus Jyväskylän historiaan. Netistä löytyvät kartat ja
opasteet kolmeen omatoimiseen tutustumiskierrokseen: Yläkaupungin reittiin, Taulumäen reittiin ja Älylän reittiin.
Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla on vanhan hautausmaan
(v. 1837) esittelymateriaali. Hautausmaalla on huomattava määrä kaupungin ja myös koko Suomen kulttuurielämään vaikuttaneiden henkilöiden hautamuistomerkkejä.

Opasteet ja retkipalvelut
Nikolainkulman osoite on Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä. Nikolainkulma on myös geokätköilykohde.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki, neuvonta
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Kuvat: http://www.jyvaskyla.fi

Jyväskylän seutukunta

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 koostuu monikerroksinen kokonaistarina kulttuurista, luonnosta,
historiasta, maisemista ennen ja nyt sekä eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Tarinat kertovat esimerkiksi tansseista Ainolassa, Jyväsjärven maalareista ja alueen erikoisista kasveista. Raitti tarjoaa toimintaa ja elämyksiä, jotka palvelevat kaikkia aisteja.
Jyväsjärven rantaa kiertävä kevyen liikenteen väylä voitti Vuoden tie 2005 -arvonimen Suomen Kuntaliiton, Suomen Tieyhdistyksen ja Tiehallinnon järjestämässä ”Tie paikallaan - katu
kohdallaan” -kilpailussa. Idea syntyi 1970-luvulla, ja raittia on rakennettu 2000-luvulta lähtien vuosittain 1-2 kilometrin osuus.
Se saadaan valmiiksi kokonaisuutena Äijälänrannan osuuden
valmistuessa.
Jyväsjärven rantojen ympärysmitta on yhteensä noin 14 kilometriä. Erinomaisen sijaintinsa vuoksi rantaraitti on käytännöllinen liikunta-alue. Silloista johtuen liikkuja voi itse kätevästi valita haluamansa lenkkipituuden. Rantaraitilla on turvallista
liikkua kävellen, polkupyörällä tai rullaluistimilla, sillä autoliittymiä on vähän. Rantaraitti tarjoaa sujuvan väylän eri kaupunginosista keskustaan. Raitin varrelle sijoittuu luontopainotteisia tutustumispaikkoja sekä historiallisesti arvokkaita rakennuksia ja
pihapiirejä.

Opasteet ja retkipalvelut
Rantaraitille pääsee useasta kaupunginosasta. Sijaintikartta.
Rantaraitin varrella on Lutakon satama, joka tarjoaa monipuoliset palvelut veneilijälle ja toimii talvisin Jyväsjärven jääluistinradan lähtöpaikkana.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki
rastitaulut
1. Keljon kulkijat		
2. Korkeakoskella		
3. Enkelten kesämökki
4. Pieni laulu Jyväskylälle
5. Risulassa		
6. Satupolun hirvi		
7. Jyväskylän maalareita
8. Olemisen ketju		
9. Ylistönrinteen viheralue
10. Jyväskylän nimikkonilviäinen
11. Jyväskylän maalareita
12. Tikkutehtaan rannassa
13. Kiveen kirjoitetut		
14. Mummon mökki		

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Salaisuuden kala
Toisella rannalla
Iltarannassa
Poskivalssia ja miehen kaatoa
Kisaa ja koitoksia
Suuruspää elää nimestään
Perinnepellolla
Keskisen rannasta
Kuka piilee nurmikossa
Hanna Parviaisen aikaan
Tarinapuu
Rannaniloja
Merirosvorannikko
Puutarhalle

15. Tikkuporilainen
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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 nuoren miehen mieleen rakkaita keskisuomalaisia maisemia sekä
arkisia askareita, jotka sitten myöhemmin tallentuivat kankaalle erinomaisen näkömuistin avulla. Kotitila toimii nykyään Heiskan matkailutilana.

Kuva: Keski-Suomen museo

Jyväskylän seutukunta

Nuoruusvuosien sairastelusta jäi kiusaksi kyttyräselkäisyys, ja
niinpä poika saikin keskittyä raskaiden maataloustöiden sijasta harjoittamaan taiteellisia, musiikillisia ja kirjallisia taitoja. Jonas Heiska opiskelin Ateneumissa ja Helsingin yliopiston piirustussalissa ja suoritti itselleen piirustuksenopettajan tutkinnon.
Jonas Heiska oli yksi niistä noin sadasta suomalaisesta taiteilijasta, jotka pääsivät edustamaan Suomea Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1908. Vuonna 1909 hän sai valtionpalkinnon teoksellaan ”Syyspäivä/Syystunnelma”.
Jyväskylän Älylään valmistui ateljeetalo 1913, ja ”vanhapoika” yllätti koko lähipiirinsä menemällä naimisiin kauniin pianonsoitonopettajan Maikki Aron kanssa. Vuonna 1921 syntyi
Vappu-tytär. Kesäajat taiteilija vietti kotikonnuillaan Heiskassa maalaten kauniita keskisuomalaisia järvimaisemia ja tuttuja
henkilöhahmoja askareissaan.
Älylän taiteilijakodin omaperäinen ilme 1900-luvun alkupuolelta on säilynyt. Kodin esineistö taide- ja kirjakokoelmineen, valokuvineen ja arkisto-aineistoineen tarjoaa niin jyväskyläläisille,
keskisuomalaisille kuin muualtakin tuleville tilaisuuden tutustua Heiskan taiteilijaperheen elämään kahden sukupolven ajan.
Kuvataiteilija Vappu Heiska (1921-1993) testamenttasi vuonna
1993 ateljeekodin irtaimistoineen Jyväskylän kaupungille. Talon suunnitteli ja rakensi vuonna 1912 Vapun isä, taidemaalari Jonas Heiska (1873-1937). Taiteilijaperheen äiti Maikki Heiska
(1889-1961) antoi kotonaan pianotunteja lukuisille pikkupianisteille.
Museon sivuilta löytyy verkkojulkaisu ja aiheeseen liittyvä kuvagalleria.

Opasteet ja palvelut
Ryhmille museo on avoinna tilauksesta, yhteydenotot KeskiSuomen museoon. Museo sijaitsee osoitteessa Kramsunkatu 8,
40100 Jyväskylä.
Lähteet
http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/museot/
heiskan_taiteilijakoti
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Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Eija Syrjälä
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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 kaupunginmuseona. Alvar Aallon suunnittelema museorakennus
(1961) sijaitsee Ruusupuistossa Älylässä, joka on saanut nimensä alueella asuneiden kansakouluopettajaseminaarin lehtoreiden mukaan.
Keski-Suomen museon perusnäyttely ”Keski-Suomi - maakuntako sekin on?” kertoo elämästä Keski-Suomessa esihistoriallisista ajoista alkaen. ”Jyväskylä - kaupunkiko sekin on?” -perusnäyttelyssä tutustutaan vuonna 1837 perustetun Jyväskylän
kaupungin vaiheisiin. Museossa on myös vaihtuvia kulttuurihistoriallisia näyttelyitä ja taidenäyttelyitä. Museokokoelmat ovat
mittavat, mm. valokuvapalvelua saa museolta.
Keski-Suomen museo tarjoaa kulttuuriperintökasvatusta kouluille. Opetustoimintaan kuuluvat vuorovaikutteiset opintokäynnit, esitelmät, luennot, näyttelyt ja niiden esittelyt, työpajat, oma opetusmateriaali, julkaisut ja erilaiset tapahtumat.
Lehtileike- ja kirjallisuuskokoelmat ovat mittavia ja löytyvät internetsivuilta. Opetusaineistoja ja tehtäviä on tarjolla kouluasteittain Jyväskylän näyttelystä ja Keski-Suomi-näyttelystä, erikseen myös kotitehtäviä omatoimisia museovierailuja varten.
Jyväskylän kaupungin 5.-luokkalaisten opintokäyntejä varten
on opettaja-aineisto. Kulttuuriympäristökasvatus-opetusaineisto on erikseen. Työpajoja koululaisille ja yleisölle järjestetään
teemoista joulu ennen vanhaan, keskiaika, Lasten Lysti -perinnepäivät, taiteilijaelämää Heiskan taiteilijakodissa sekä paluu
Jyväskylään prosessidraamana.
Tehtäviä ja työpajoja verkossa ovat Haloo, minä täällä!, Heiskan taiteilijakoti, Keskisuomalainen ruokaperinne, Pienmäen
talomuseo sekä Päivä Eilisessä, jotka palvelevat vierailua missä tahansa kotiseutumuseossa. Maakunnan kulttuurikohteita
esittelee Viestejä maisemassa -verkkonäyttely, Jyväskylän menneisyyttä Jyväskylän aikamasiina -verkkonäyttely.
Keski-Suomen museon erilliskohteita ovat Heiskan taiteilijakoti, Pienmäen talomuseo Hankasalmella, Keski-Suomen museon
käsityöläiskodit, Jyväskylän lyseon museo, Niitynpään työläiskotimuseo sekä Jyväskylän kaupungin kunnallistekniikan museo. Museon hallussa ovat myös Rosenbröijerin hautakappeli
sekä Nojosniemen veneverstas.

Opasteet ja palvelut
Museon näyttelyt ja opetus sijaitsevat osoitteessa Alvar Aallon katu 7, 40100 Jyväskylä. Museo on esteetön. Museokaupasta löytyy monipuolinen valikoima Keski-Suomi- ja Jyväskylä-aiheista kirjallisuutta, mm. paikallishistoriaa ja keskisuomalaista
kulttuuriympäristöä käsitteleviä teoksia sekä tuotteita. Internetsivuilta löytyvät yhteydet paikallismuseoihin. Avoimen museon sivuilta löytyvät opetuspalvelut museoittain sekä opetusmateriaalit.
Lähteet
Keski-Suomen museo
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alvar aalto -museo
Opetuskäyttö
Alvar Aalto, arkkitehtuuri, muotoilu.

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Alvar Aalto -museo sekä Keski-Suomen museo ovat Alvar Aallon suunnittelemia ja muodostavat kulttuurikeskuksen Jyväskylän yliopiston välittömässä läheisyydessä. Aalto-museo valmistui 1973. Ne edustavat Aallon myöhäistä ”valkoista kautta”.
Museon julkisivu on muurimainen, ainoastaan massiivisten kupariovien lähellä on pienet ikkunat. Ovien vasemmalla puolella
on häivähdys marmoria. Kattomaisemaa hallitsevat itään suunnatut kattoikkunat. Kahvilasta on näkymä ulkoaltaiden sarjaan,
jossa vesi valuu aiemmin luonnollista reittiään seuranneen puron kohdalla.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat aula- ja vaatetilat, kahvio,
Alvar Aalto Museum Shop, toimistotiloja, kirjasto, varasto ja valokuvaajan tilat. Rakennuksen takaosassa on museon työpaja.
Toisessa kerroksessa on pysyvä näyttely ”Alvar Aalto. Arkkitehti.”
sekä Galleria, jossa on esillä arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyviä vaihtuvia näyttelyjä.
Perusnäyttely esittelee Aallon tuotantoa pienoismallein, originaalipiirustuksin ja valokuvin. Tarkastelun kohteeksi on valittu
24 yksittäistä rakennusta tai rakennusryhmää. Esillä on Aallon
muotoilua interiöörien, lasiesineiden sekä huonekalujen välityksellä. Henkilöhistoriaan on liitetty historiallisia tapahtumia,
politiikkaa, taiteita, elämää Suomessa ja muualla Aallon elinajalta.

Opasteet ja palvelut
Museo sijaitsee osoitteessa Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä, puh.
014-2667113. Näyttelyyn voi tilata teemaopastuksia Alvar Aallosta ihmisenä, taiteilijana, muotoilijana ja arkkitehtina. Elokuvateatteri Bio Alpissa voi katsoa elokuvia.
Internetsivuilta löytyy vierailijoille opetus- ja oppimateriaalia
päiväkoti-ikäisistä lukioon. Oppimistehtävät ja havaintomateriaalit tutustuttavat Alvar Aallon arkkitehtuuriin, muotokieleen,
henkilöhistoriaan sekä perusnäyttelyyn. Museolehtori on käytettävissä 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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Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Eija Syrjälä
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Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari 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 yhdeksän seminaarirakennusta ja kuusi Alvar Aallon tai hänen toimistonsa suunnittelemaa rakennusta.
Jyväskylään perustettiin Suomen ensimmäinen seminaari 1863.
Harjunpeltoon mäntyiselle kankaalle rakennettiin 1879-83 punatiiliset seminaarirakennukset. Kuudesta alkuperäisestä tiilirakennuksesta on jäljellä viisi ja kuudesta puurakennuksesta yksi.
Seminaarialueen valinta kaupungin ulkopuolelta liikenneakselin päätteenä ja rakennusten sijoittelu maastoon arkkitehtonisena ja puutarhamaisena kokonaisuutena olivat aikanaan uutta
koko Skandinavian koulurakentamisessa.
Jyväskylän uimahalli oli valmistuessaan vuonna 1953 ensimmäinen Helsingin ulkopuolelle rakennettu yleinen uimahalli.
Uimahalliin lisättiin 1960-luvulla lasten opetusallas, joka oli ensimmäinen 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 vyöhykkeeseen. Suojeltavia kohteita ovat rakennuksen ulkoasun jäsentely,
materiaalit ja pintojen käsittelytapa sekä 25 metrin uima-allas,
hyppytelineet ja katsomorakenteet. Ainakin osa lieriömäisistä peseytymispenkeistä tulee säilyttää. Puolipyöreä atrium on
säilytettävä ennallaan. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa siten,
että sen arkkitehtuurin arvo pysyvästi säilyy. II-vyöhykkeen sisätiloissa voidaan tehdä käytön vaatimia muutoksia, jotka eivät
saa muuttaa arkkitehtuurin alkuperäistä luonnetta.

Opasteet ja palvelut
AaltoAlvari sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 2. Sijaintikartta. Vesiliikuntakeskus tarjoaa mahdollisuudet kuntouintiin, ohjattuihin sali- ja vesiliikuntaryhmiin sekä nykyaikaisiin kylpylä- ja kuntosalipalveluihin. Käytössä ovat kuntosalit, 50 metrin allas, 25
metrin allas, lastenallas, aaltoallas, jossa on hauska puolen tunnin välein toimiva aaltokone, sekä porealtaat. Takkahuone tarjoaa kokoontumistilaa ryhmille. AaltoAlvarin peruskorjauksen
on arvioitu valmistuvan vuoden 2013 alussa.
Alvar Aallon elämästä on koottu nettinäyttely Aalto-museon sivuille. Arkkitehtuuriin sekä eri kohteisiin liittyvää opetusmateriaalia päiväkoti-ikäisistä 2-asteen koulutukseen sekä verkkonäyttelyjä 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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Jyväskylän seurakunnan
kaupunginkirkko ja
Taulumäen kirkko

Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Maan suurin evankelis-luterilainen seurakunta ja sen ympäristötyö.

Kuvaus

Entinen Jyväskylän maaseurakunnan Taulumäen kirkko on
nykyisin Jyväskylän seurakunnan pääkirkko. Maisemallisesti hallitsevalla paikalla sijaitseva, kauniisti säilynyt ja huolella
kunnostettu kivikirkko on 1920-luvun klassismin monumentaaliarkkitehtuurin merkittävimpiä kohteita Suomessa.
Muodoltaan kirkko on basilika, sakaristo on kuoriosan pohjoispuolella, vastaavalla kohtaa eteläpuolella on pieni pyöreä kastekappeli. Kirkkosalissa on korkealle kohoava tasakattoinen päälaiva ja sitä kahdessa kerroksessa rajaavat kapeat sivulehterit.
Kirkkosalia kapeammassa kuorissa ovat taiteilija Paavo Leinosen tekemät kalkkimaalaukset. Hän on myös vastannut sisätilan
muista koristemaalauksista lehterinkaiteissa ja saarnatuolissa.
Alttaritauluna on edellisen kirkon palosta pelastettu taidemaalari Eero Järnefeltin maalaama alttaritaulu ”Pietari käy yli veden”,
ja sen alapuolella paikallisen taidemaalari Jonas Heiskan maalaus ”Kristus ja lampaita” vuodelta 1929. Kirkon eteläpuoliseen
puistoon liittyy 1838 käyttöön otettu vanha hautausmaa.

Kuva: http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Jyväskylän kaupunkiseurakunnan uusgoottilainen kivikirkko
sijaitsee puiston keskellä. Päätytornillisen tiilikirkon pitkillä sivuilla on kaksi lyhyttä ja runkohuonetta matalampaa sakaraa.
Näiden päädyissä on pyörökaari-ikkunoiden lisäksi kookas ruusuikkuna. Kuori on koilliskulmassa ja päätytorni ja sisäänkäynti lounaassa. Hallikirkkomaista sisätilaa kattaa taitekatto. Kuoriholvin maalaukset ovat Bruno Tuukkasen käsialaa. Tuukkanen
on suunnitellut myös kuori-ikkunoiden lasimaalaukset vuodelta 1924. Alttaritaulu ”Jeesus siunaa lapsia” on Fredrik ja Nina
Ahlstedtin vuodelta 1901.

Jyväskylän seurakunta on edelläkävijänä Keski-Suomessa kirkon ympäristötyössä. Kirkkohallitus on myöntänyt seurakunnalle 13.12.2011 ympäristödiplomin, joka on koko toiminnan
kattava ympäristöjärjestelmä. Maan suurin evankelis-luterilainen seurakunta toteuttaa luomakunnan viljelyn ja varjelun sekä
vastuullisen tilanhoitajan tehtävää. Seurakunnan ympäristötyötä ohjaavat evankelis-luterilaisen kirkon ympäristödiplomi sekä
ilmasto-ohjelma. Sillä on lukuisia kirkko- ja seurakuntakeskustiloja eri puolilla kaupunkia sekä kuusi hautausmaata.
Seurakunnalla on useita leirikeskuksia, mm. Vesala Vesangassa, Koivuniemi Vaajakoskella, Sarpatti Tikkakoskella, Tyyppälän
leirimaja ja Mutanen Korpilahdella. Tuomiojärven Lehtisaari on
seurakunnan kesämökki, jossa on kaikille avoin ja jonne on veneyhteys Viitaniemen kärjestä.

Opasteet ja palvelut
Lisätietoja seurakunnan toiminnasta, tilojen käytöstä ja esittelystä löytyy seurakunnan nettisivuilta.
Lähteet
Jyväskylän seurakunta
Museoviraston kulttuuriympäristöportaali
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Kuvat: Kuokkalan kartano

Jyväskylän seutukunta
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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 jugendtyylisen asuinrakennuksen suunnitteli Suomen ensimmäinen
itsenäisesti toiminut naisarkkitehti Wivi Lönn. Rakennus sijoittuu Äijälänjoen jokimaisemaan.
Kuokkalan kartano oli seutukunnan suurimpia maanviljelystiloja (peltoala 75 ha) noin 4 km:n päässä keskustasta. Tiluksilla
käyskenteli monikymmenpäinen karja ja lukuisia hevosia. Johnson omisti myös höyrysahan kartanon lähettyvillä. Hän vaikutti muun muassa siihen, että rautatie saatiin Jyväskylään vuonna 1897. Johnsonin rahalahjoitusten avulla rakennettiin mm.
Taulumäen ensimmäinen kirkko vuonna 1885 sekä perustettiin yleinen sairaus- ja hautausapurahasto Jyväskylään. Johnsonin hautamuistomerkki löytyy Jyväskylän seurakunnan vanhalta hautausmaalta.
Viime sotien aikana kartano oli puolustusvoimien käytössä.
Vuodesta 1949 se toimi Jyväskylän maalaiskunnan synnytyslaitoksena. Jyväskylän kaupunki myi vanhan kivilinnan vuonna 1998 kotiseutuneuvos Kauko Sorjoselle, jolloin alkoi asemakaavalla suojellun kartanon ja sen pihapiirin vaatelias entisöinti
alkuperäiseen tyyliin. Kauko Sorjosen säätiö edistää kulttuurityötä ja kulttuuriperinteen säilymistä sekä tutkimusta ja koulutusta. Pihapiiri ja puutarha on Kauko Sorjosen suunnittelema ja
vaalima.
Kartanossa on esillä taidetta Kauko Sorjosen kokoelmista ympäri vuoden. Kokoelma koostuu yli sadasta teoksesta. Nähtävillä 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 vaihtelevia näyttelyitä. Lisäksi on mahdollisuus opastettuun kierrokseen ja hevosajeluun.
Lähteet
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 kunnantalo valmistui vuonna 1951, ja se on yksi Aallon pääteoksista. Alvar Aalto suunnitteli kunnantalon kokonaistaideteoksena, mikä
näkyy pientenkin yksityiskohtien ja nimenomaan tähän rakennukseen tarkoitettujen huonekalujen suunnitteluna. Valtuustosalin katon ”perhoset” eli näkyviin jätetyt puiset kattotuolit ovat
arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ratkaisu.

Kuvat: http://www.jyvaskyla.fi

Jyväskylän seutukunta

Rakennuksessa on Säynätsalon aluehallinto ja kirjasto, asuntoja, liiketiloja ja vierashuoneita. Rakennus on tarkoitettu ihmisten käytettäväksi, mutta samalla päätösten tekoa varten, ja
tämän Aalto halusi näkyvän myös ulospäin. Kunnantalon eri toiminnot ovat hierarkisissa tasoissa, joista kunnanvaltuuston sali
nousee monumentaalisena muita tasoja korkeammalle osoittaen sen näin olevan kunnan ylintä valtaa käyttävän elimen kokoontumispaikka. Rakennusta luonnehtiva päätekijä on sisäpiha, patio. Aalto tarkoitti sen ihmisten kanssakäymistä varten
luoduksi piazzaksi. Sisäpihan suihkulähteen reunalle on sijoitettu Wäino Aaltosen veistos ”Tanssijatar”.
Säynätsalon kirkko on professori Armas Lindgrenin ja arkkitehti
Bertel Liljeqvistin suunnittelema 400 hengen kirkko. Kirkon rakennutti ja lahjoitti seurakunnalle tehtaanjohtaja Hanna Parviainen, ja se vihittiin käyttöön loppiaisena 1927. Kirkko on vaaleaksi rapattu tiilikirkko, jonka toiselle pitkälle sivulle on sijoitettu
seurakuntasali. Juhlava kellotorni on barokkipäätteinen. Kirkkosalin 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 keskellä 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 kävelymatkan päässä osoitteessa Parviaisentie 9, Säynätsalo.
Kunnantalosta on tuotettu esittelyvideo, joka esittelee Säynätsalon ”saarivaltakuntaa” ja tehdasyhdyskuntaa. Johannes Parviainen osti v.1897 kolme saarta, jonne hän rakensi sahan, vaneritehtaan ja valmistalotehtaan, jotka sittemmin siirtyivät Enso
Gutzeitin omistukseen.
Lähteet
Säynätsalo
Säynätsalon kirkko

© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

Jyväskylän seutukunta
Kuva: http://www.alvaraalto.fi

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

Muuratsalon koetalo
Opetuskäyttö
Arkkitehtuuri, Alvar Aalto.

Kuvaus
Muuratsalon koetalo sijaitsee Muuratsalon saaren länsirannalla.
Vastarannalla näkyy Muuramen kirkon torni (Alvar Aalto 192629). 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 ateljeeta 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 muuriaiheet sulkevat sisäänsä sisäpihan, joka aukeaa etelään ja länteen; Päijänteelle ja rantaan, päälähestymissuuntaan. Sisäpihalla julkisivukäsittely vaihtuu ja valkoiseksi slammattu ja maalattu
rakennus muuttuu punatiiliseksi.
Rakennuslaboratorion kokeilukohteet:
1. Kokeilu rakennuksella ilman perustuksia - toteutui vierashuonesiiven lattian kannatuksessa.
2. Kokeilu vapaamuotoisella pilaristolla - toteutui vajassa, jossa rakennetta kantavat puupilarit sijoittuvat edullisiin maastonkohtiin.
3. Vapaamuotoiset tiilirakenteet - ei toteutettu.
4. Solaarilämpökokeilu - ei toteutettu.
Muuratsalon koetalo toimi Aallon perheen kesähuvilana vuoteen 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-Vuorenlahdenkatu-Melalammentie) sijaitsee Alvar Aallon toinen kohde, 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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Kärkistensalmen silta ja
Päijänteen vesi- ja laivareitit

Kuva: T. Laakso

Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Korpilahden liikenne- ja lossihistoria, siltarakentaminen, järvimaisema ja etäisyyksien mittaaminen, veneily, Päijänne, kalastus.

Suomen kolmanneksi pisin silta (v. 1997) ylittää Päijänteen Kärkistensalmessa yhdistäen Korpilahden vespuolen ja maapuolen. Silta on osa maantietä nro 610, joka toimii yhdystienä valtatien 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 vesipinnasta ja matalampi pyloni 69 metriin.
Ennen nykyistä siltaa salmi ylitettiin lossilla, jota käytti keskimäärin 810 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kesällä liikennemäärä
ajoittain kaksinkertaistui, jolloin ajettiin kahdella lossilla, mutta silti liikenne saattoi ruuhkautua. Lossiväylän pituus oli alun
perin peräti 1240 metriä. Kesällä lisämausteen antoi uitto: tukkinipun vetäminen salmen läpi katkaisi liikenteen ainakin puoleksi tunniksi.

Kuva: Mikko Mälkki

Kuvaus

Päijännettä Pohjoiseen -vesireitti on lähes neljäsataa kilometriä pitkä ulottuen Lahdesta Jyväskylän kautta Pielavedelle. Järvien jättiläinen tarjoaa ainutlaatuisia virkistysmahdollisuuksia.
Päijänteen virkistysalueyhdistys ylläpitää kaikille avoimia, ympäri vuoden käytettävissä olevia maksuttomia virkistysalueita
Päijänteen rannoilla ja saarissa. Käyttäjien toivotaan osallistuvan puuhuolto- ja saunamaksuihin kohteilla. Pidä Saaristo Siistinä ry vastaa alueiden huollosta.
Liikennevirasto ylläpitää tietoja vesiväylistä, kanavista ja niiden hoidosta. Päijänteen laivaväylien suunnittelu aloitettiin jo
1800-luvulla. Päijänteellä liikennöivien laivoilla on useita vierassatamia. Päijänne on myös säännöstelty vesistö, jonka vedenkorkeuksien vaihteluita seurataan jatkuvasti Ristinselällä. Tietoa
kalastuksesta löytyy Pohjois-Päijänteen kalastusalueen sivuilta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kärkistensalmen itärannalla on Motelli-Ravintola Lossivahti, joka tarjoaa majoitus-, ruoka- ja venepalveluja. Osoite: Vespuolentie 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-Suomen kierroksella. Maastopyöräreitit löytyvät Jyväskylän Pyöräilyseura 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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Kuva: http://pentintytar.blogspot.fi
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Kuva: http://www.satamakapteeni.fi

Jyväskylän seutukunta

Korpilahden satama ja
kirkonmäki
Opetuskäyttö
Sisävesiliikenteen merkitys Järvi-Suomen kirkonkylille, valtakunnallisesti arvokas maisema, seurakunta, kyläraitti, venesatamien ympäristöohjelma Roope.

Kuvaus
Korpilahden satama on perustettu yli 100 vuotta sitten, aikana
jolloin höyrylaivaliikenne alkoi Päijänteellä. Se sijaitsee kirkonkylän keskustassa Päijänteen Kirkkolahdella. Vuoden vierassatamaksi vuonna 2006 valitusta Korpilahden satamasta löytyy lisätietoa kahvila-ravintola Satamakapteenin sivuilta.
Korpilahden puinen ristikirkko on korkealla mäellä kylän yläpuolella. Alttaritaulun ”Tulkaa minun tyköni” on maalannut
Vilho Sjöström 1904. Erillinen kellotapuli on rakennettu 1885.
Kirkon viereisellä hautausmaa-alueella ovat sijainneet seurakunnan aiemmat kirkot. Kirkonmäelle voi nousta satamasta
”Synninpolkua” pitkin.
Kirkonmäeltä satamaan avautuva näkymä on valittu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaksi. Kirkon alapuolelle jäävä laivasatama, kahden sahan jäljellä olevat tehdasrakennukset ja
kyläläisten venesatama kertovat sisävesiliikenteen merkityksestä Korpilahdelle vielä tänä päivänäkin. Korpilahden kirkkoranta on ollut vesitien ja talvitien päätepisteenä vuosisatojen ajan.
Kirkonmäen etelärinteessä kulkee kirkonkylän vanha keskusraitti, Martinpolku, jonka vanha rakennuskanta, entiset kauppahuoneet ja yksityistalot muodostavat yhä selkeän raittikokonaisuuden. Tien varressa on myös vanhan, 1777 rakennetun
kellotapulin alaosa, joka on nyt kotiseutumuseona.
Korpilahden satama on siisti, turvallinen ja ympäristöstään huolehtiva Roope-venesatama. Roope on venesatamien ympäristöohjelma, jota hallinnoi Pidä Saaristo Siistinä ry.

Opasteet ja palvelut
Palveluja tarjoavan Kahvila-ravintola Satamakapteenin osoite on Korpilahdentie 8, 41800 Korpilahti. Satama on hyväntuulen vierassatama. Veneilijöille on tarjolla kattavat palvelut.
Veneilijöiden palvelutiloista wc:n ja suihkujen lisäksi löytyvät
keittiö ja pyykinhuoltotilat sekä sauna. Tarkemmat tiedot veneilypalveluista ja vesistömatkailutapahtumista löytyvät osoitteesta 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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Opetuskäyttö
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, tehdashistoria,
Keitele-Päijänne-kanava, voimalaitos.

Kuvaus
Vaajakoskella Päijänteen ja Leppäveden välissä sijaitseva Naissaari on kulttuurihistoriallisesti kiehtova kokonaisuus Vaajakosken virran varrella, jossa yhdistyvät luonto, nähtävyydet ja kulttuuri.
Naissaari on 400 metriä pitkä ja leveimmillään 200 metriä. Loiva
mäki saaren keskellä kohoaa noin 10 metrin korkeudelle vedenpinnasta. Valtatiet 4, 9, 13, ja 23 ylittävät Vaajavirran Naissaaren
eteläosan kautta.

Kuva: Vesahjr

Naissaari

Kuva: http://www.jkl.fi

Jyväskylän seutukunta

Saarta kiertää historiallinen polku kohdetauluineen. Saarella
on mm. kahvila, päiväkoti, antiikkimyymälä ja Naissaaren näyttämön 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 tapahtumapaikkana nimellä Wanha Woimala. Se rakennettiin v. 1920 ja
oli käytössä vuoteen 1940 saakka. Kaksikerroksinen voimalarakennus on toiminut viimeiset kymmenen vuotta kulttuuri-, taide- ja tapahtumatilana.
Varassaaressa on 1800- ja 1900-luvuilla toiminut useita puunjalostusalan tuotantolaitoksia. Norjalainen liikemies Johan Salvesen perusti Haapakosken sahan Vaajakoskelle 1800-luvulla. Vuonna 1916 Suomen Osuuskauppojen liitto (SOK) hankki
omistukseensa Vaajakosken teollisuusalueet ja pyöritti jo v.
1920 tulitikku-, makeis-, virvoitusjuoma-, harja- ja puunjalostustehdasta 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. Naissaarta kiertää historiapolku opastetauluineen omatoimista tutustumista varten. Tutustumisreitistä Kanavuoren luontopolulle ja
takaisin on olemassa ulkoilukartta.
Naissaaren näyttämö järjestää dramatisoituja Naissaaren opastuskierroksia. Opastetulle kierrokselle voidaan ottaa kerralla n.
30 hlöä. Kierros tutustuttaa alueen historiaan kaskujen ja tarinoiden ryydittämänä. Lisätiedot ja tilaukset: Naissaaren Näyttämö 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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