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sippulanniemen luonto-
polku
opetuskäyttö
metsätyypit, puulajit, eliöiden vuorovaikutus, veden kiertokul-
ku, jääkauden jäljet, vesistöjen umpeenkasvu, kivilouhimon his-
toriaa.

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

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

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

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

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

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

JyVäskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

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

