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touRuVuoRen luonto-
polku
opetuskäyttö
touruvuoren luontopolku esittelee metsä-, kallio- ja suoluon-
toa.

kuvaus
palokassa jylhän touruvuoren ulkoilumaaston metsämaisemis-
sa pappilanvuoren pohjoispuolella kiertelee n. 3,3 km:n pitui-
nen 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 pui-
den juurten kulumista. puiden lomasta avautuu palokkalainen 
maisema. näköalapaikkana toimii suuri siirtolohkare, jolle voi 
kiivetä rappusia pitkin tarkkailemaan luontoa. Vuorelta voi las-
keutua jyrkähköä polkua pitkin tai tuloreittiä myöten. Rauhalli-
sella kävelytahdilla polun kiertämiseen menee noin kaksi tun-
tia.

luontopolku tarjoaa monipuolista maastoa eränkävijöille, met-
sän tunnelmaa ja mahdollisuutta hiljentymiseen luonnon rau-
hassa.

opasteet ja retkipalvelut
lähtöpaikka opastauluineen on kenttäalueella Raivaajantien 
päässä, myös soidenpolun päästä ja ulkoilureiteiltä pääsee pol-
kureitille. luontopolku on merkitty selvästi opasviitoin ja orans-
sinpunaisin maalimerkein puissa. luontopolun paluureitin var-
rella on taukopaikka rastin 16 lähellä, mutta ei nuotiopaikkaa. 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta löytyy luon-
topolun 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 edel-
leen uudelle metsoreitille aina laukaan peurunkaan saakka, 
sekä reittiyhteys Vaajakoskelle ja Halssila/kangasvuori-ulkoilu-
reiteille. ulkoilualueen kartta. polku on myös geokätköilyn koh-
demaastoa.

saavutettavuus ja varusteet
kuivalla kelillä reitti on kuljettavissa normaaleissa ulkoilujalki-
neissa, mutta märän sään aikaan pitkospuut, portaat ja kalli-
opinnat voivat olla liukkaita. polun varrella on korkeuseroja ja 
jyrkkiäkin nousuja. 

lähteet
touruvuoren ulkoilualue
touruvuoren luontopolku
palokka-seura 
palokka-info
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JyVäskylän seutukunta                      

Rastitaulut (osa Rasteista tyHJiä)

2.  tuore metsä - kortekorpi  13.  kulutuskestävyys
4.  lehto    14.  näköalapaikka
5.  lahopuulajisto - puronvarsimetsä 15.  pahka - kasvuhäiriö
6.  karu kalliometsä   16.  muinainen rantaviiva
7.  metsämaan soistuminen  17.  käävät puunlahottajina
9.  lähimetsien linnut   18.  kaksikotinen kataja
10.  syönnökset   19.  Haapa
11.  muurahaiset   20.  ihminen ja suo
12.  kuusimetsä - kuoriaiset
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27887_touruvuoren_luontopolku.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/27886_touruvuoren_ulkoilualue.pdf
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCP3B4
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Touruv
www.palokka.fi
http://palokka.fi/?action=arkisto&RYHMA=96

