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touRuJoen luontopolku
opetuskäyttö
Jokilaakso, luonnonsuojelualue, lehto ja lehtokorpi, eroosio, lin-
nusto, jokivarren kulttuurihistoria ja taide.

kuvaus
tourujoen luonnonsuojelualue (n. 3 ha) on rauhoitettu luon-
nonsuojelulailla vuosina 1981 ja 1991. kaupungin vanhan hau-
tausmaan itäreunalla on jokirantaan rakennettu n. 700 m pi-
tuinen luontopolku. näkymät ovat vaikuttavat. Jokirannan 
jyrkkien törmien ja eroosioalttiin, märän ja liettyvän maaperän 
vuoksi paikalle on pitänyt rakentaa silta- ja porrasrakennelmia. 
Jokilaakso on aikojen kuluessa syvään uurtunut jyrkkärinteinen 
kanjoni. sen rinteillä on lehtolajistolle suotuisa pienoisilmasto, 
ja alueelta onkin havaittu yli sata kasvilajia. näistä merkittävim-
piä ovat lehtojen lajit kuten mustakonnanmarja, lehtopalsami, 
kotkansiipi ja lehtotähtimö. myös linnusto on monipuolinen. 
Jokilaakso on keski-suomen merkittävin talvilintujen keräänty-
misalue. Vanha hautausmaa on erinomainen lintupaikka syksyi-
sin.

tourujoki on n. 2 km pitkä palokkajärven lasku-uoma Jyväs-
järveen. alkuperäisessä joessa oli seitsemän putousta, mutta 
osa jokiuomasta katkaistiin kankaan paperitehtaan yläpuolel-
ta ja ohjattiin kanaaliin. tehdas perustettiin v. 1874, ja sitä var-
ten rakennettiin säännöstelypato ja vesivoimalaitos. Jätevedet 
laskettiin puhdistamattomana jokeen. Jokivoiman käyttäjiä oli-
vat myös viljamyllyt, tamppilaitokset, öljynpuristamo ja vesisa-
ha. siinä on ollut myös rännit tukinuittoa varten. ennen tehtaan 
padon rakentamista lohi nousi jokea pitkin yläpuolisiin vesistöi-
hin.

Joki liittyi kiinteästi puretun tourulan puukaupunginosan elä-
mään. tourula oli tehtaiden työväen ja rautatieläisten asuin-
yhteisöä, joka liitettiin Jyväskylän kaupunkiin vuonna 1941. 
Jyväskylän matkatoimisto järjestää alueelle kävelyretkiä, ns. 
taulumäen reitti. Jokilaakson luonnon- ja maisemahistoria on 
tallennettu kuvina ja karttoina kankaan maisema- ja viheralue-
selvitykseen v. 2011. keski-suomen museo on koonnut valoku-
vanäyttelyn kadonnut tourula ja kerää asukkaiden muistitietoa 
alueesta vuonna 2012.

opasteet ja retkipalvelut
polun alkupää on reilun puolen kilometrin päässä kaupungin 
ydinkeskustasta. opastaulu löytyy jokirannasta vanhan hau-
tausmaan eteläpään tasalta. loppupää ja pienempi opastau-
lu ovat kankaankadulla hautausmaan pohjoispuolella. Rei-
tin varrella on yhdeksän rastitaulua. taulut uusitaan keväällä 
2012. luontopolkua ylläpitää Jyväskylän kaupunki. luontopo-
lun kartta.

saavutettavuus ja varusteet
polun varrella on runsaasti portaita, pitkospuita ja muita kulkua 
helpottavia rakenteita, jotka on uusittu vuonna 2011. luonto-
polku ei sovi liikuntarajoitteisille. Hyvät näkymät jokikanjoniin 
avautuvat tourukadun ja ailakinkadun yhdistävältä kinakujan 
sillalta. ajankohtaista tietoa kulkijoille löytyy Jyväskylän kau-
pungin sivuilta.

lähteet
Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi
keski-suomen lintutieteellinen Yhdistys, Jyväskylä/tourujoki
kankaan maisema- ja viheralueselvitys v. 2011
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Jyväskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  Jokilaakson maaperä  6.  tourujoen vesistö
2.  lehtoa ja lehtokorpea  7.  lahopuun rooli
3.  saniaiset itiökasveja  8.  Historiaa
4.  Vesien suojelua   9.  tervaleppäkorpi
5.  Hentoja ruohoja 
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http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/taulumean_reitti
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/kankaan_maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/kankaan_maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://yle.fi/alueet/keski-suomi/2011/09/kadonnut_tourula_kukkii_museokuvissa_2863875.html
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/52569_Tjlp1-9_2012.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42936_Trjkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42936_Trjkrt.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Touruj
http://www.ksly.net/index.php?sivu=407
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/kankaan_maisema_ja_viheralueselvitys.pdf

