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kanaVuoRen luontopolku
opetuskäyttö
kallioluonto, maisemat, natura 2000 -kohde, naissaari kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä kohde.

kuvaus
Jyrkkäseinäinen, paljaskallioinen kanavuori edustaa tyypillistä 
pohjois-päijänteen vuorimaisemaa. se kohoaa Vaajakosken itä-
rannalla lähes 200 metrin korkeuteen tarjoten hienot näkymät 
päijänteelle ja leppävedelle. 

Geomorfologisesti kanavuori on monipuolinen alue. Vuoren 
länsilaidassa on lähes kilometrin pituinen, jopa 50 m korkea kal-
lioseinämä, sekä jyrkästi länsi-luoteispuolella viettävä, hyvin au-
rinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. seinämä 
kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikalteva-
kin. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. arvok-
kainta on kalliokasvillisuus, joissa on harvinaisiakin lajeja. 

kanavuori ja sen pohjoispuolinen koskenvuori ovat euroopan 
unionin natura 2000 -ohjelman suojelukohteita. maat ovat val-
tion omistuksessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa metsähal-
litus. 

opasteet ja retkipalvelut
polun lähtöpiste on saltunlahden rannalla, uimarannan etelä-
puolella, minne pääsee naissaaren kautta, jossa on iso parkki-
paikka. sijaintikartta. kanavuoren maat ovat valtion omistuk-
sessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa metsähallitus.

Vuorelle johtavan luontopolun alkumatka on rankkaa kiipeä-
mistä portaita ja rinnettä pitkin, mutta lakialueella polkumaasto 
on kohtalaisen helppokulkuista kalliomaastoa. polun (3,7 km) 
kiertämiseen kuluu 2-3 tuntia. polun voi kiertää myös osittain 
seuraamalla rastin 12 opasteita etu-kanavuorentielle.

luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristön-
suojelun sivuilta. oranssit maalinuolet ja suuntaviitat pitävät 
kulkijan polulla. maasto on kulutusaltista, kuivaa ja kallioista ja 
osin vaikeakulkuista. kaltevat kalliorinteet ovat märkinä ja jäisi-
nä liukkaita. suositellaan kumisaappaita, kuivalla kelillä lenkki-
jalkineita.

Reittiin voi yhdistää naissaaresta alkavan ns. saltunlahden len-
kin, 3,5 km. naissaari on sahayhdyskunnan tyyssija, jossa on 
paljon historiaa ja nähtävyyksiä, mm. Vaajakoski, keitele-päijän-
ne-kanavasulku, Wanha Woimala, nykyinen voimalaitos, kala-
portaat ja uimaranta.  

lähteet
Jyväskylän kaupungin sivujen luontopolkuesittely ja kartta
sijaintikartta ja ulkoilualue
natura-kohteen kuvaus
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           JyVäskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1. Rinteenaluslehto   9. Vaajakoski ennen ja nyt
2. kallioperä ja kalliokasvit  10.  kelopuu – kolopuu
3. metsäpalo   11. siirtolohkare
4. Jääkausi ja silokallio  12. sienimetsä
5. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 13. ekosysteemi – hajottajat
6. Rantarakentaminen ja rantojensuojelu 14. Rapautuminen
7. Hirvi (sarvityypit)   15. ihminen ja luonto
8. metsän uudistaminen – sukkessio
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3665&lan=fi
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&lon=Ulkoilukartta&cp=14440,42966&z=4&language=fin
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37752_Kanavlp_kartta.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/37752_Kanavlp_kartta.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Kanav
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu_ja_virkistys/vaajakoski
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3665&lan=fi

