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Jääskelän luontopolku
opetuskäyttö
natura 2000, metsätyypit, harvinainen kasvilajisto, kulttuurihis-
toria.

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

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

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

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

Hienot maisemat löytyvät myös mäyrävuorelta, jonne on viit-
ta Jääskelän tilalle johtavan tien varrella. korkealta harjanteel-
ta lähtee polku mäyrävuoren länsirinteelle, mistä on hienot nä-
köalat päijänteelle. komean jyrkänteen alla on jylhä louhikko. 

opasteet ja retkipalvelut
Jääskelään löytää ajamalla nelostietä Vaajakoskelta etelään n. 
6 km, minkä jälkeen käännytään oikealle Villa Jääskelän tilal-
le. kahden kilometrin päässä on pysäköintipaikka. polun lähtö-
piste on tien vasemmalla puolella. maalimerkit ja suuntaviitat 
opastavat kulkemaan vastapäivään. luontopolun kartta löytyy 
Jyväskylän kaupungin sivuilta. sijaintikartta.

polulle on syytä varata kunnon jalkineet, ja erityisesti kosteikko-
alueilla kumisaappaat ovat suositeltavat. sammalistonkalliolla 
tai nuotiopaikalla teerilahden rannalla on hyvä nauttia eväistä 
ja luonnon rauhasta. luontopolku kannattaa kiertää kiireettö-
mästi tarkkaillen, sillä kaikki tarjolla oleva ei löydy rastitauluis-
ta. kunnon eväät on hyvä olla mukana, sillä poluilla saattaa viih-
tyä oletettua paria kolmea tuntia pidempään. syysmarjastaja ja 
-sienestäjä voi löytää polun varrelta maukkaita metsän antimia.

luontopolun varrella olevaa kotaa vuokrataan retkeilijöiden 
käyttöön. kodassa on tulisija, tilaa n. 25 hengelle, puuliite-
ri ja puucee. tiedustelut: kari Häkkinen, p. 014 266 4291, 0500 
755  240. alueella on ratsastustalli, ratsastusreitti, matkailutila 
Villa Jääskelä palveluineen sekä moottorikelkkareitti.

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

