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Palakoski
VIHTI

Jylhiä kallioita, hienoja näköaloja, 
vaihtelevaa luontoa ja kunnon metsän 
tuntua. Monipuolinen Palakoski on 
loistava retkikohde, jolta löytyy paljon 
koettavaa.

Alueen pinta-ala 85 hehtaaria
Lähin osoite Palojärven metsätie 416, 03150 Vihti
Palvelut infotaulu, pysäköintipaikka, käymälä, 
taukopaikka, merkittyjä reittejä

Saapumisohje Käännytään Helsinki-Turku-moottoritieltä 
Veikkolan risteyksestä tielle nro 110. Reilun 100 m päästä 
käännytään oikealle, Palojärven metsätielle, jota ajetaan 
3 km. Tämän jälkeen Palojärven metsätie kääntyy jyrkästi 
ensin oikealle ja vajaan kilometrin jälkeen vasemmalle. 
Tiellä jatketaan, kunnes se muuttuu Palakosken metsä-
tieksi ja kääntyy ulkoilualueelle. Palakosken metsätietä ei 
näy kartoissa, vaan lähinnä ulkoilualuetta sijaitseva osoite 
on Palojärven metsätie 416, 03150 Vihti.

Vihdissä sijaitsevaan Palakoskeen on helppo ra kas tua, 
sillä sen 85 hehtaaria tarjoavat monipuolisia ul koi lu-
mahdollisuuksia sekä vaihtelevaa luontoa ja mai se maa. 
Alueella voi esimerkiksi eväsretkeillä hienoja näkö aloja 
ihaillen, nauttia maaston vaihtelevuudesta ja kor keus-
erois ta polkujuoksun parissa tai marjastaa ja sienestää 
hy villä apajilla. Oman säväyksensä tuo vielä Palokoski, 
jon ka luonne vaihtelee vedenkorkeuden mukaan.

Palakoskella vallitsee metsäinen tunnelma, jonka myötä 
kävijä tuntee olevansa kuin salomaiden sy dä mes sä. 
Alueelle tunnusomaisia ovat useat korkeat kal lio laet, 
joilta pääsee ihailemaan kauniita näköaloja. Mummu-
salin jylhä kallioseinämä tarjoaa haasteita myös kallio-
kii pei lyn harrastajille. Palakoski on maisemien ja vaih-
te le van metsämaaston ystäville sopiva monipuolinen 
päi vä ret kikoh de, jossa myös lapset viihtyvät.
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Tietoa retkikohteesta

Palakoskelle on helppo löytää. Alue sijaitsee n. 9 km 
pääs sä Veikkolasta vanhan Turuntien kupeessa, ja vii-
mei set 5 km ajetaan hyväkuntoista hiekkatietä pitkin. 
Pysä köin ti paikalta löytyvät myös alueesta kertova info-
taulu ja käymälä.

Alueeseen pääsee parhaiten tutustumaan Pala kosken - 
kierroksella (    ). Se vie kulkijansa yli kolmen maisema-
kallion, pitkin vehreää Palokosken vartta ja Palojärven 
ran taa. Kierros on 4,3 km pituinen, oranssilla värillä 
merkitty ympyräreitti, jonka lähtö- ja paluupiste on pysä-
köin ti paikka. Palakosken kierros on vaativa reitti, joka 
kulkee pitkin kapeaa, ajoittain juurakkoista ja kivikkoista 
pääl lys tämätöntä metsäpolkua pitkin. Reitin varrella on 
jyrkkiä korkeuseroja. Kalliot ovat liukkaita märkinä. Pala-
kosken kierrokselta voi kiivetä portaita pitkin Mummusalin 
näkö alakalliolle, jonne on viitoitus reitin varrelta.  

Mummusalin näköalakalliolle on myös viitoitettu suora 
reitti (    ) pysäköintipaikalta. Reitti on 1 km pituinen ja 
pinkillä värillä merkitty. Taukopaikalta avautuu maisema 
ilta-auringon suuntaan kohti Palojoen laaksoa. Reitti on 
kes ki  vaativa, alun tieosuuden jälkeen reitin metsäpolku 
on kapea ja ajoittain kivikkoinen ja juurakkoinen. Mat-
kal la on pieniä korkeuseroja mutta ei jyrkkiä nousuja tai 
laskuja. Näköalapaikalta voi laskeutua jyrkkää mäkeä 
ja portaita pitkin ihailemaan sen juurella virtaavaa 
Palokoskea. 

Esteettömyys

Alueella ei ole esteettömiä palveluita. Palakosken reitit 
ovat kapeita metsäpolkuja, jotka ovat paikoin kallioisia, 
juurakkoisia ja kivisiä. Kaikilla reiteillä on korkeuseroja, 
myös lyhimmällä ja helpoimmalla reitillä.


