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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		
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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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