
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

laaJaVuoRen luonto-
polku
opetuskäyttö
laajavuoren ulkoilualueen metsätyypit, maaperä, metsänhoito, 
rämesuo, jääkauden jäljet.

kuvaus
luontopolku (4 km) kiertelee laajavuoren ulkoilualueen ala-
rinteissä ja rinteiden välisissä metsissä. polku uusittiin nykypai-
kalleen vuonna 1994. luonto on suurelta osin kuusikkoa sekä 
kallio- ja taimikkotaivalta. muuta vaihtelua maisemaan tuovat 
laskettelurinne ja pieni rämesuo. metsiköiden luonteesta löytyy 
lisätietoa kaupungin metsäsuunnitelmasta.

maaston mäkisyyden ja kivikkoisuuden takia kierros on vaati-
va alle kouluikäisille lapsille ja ikäihmisille. kävijämäärää nostaa 
polun sijainti laajavuoren liikuntapalveluiden välittömässä yh-
teydessä. 

opasteet ja retkipalvelut
luontopolku lähtee kisakeskuksen pohjoispuolelta Vuorilam-
men saunalle johtavan tien varresta n. sadan metrin päässä 
lammesta. se päättyy kisakeskuksen eteläpuolelle ns. aurinko-
rinteen alaosaan. polun varrella on 17 rastitaulua, ja se on mer-
kitty maastoon keltaisilla maalimerkeillä. polun kartta löytyy Jy-
väskylän kaupungin ympäristötoimen sivuilta. Ympäristötoimi 
vastaa polun ylläpidosta.

Hiihtokeskus laajis tarjoaa monipuolisia ulkoilu- ja luontoakti-
viteettiohjelmia, välineitä sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelu-
ja. laskettelurinteitä on seitsemän. laajavuoren ulkoilualueella 
on 62 kilometriä hoidettuja latuja, joista 15 kilometriä on va-
laistu. laduilta on yhteydet Jyväskylän seudun muille hiihto- ja 
vaellusreiteille. Reittien varrella on neljä laavua, jotka tarjoavat 
kulkijalle viihtyisän nuotio- ja taukopaikan.

laajavuoren laki on yksi suomen tunnetuimmista näköalapai-
koista. siellä on matti nykäsen hyppyrimäki, jonka muovipin-
noite mahdollistaa hyppäämisen myös kesäaikana. toimintaa ja 
rakenteita ylläpitää Jyväskylän Hiihtoseura ry.

saavutettavuus ja varusteet
maastokelpoiset kengät ovat tarpeen. maasto on melko vaati-
vaa mäkineen ja kivikkoineen. laajavuoreen pääsee keskustas-
ta bussilla nro 25.

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

Rastitaulut 

1.  luonto ja ihmisen toimet  10.  monimuotoinen kuusi
2.  metsän tyyppejä   11.  Vieraita havuja
3.  monikäyttöinen metsä  12.  Räme
4.  Hapan kallio   13.  monenlaista hakkuuta
5.  topografiaa   14.  metsän uhanalaiset
6.  metsänhoidosta   15.  Haapa, poppelien sukua
7.  metsä uudistuu   16.  muinaisrannan kiviä
8.  kolmenlaista kalliota  17.  aurinkorinne
9.  pohjavettä kalliosta 
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp#
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/50880_Lvlp_rastit_02-2.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42938_Lvkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42938_Lvkrt.pdf
http://www.laajis.fi/
http://www.jhs.fi/
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Laajav 
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Laajav 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi

