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aittoVuoRen luonto-
polku Ja Halssilan 
liikuntapuisto
opetuskäyttö

metsätyypit, maisemat, kallioluonto, kivilouhos, monipuolinen 
ulkoilu ja luontoliikunta.

kuvaus
aittovuoren polku on Jyväsjärven koillisrannan rinnemaastos-
sa sijaitsevan Halssilan asuinalueen yläpuolisessa metsämaas-
tossa. polku on noin 3,5 km pitkä, ja sitä kierretään vastapäi-
vään vuoren itä- ja etelärinteillä ja lakialueella. alkuosa polusta 
on tuoretta kangasmetsää ja kosteaa korpea. tyypillisiä puu-
lajeja ovat kuusi, koivu ja haapa. loppuosa on lähinnä kallio-, 
kanerva- ja jäkäläpohjaista männikköä. tarkempia lisätietoja 
metsiköiden luonteesta ja sijainnista löytyy Jyväskylän kaupun-
gin metsäsuunnitelmasta. klikkaamalla haluttua metsäkuvio-
ta avautuu lisätietoikkuna alueen pinta-alasta, luonteesta sekä 
metsänhoitotoimista.

luontopolku yhdistää useamman asuinalueen. asuinoloja edis-
tää aktiivisesti Halssilan asukasyhdistys, joka järjestää alueella 
mm. kulttuurikävelyjä ja kokoaa alueen historiaa ja kuvia sivuil-
leen. luontopolku kulkee kivilouhosten alueella, jotka ovat so-
ta-aikana toimineet mm. sirpalesuojana. 

luontopolku on osa Halssilan liikuntapuistoa, jossa on Halssilan 
hiihtomaa. talvisin liikuntapuistossa on jäädytetty luistinrata ja 
kaukalo, ja sieltä lähtee laaja latuverkosto, josta käsin pääsee 
Huhtasuolle, Vaajakoskelle, palokkaan sekä ampujien majalle 
ja sieltä edelleen peurunkaan saakka. kesäisin samat reitit ovat 
suurelta osin purupäällysteistä lenkkipolkua. kesällä puistossa 
on käytössä iso pallokenttä, ja kaukalossa on mahdollisuus ten-
niksen pelaamiseen. alueelta on olemassa suunnistuskarttoja.

opasteet ja retkipalvelut
polun opastettu lähtöpiste on Halssilan liikuntapuiston huol-
torakennuksen kulmalla kentän pitkän sivun suuntaisesti. pol-
ku kulkee aluksi pururataa seuraten, kunnes erkanee metsään. 
Reitti on merkitty maastoon keltaisilla maalimerkinnöillä. Ras-
titauluja ei ole. luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupun-
gin ympäristötoimen sivuilta. ympäristötoimi vastaa polun yl-
läpidosta.

saavutettavuus ja varusteet
Reitillä on jonkin verran nousuja. maastoon soveltuvat kengät 
ovat tarpeen. märällä kelillä kallio-osuudet voivat olla liukkaita. 
polulla on pitkospuita. se on myös geokätköpaikka.

lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristö-
toimi> luontopolut
Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelma
Jyväskylän kaupunki> liikuntapalvelut> Halssilan hiihtomaa
Halssilan asukasyhdistyksen internetsivut
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http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6905140,490458&z=4&title=minikurko 27.10&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6905140,490458&z=4&title=minikurko 27.10&language=fin
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42941_Aittovkrt.pdf
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/42941_Aittovkrt.pdf
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Aittov
http://www.jkl.fi/ymparisto/polut#Aittov
http://www.netforest.fi/jyvaskyla/index.jsp
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoliikuntapaikat/halssila
http://www.suurhalssila.fi

