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kanGasVuoRen luonto-
polku
opetuskäyttö
metsätyypit, puulajit, metsätalous, kallioluonto, suoluonto, jää-
kausi, kaavoitus, vedenotto.

kuvaus
noin 3 km:n pituinen luontopolku kiertää kangasvuoren ja 
Huhtasuon asuinalueita reunustavan vuorimaaston ympäris-
tössä. polkumaasto on pääosin metsäistä, ja talousmetsäkäytön 
jäljet ovat selvät. metsähakkuiden jäljet näkyvät eri-ikäisenä tai-
mikkona, mutta varttuneempaakin metsää löytyy. kuviokoh-
taista lisätietoa metsän iästä, puulajeista ja hoidosta löytyy kau-
pungin metsäsuunnitelmasta. 

luontopolun opastaulut tutustuttavat kulkijan metsäluontoon. 
Vaihtelua reitille tuo pienen suolammen mielenkiintoinen maa-
ilma. Vuorilampi on pieni rauhoitettu kirkasvetinen avararantai-
nen suolampi. Vastapainoksi löytyy liito-oravan elinpiiriksi tie-
detty sekametsä ja vaikuttava näköalakallio. 

kangasvuoren huipulla on 30 m korkea vesitorni. tornin paine-
piiri eli alue, jolle vettä jaetaan, kattaa kangasvuoren alueen li-
säksi seppälänkankaan, kangaslammen, sulun, Huhtasuon ja 
pupuhuhdan. säiliön tilavuus on 2000 kuutiometriä. määrä riit-
tää ao. alueen tarpeeseen noin puoleksi vuorokaudeksi. Vesitor-
nille pääsee kangasvuoren pohjoisrinnettä nousevaa tietä pit-
kin. auto on kuitenkin jätettävä kauemmaksi, sillä tien alkupää 
on suljettu kettingillä. alueella risteilee runsaasti kuntoratoja.  

opasteet ja retkipalvelut
polun lähtöpiste opastauluineen on Huhtasuon koulun kaak-
koispuoleisessa metsikössä ulkoilureitin tuntumassa, hiihtola-
duista kertovan taulun takana. keskustasta Huhtasuon koulul-
le pääsee busseilla nro 10, 12 ja 25. 

Reitin varrella on 16 rastitaulua. Jyväskylän kaupungin ympäris-
tötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja internetsivuilla on luonto-
polun kartta. alueella on geokätkö.

kangasvuoren luontopolku sijaitsee samalla suunnalla kuin ait-
tovuoren luontopolku. etäisyyttä polkujen välillä on vain 1,5 
km, mikä tarjoaa kiinnostuneelle mahdollisuuden pitempään-
kin luontoretkeen. talvisin alue on Vaajakoskelta leppävedelle 
ulottuvan latuverkoston varrella. luokitukseltaan keskivaikeat 3 
km ja 5 km kilpaladut täyttävät kansallisen tason vaatimukset. 
Huhtasuon liikuntapuisto on vuoden ympäri aktiivisessa käy-
tössä.

saavutettavuus ja varusteet
maastokelpoiset jalkineet ovat tarpeen. märällä kelillä kallioilla 
voi olla liukasta. polku ei sovellu liikuntarajoitteisille.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi
luontoretkelle keski-suomeen> Jyväskylä> kangasvuori
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           JyVäskylän seutukunta                      

Rastitaulut 

1.  Virkistysalue kaavoissa  9.  muurahainen – pistiäinen
2.  metsän tyyppejä   10.  pitkospuut
3.  uhanalainen eliöstö  11.  maisemia  
4.  Graniitti   12.  kuusikko
5.  Hakkuita ja jättöpuita  13.  lehmus – jalopuu
6.  Jään kyydissä   14.  ilman vettä ei elämää
7.  suolampi   15.  lehtimetsä, havumetsä
8.  mäntytaimikko   16.  metsästä kaupunkiin
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/50885_Kvlp_rastit_01.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42940_Kangasvkrt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/35365_huhtasuo-vaajakoski2010.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/huhtasuo
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Kangasv
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Kangasv
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140205&lan=fi#a1

