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Kuvat: Eija Syrjälä

touruvuoren luontopolku
Touruvuoren luontopolku esittelee metsä-, kallio- ja suoluontoa.

Kuvaus
Palokassa jylhän Touruvuoren ulkoilumaaston metsämaisemissa Pappilanvuoren pohjoispuolella kiertelee n. 3,3 km:n pituinen luontopolku. Metsäreitin varrella on muutama pikku suo,
puronvarsilehtoa ja jyrkänteitä.
Vuori kohoaa aina 200 metrin korkeuteen. Touruvuoren päälle
kiipeäminenkin käy varsin helposti, koska jyrkimpään nousuun
on rakennettu tukevat portaat estämään kasvillisuuden ja puiden juurten kulumista. Puiden lomasta avautuu palokkalainen
maisema. Näköalapaikkana toimii suuri siirtolohkare, jolle voi
kiivetä rappusia pitkin tarkkailemaan luontoa. Vuorelta voi laskeutua jyrkähköä polkua pitkin tai tuloreittiä myöten. Rauhallisella kävelytahdilla polun kiertämiseen menee noin kaksi tuntia.
Luontopolku tarjoaa monipuolista maastoa eränkävijöille, metsän tunnelmaa ja mahdollisuutta hiljentymiseen luonnon rauhassa.

Opasteet ja retkipalvelut
Lähtöpaikka opastauluineen on kenttäalueella Raivaajantien
päässä, myös Soidenpolun päästä ja ulkoilureiteiltä pääsee polkureitille. Luontopolku on merkitty selvästi opasviitoin ja oranssinpunaisin maalimerkein puissa. Luontopolun paluureitin varrella on taukopaikka rastin 16 lähellä, mutta ei nuotiopaikkaa.
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta löytyy luontopolun kartta.
Kaupungin ympäristönsuojelutoimi ylläpitää luontopolkua.
Palokan Touruvuoren ulkoilualueen valaistut ulkoilureitit (2,5
km, 5 km ja 6,3 km) kiertelevät jylhää Touruvuorta. Reitiltä on
valaistu yhdysreitti Keski-Suomen ampujien majalle ja edelleen uudelle Metsoreitille aina Laukaan Peurunkaan saakka,
sekä reittiyhteys Vaajakoskelle ja Halssila/Kangasvuori-ulkoilureiteille. Ulkoilualueen kartta. Polku on myös geokätköilyn kohdemaastoa.

rastitaulut (Osa rasteista tyhjiä)
2. Tuore metsä - kortekorpi		
4. Lehto				
5. Lahopuulajisto - puronvarsimetsä
6. Karu kalliometsä			
7. Metsämaan soistuminen		
9. Lähimetsien linnut			
10. Syönnökset			
11. Muurahaiset			
12. Kuusimetsä - kuoriaiset
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Kulutuskestävyys
Näköalapaikka
Pahka - kasvuhäiriö
Muinainen rantaviiva
Käävät puunlahottajina
Kaksikotinen kataja
Haapa
Ihminen ja suo

Saavutettavuus ja varusteet
Kuivalla kelillä reitti on kuljettavissa normaaleissa ulkoilujalkineissa, mutta märän sään aikaan pitkospuut, portaat ja kalliopinnat voivat olla liukkaita. Polun varrella on korkeuseroja ja
jyrkkiäkin nousuja.
Lähteet
Touruvuoren ulkoilualue
Touruvuoren luontopolku
Palokka-Seura
Palokka-info
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