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tALKoovuorten-MieHinKäi-
Sen LuontoPoLKu JA 
MieHinKäiSen Lintutorni

opetuskäyttö
Jääkauden  jäljet, monimuotoinen suomalainen metsämaasto.  Mie-
hinkäisen erämaalampi, isovarpuräme ja lintutorni sekä natura 2000 
-kohde.

Kuvaus
Luontopolku koostuu kahdesta reittivaihtoehdosta, talkoovuorten ja 
Miehinkäisen poluista. Luontopolkujen yhteispituus on 3 km. Polut 
on mahdollista kulkea myös erikseen (noin 1,5 km/polku). Luontopo-
lut sijaitsevat Höytiän kylän erämaisimmassa osassa. Alueen omistaa 
Metsä-Serla oy. 

talkoovuorten polku kulkee metsämaisemassa sekä hiukan vaikea-
kulkuisessa rotkovajoamassa, mutta näkymät palkitsevat vaivan. 
etenkin sateella kalliopinnat ovat liukkaita. Jäkäläpeitteiset kalliot ei-
vät kestä suurta kulutusta, joten luonnossa liikkuvien toivotaan pysy-
vän polulla ja noudattavan erityistä varovaisuutta.

Miehinkäisen lintujärvelle johtava polku on talkoovuorten polkua 
helppokulkuisempi suo- ja lampimaisemissa kulkeva polku. Metsä-
tyyppi on tuoretta kangasmetsää. Polku on perustettu Finsilva oyj:n 
maille, ja polun rakenteista ja opasteista ovat yhteisvastuussa uurais-
ten kunta, Keski-Suomen ely-keskus ja Höytiän kyläyhdistys. Polun 
varressa on Miehinkäisen lintutorni, josta voi tarkastella Miehinkäi-
sen lintujärvellä pesiviä ja viivähtäviä lintuja.

Miehikäisensuo on umpeenkasvavan lammen rannalla oleva keidas-
suo, joka on kasvillisuudeltaan pääosin karuja rämetyyppejä. Suon 
keskellä on muutamia metsäsaarekkeita. Laitojen ojitukset ja koti-
tarveturpeen nosto ovat heikentäneet suon luonnontilaa. Miehin-
käisenlampi on merkittävä lintuvesi ja natura 2000 -kohde. Seudun 
ainoana rehevänä lampena Miehinkäinen houkuttelee muutolla le-
päileviä vesilintuja ja kahlaajia, mutta myös muutamia merkittäviä 
pesimälajeja. Laulujoutsen pesinee järvellä nykyisin vuosittain, sa-
moin mustakurkku-uikku. Muita pesimälajeja ovat jouhisorsa, tukka-
sotka, haapana ja pohjansirkku.

opasteet ja saavutettavuus 

Ajetaan uuraisilta tietä 6250 Höytiälle, mistä jatketaan n. 500 m Kin-
taudelle päin. Käännytään oikealle tienviittojen Kotaperä ja Kaijantie 
suuntaan. 5,3 km:n päästä käännytään oikealle viitan ”Luontopolku 
talkoovuoret 7” mukaan.  Seuraava metsätieosuus,  jota jatketaan n. 
1 km, on kelirikkoaikana lähes ajokelvoton.  Se tuo suoraan polkujen 
risteyspaikalle tehdylle laavulle ja nuotio- ja opastuspaikalle. Sieltä 
on opasteet tornille ja luontopolulle.  Lintutornille on matkaa n. 500 
m. Keväisin tulvavedet saartavat tornin. Saappaat ovat aina tarpeen. 
Polku tekee pienen mutkan ennen saapumista Miehinkäisen rantaan. 

reitti on merkattu maastoon sinisillä maalitäplillä. reitin varrella on 
noin 20 luonnosta kertovaa infokylttiä. Parkkipaikalta alkavat opas-
teet, ja siellä on saatavissa yleistietoa talkoovuorten luontopolusta. 

Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, uurainen
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >natura 2000 >natu-
ra 2000 -kohteet kunnittain >uurainen
http://www.uurainen.fi >Matkailu >Luontokohteet >talkoovuorten 
luontopolku ja Miehinkäisen lintutorni 
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140360&lan=fi
http://www.ksly.net/index.php?sivu=420
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=23886&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=23886&lan=fi
http://www.uurainen.fi/index.php?page=luontokohteet
http://www.uurainen.fi/index.php?page=luontokohteet

