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

koValanMäen 
luontopolku

opetuskäyttö
luontopolku tai ratsastusreitti (3,5 km) itäsuomalaisen mäki-
asutuksen maisemissa keski-suomessa, valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävä maisema-alue.

kuvaus
kovalankylä syntyi 1500-luvun lopulla. ennen vanhaan pysy-
vä asutus muodostui ensin juuri mäkien huipuille, sillä niiden 
maaperä on huuhtoutumatonta ja siksi rehevää. lisäksi hal-
la pysyi poissa korkeilta mäiltä. kovalanmäki on lähes 200 met-
riä korkea, ja sen rehevä laki on viljeltyä. kovalanmäen rinteil-
le sekä sen laelle sijoittunut asutus ja peltoviljelmät näkyvät 
kauas. kovalanmäen mäkikylään kuuluu kaikkiaan seitsemän 
taloa, joista useimpien päärakennus on valmistunut 1800-lu-
vun lopussa tai 1900-luvun alussa. rakennuskanta on kirjavaa 
ja kerroksellista. kauniit näköalat ympäristöön ovat säilyneet, 
koska laen pellot ovat avoimia. Maisema on paikoin hoitama-
tonta, ja alueen keskellä sijaitsee linkkimasto.

luontopolulla voit tutustua vaihteleviin ja mäkisiin maisemiin. 
opastaulut kertovat luonnolle tyypillisistä ilmiöistä ja alueen 
historiasta. polku on tarkoitettu kuljettavaksi vastapäivään ete-
län tilalta katsottuna. Maastopohja on suurimmalta osin var-
sin kuivaa. 

opasteet ja retkipalvelut
reitti on merkattu puihin ja maahan lyötyihin keppeihin pu-
naisella maalilla. polulle on opasteet hankasalmen ratsastus-
koulun luota (kovalanmäentie 228, 41500 hankasalmi as). pol-
kua voi kulkea myös ratsastaen, ja ratsastusretkiä maastoon 
järjestää etelän tila. 

saavutettavuus ja varusteet
hankasalmen asemalta suunnataan 9-tietä jyväskylää kohti n. 
3 km, ja käännytään sen jälkeen oikealle kovalanmäentielle. 
sitä kuljetaan n. 2,2 km polun lähtöpaikalle, joskin polku kul-
kee jo aikaisemmin tien yli. auton voi jättää etelän tilan lähei-
syyteen ja sieltä löytyvät opasteet luontopolulle.

luontopolkuesitteitä, joissa on kartta, on hankasalmen keskus-
tan matkailu info-pisteessä nelli-ellissä. lisätietoja hankasal-
men kunta, ympäristötoimi, puh. (014) 2671 000.

lähteet
hankasalmen kunta
luontoretkelle keski-suomeen
keski-suomen maakunnallinen maisemaselvitys, maisemalli-
nen osa-aluejako, k-s ympäristökeskus 2005
kovalanmäen luontopolkuesite
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http://www.elisanet.fi/hankasalmenratsastuskoulu/yhteystiedot.html
http://www.elisanet.fi/hankasalmenratsastuskoulu/yhteystiedot.html
http://www.etelantila.com/index.html
http://www.hankasalmi.fi/retkeily/vapaa-aika/retkeily
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140007&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17922&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17922&lan=fi

