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VaaRunVuoRten luonto-
polku
opetuskäyttö
natura 2000 -kohde, monimuotoisuus, vanha metsä ja linnus-
to, kallio -ja lehtokasvillisuus, uhanalaiset lajit,  pohjois-päijän-
teen maisemat ja maastonmuodot, tiehistoria, pumppuvoima-
hanke ja suojeluliike.

kuvaus
pohjois-päijänteen rantojen jylhyys korostuu korpilahden Vaa-
runvuorilla. korospohjanlahden puoleinen länsirinne koho-
aa lähes kohtisuorana kallioseinämänä 122 m päijänteen pin-
taa korkeammalla. ydinvoimainnostuksen aikaan 1960-luvulla 
imatran Voima oy kaavaili alueelle pumppuvoimalaa, joka syn-
nytti Vaarunvuoren suojeluliikkeen. laitosta ei rakennettu.

Retkeilyreitti kulkee jyrkkyydestään tunnettua ns. Vanhaa Vaa-
runtietä pitkin, joka valmistui vuonna 1851. 1930-luvulla tielle 
vakiintui linja-autoliikenne. matka oli ensikertalaiselle mieleen-
painuva, sillä matkustajien piti nousta ylämäessä pois kyydistä 
ja miesten vielä työntää autoa.

Vaarunvuorten alue on tärkeä vanhojen metsien suojelulle. alu-
eelta on tavattu noin 70 uhanalaista lajia. alueella esiintyy myös 
joukko eteläisiä ja pohjoisia lajeja äärirajoillaan. luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta Vaarunvuoret (n. 600 ha) on kenties 
keski-suomen merkittävin kohde. Jyrkänteiden rinteen alaosas-
sa on suojeltuja lehtoja. Vaarunjärven laskupuron varressa kas-
vaa kookkaita vuorijalavia, lukuisia keski-suomessa uhanalaisia 
lehtokasveja sekä suomen pohjoisin luonnonvarainen  pähki-
näpensas. alueella on myös monia pienialaisia soita. särkijär-
ven laskupuron varrella on suomessa harvinaiseksi käynyttä 
lehtokorpea. niinijärven  rannalla on lettorämettä ja könnön-
suolla lähteistä tervaleppäkorpea. lintupaikkana parasta antia 
ovat suojeltujen aarnialueiden lajit.

opasteet ja retkipalvelut
Vaarunvuorten alueella on noin 5 km sinisin maalimerkein mer-
kittyä reittiä. polku on pääosin melko helppokulkuista, mutta 
korkeuseroja on paikoin huomattavasti. luontopolun (4 km) 
kulkemiseen kannattaa varata aikaa pari tuntia. Reitin vaihte-
leviin metsä-, kallio-, suo- ja rantaelinympäristöihin tutustutaan 
16 rastitaulun opastuksella. Reitin varrella on lyhyitä pitkospuu-
osuuksia ja kaksi lampea: Juonaanjärvi ja särkijärvi. särkijärven 
rannalla on tulentekopaikka, liiteri ja käymälä. alue on metsä-
hallituksen hoidossa. Retkien suunnittelua varten löytyy tietoa 
metsähallituksen Vaarunvuoret-sivuilta.

saavutettavuus ja varusteet
Vaarunvuorille pääsee korpilahden-Joutsan väliseltä 610-tiel-
tä. polun lähtöpiste on levähdyspaikalla Vaarunvuorten laella. 
saappaat ovat tarpeen kaikkina vuodenaikoina. Juomavesi ja 
eväät kannattaa ottaa mukaan, sillä alueella ei ole kaivoa eikä 
kahvilaa tai kauppaa. Vaarunvuorelle pääsee myös vesitse päi-
jänteeltä, rantautumispaikka on korospohjassa, ks. http://www.
retkikartta.fi. tavinsulka oy järjestää alueelle melontaretkiä.

lähteet
metsähallitus
luontoretkelle keski-suomeen 
keski-suomen lintutieteellinen yhdistys
natura 2000 -kohdekuvailu

J
Y
V
Ä
S
K
Y
L
Ä

           JyVäskylän seutukunta                      

ku
va

t: 
pe

rt
ti 

H
ei

no
ne

n

http://personal.inet.fi/luonto/vaarun.vuori/pumppuvoimala.html
http://personal.inet.fi/luonto/vaarun.vuori/luonto.html
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