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Ylioppilaskylä 1

Linjan 18K varrella sijaitsee monta erinomaista luontokohdetta, joissa pääsee eri pituisille luontoreiteille. Lyhyin näistä on Tourujoen luontopolku. Pidempiä retkiä kaipaaville
Sippulanniemi ja Laajavuori tarjoavat paljon kokemista.
Linjalta pääsee helposti myös Jyväsjärven, Viitaniemen
ja Ristikiven rantaraiteille vesistöjen äärelle.

Kortesuo 2

Pitkäkatu 1 & 2

Kortesuo 2 -pysäkiltä on noin 500 metrin matka Haukanniemen
luonto-alueelle, jossa on useampia polkuja. Alueelle ollaan
toteuttamassa myös esteetöntä luontopolkua.

Linkki-vinkki
Suunnittele retki reittioppaan avulla. Palvelu paikantaa sijaintisi ja
näyttää reitin, kun lisäät määränpään tai pysäkin nimen. Voit seurata matkan etenemistä reittioppaan
pysäkkilistauksesta tai kartalta –
myös reaaliajassa!
https://reittiopas.jyvaskyla.fi
http://linkki.jyvaskyla.fi

Pitkäkatu 1 & 2

Pitkäkatu 2 -pysäkiltä pääsee Mäki-Matin perhepuiston läpi kävelemällä Harjun kuntoradalle. Rata kiertää kahden kilometrin reitin
kaupunkiluonnon keskellä. Pitkäkadulta pääsee myös Seminaarinmäen yliopistokampukselle, josta löytyy kaupunkiluontoa ja historiallisia rakennuskohteita rauhallisessa ympäristössä.
Sippulanniemen
luontopolku

Luontopysäkit-konseptin on kehittänyt keskisuomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisliike Meijän polku. Sivuiltamme
löydät perustietoa luontopysäkeistä sekä
muuta hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa:

Lehdokintie 2

www.meijanpolku.fi/luontopysakit

Sippulanniemen
kuntorata

Jyväskylässä
Linkki
kuljettaa
luonnon äärelle!

Heikinkatu 1 & 2
Kissankello 2

Luontopysäkit

L U O NTOPYSÄK I T

Ylioppilaskylä 1

Ylioppilaskylän pysäkiltä kävelee Laajavuoren kuntoradalle muutamassa minuutissa. Kuntorataa pitkin pääsee kuntorataverkostolle sekä Laajavuoren luontopolulle.

Linkki vie luontoon
– reittiopas toimii apunasi!

LUONTOPYSÄKIT

LINJA 18K (Nenäinniemestä linja 18)

Heikinkadun pysäkiltä pääsee Tourujoen vartta pitkin Tourujoen
luontopolulle. Luontopolku sijaitse luonnonsuojelualueella. Lyhyydestään (noin 700 metriä) huolimatta polku tarjoaa runsaan
luontokokemuksen. Tourujoki on myös osa Kehä Vihreää, eli pidemmätkin kävelyretket kaupunkiluonnossa onnistuvat.

Kissankello 2

Lehdokintie 2

Ristikivestä pääsee useammalta pysäkiltä Sippulanniemen neljän kilometrin mittaiselle kuntoradalle sekä hiukan lyhyemmälle
luontopolulle. Ristikivessä voit myös käydä pulahtamassa Päijänteen raikkaissa vesissä ja kävellä rantamaisemissa.

LINJAT

18K & 25

Kartassa olevista luontoliikuntakohteista sekä muista Jyväskylän ulkoilualueista saa lisätietoa kaupungin internetsivuilta: www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys

LINJA 25

Pysäkin numerolla on väliä!

Touruvuoren
kuntorata

Linkki-vinkki
Numero paikallisliikenteen pysäkissä (esim.
Heikinkatu 1) kertoo, että kyseiseltä pysäkiltä
pääsee keskustan suuntaan. Pysäkiltä numero
2 taas matkataan poispäin keskustasta – helppoa, eikö totta!

Touruvuoren
luontopolku

Milloin matkaan?

Pappilanrinne 2

Mukavin luontoretki alkaa ennen tai jälkeen
ruuhka-ajan, kun autoissa on väljempää. Tällaisia aikoja on arkipäivisin kello 9–14 välillä ja
kello 17 jälkeen.

Kangaslammen
kuntorata
Huhtasuon koulu 2

Laajavuoren
luontopolku

Kaakonsiipi 2

Kangasvuoren
kuntorata

Linja 25 tarjoilee kolme merkittävää luontoreittikokonaisuutta; Touruvuori, Laajavuori sekä Kangasvuori-Aittovuori.
Jokaisesta kohteesta löytyy sekä kuntoratoja että luontopolkuja. Näistä pääsee yhdysreittejä pitkin myös pidemmille seikkailuille esimerkiksi Ladun majalle tai Ampujien
majalle. Reitin varrella on myös Tourujoen luontopolku ja
Harjun kuntorata. Lisäksi on mahdollista päästä Jyväsjärven ja Palokkajärven kauniille rantareitille.

Kaakonsiipi 2

Huhtasuon koulu 2

Pysäkeiltä Kaakonsiipi 2 ja Huhtasuon koulu 2 pääsee helposti
sekä Kangasvuoren kuntoradalle ja luontopolulle. Reitistöjä pitkin voi patikoida myös pidemmille retkille Halssilan ja Aittovuoren reitistöille.
Tourunsilta 1 & 2

Tourunsillan pysäkeiltä 1 & 2 pääsee Tourujoen vartta pitkin Tourujoen luontopolulle. Luontopolku sijaitse luonnonsuojelualueella. Lyhyydestään (noin 700 metriä) huolimatta polku tarjoaa
runsaan luontokokemuksen. Tourujoki on myös osa Kehä Vihreää, eli pidemmätkin kävelyretket kaupunkiluonnossa onnistuvat.
Pitkäkatu 1 & 2

Kangasvuoren
luontopolku
Laajari 1 & 2

Laajavuoren
kuntorata

Tourujoen
luontopolku
Halssilan
kuntorata

Laajari 1 & 2

Harjun
kuntorata

Laajavuoren monipuoliset kuntoilu- ja luontopolkureitistöt tarjoavat luontoelämyksiä kaikenikäisille.
Tourunsilta 1 & 2

Pitkäkatu 1 & 2

Pitkäkatu 1 & 2 -pysäkeiltä pääsee Mäki-Matin perhepuiston läpi
kävelemällä Harjun kuntoradalle. Rata kiertää kahden kilometrin
reitin kaupunkiluonnon keskellä. Pitkäkadulta pääsee myös Seminaarinmäen yliopistokampukselle, jossa myös luontoa ja historiallista rakennuskantaa.

Aittovuoren
luontopolku

Pappilanrinne 2

Touruvuoren kunto- ja luontopolut tavoitat Pappilanrinteen päältä. Touruvuorelta pääset luontoreitistöjä pitkin myös takaisin Kangaslammelle. Hieno ympyräreitti siis!

