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

