Palakoski
VICHTIS

Mäktiga berg, vacker utsikt, varierande
natur och präktig skog – Palakoski är ett
mångsidigt och fantastiskt utflyktsmål
där det finns mycket att uppleva.
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Områdets areal 85 hektar
Närmaste adress Palojärven metsätie 416, 03150 Vichtis
Service infotavla, parkeringsplats, toalett, rastplats,
utmärkta leder
Så här hittar man fram Vik av från Helsingfors-Åbomotorväg vid Veikkolakorsningen till väg nr 110. Sväng
vänster till Palojärven metsätie efter dryga 100 meter
och följ den i 3 kilometer. Efter detta svänger Palojärven
metsätie först brant till höger och efter en knapp kilo
meter till vänster. Fortsätt på vägen tills den byter namn
till Palakosken metsätie och svänger till friluftsområdet.
Palakosken metsätie finns inte utsatt på kartorna. Den
adress som ligger närmast friluftsområdet är Palojärven
metsätie 416, 03150 Vichtis.

Det är lätt att bli förälskad i Palakoski som ligger i Vichtis,
eftersom dess 85 hektar bjuder på mångsidiga frilufts
möjligheter och varierande natur och landskap. På området kan man till exempel beundra vackra vyer i sam
band med en picknick, njuta av terrängens variation och
höjdskillnader i terränglöpningens tecken och plocka
bär och svamp. Sitt eget intryck ger även Palokoski vars
karaktär varierar med vattenståndet.
I Palakoski råder en skogsatmosfär som får besökarna
och att känna sig som om de var i hjärtat av vildmarken.
Karaktäristiskt för området är höga bergskrön från
vilka man kan beundra vackra vyer. Mummusalis
mäktiga bergvägg ger även utmaningar för dem som
har klättring som hobby. Palakoski är ett mångsidigt
utflyktsmål för dem som gillar vackra landskap och
varierande skogsterräng där även barnen trivs.
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Information om området
Det är lätt att hitta till Palakoski. Området ligger ca 9
kilometer från Veikkola invid gamla Åbovägen och de
sista 5 kilometrarna utgörs av en sandväg som är i gott
skick. Vid parkeringsplatsen finns en toalett och en info
tavla.
Man bekantar sig bäst med området genom att vandra
Palakoskenkierros-leden ( ). Den för vandraren över tre
berg, längs med den lummiga Palokoski och Palojärvis
strand. Rundan är en 4,3 km lång cirkelformad led ut
märkt med orange färg. Start- och returpunkten ligger
vid parkeringsplatsen. Palakoskenkierros är en krävande
led som går längs en smal, icke belagd skogsstig som
ställvis kan ha stenar och rötter. Leden har stora höjd
skillnader. Bergen är hala när de är våta. Från Pala
koskenkierros går det trappor upp till Mummusalis
utsiktsplats. Leden upp till utsiktsplatsen är skyltad från
rundan.
Man kan även ta sig till Mummusalis utsiktsplats direkt
från parkeringsplatsen längs en utmärkt led ( ).
Leden är 1 km lång och utmärkt med rosa färg. Från
rastplatsen öppnar sig ett landskap mot Palojokis
dalgång i riktning mot kvällssolen. Leden är medelsvår.
Början består av en vägetapp som övergår i en smal
skogsstig som ställvis har stenar och rötter. Leden har
små höjdskillnader men inga branta stigningar eller
nedförsbackar. Från utsiktsplatsen kan man ta sig
ned för en brant backe och trappor för att beundra
Palokoski, som strömmar fram nedanom berget.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Området har ingen service för rörelsehindrade. Lederna
i Palakoski är smala skogsstigar som ställvis är bergiga,
steniga och fulla av rötter. Alla leder har höjdskillnader,
även de kortaste och lättaste lederna.
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