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Hyvinkäältä löytyy seitsemän luonto-
polkua, jotka tutustu� avat ympäröi-
vään luontoon ja kul� uurihistoriaan. 
Polut tarjoavat kulkijalleen rentou� a-
van ja virkistävän kokemuksen ja rei-
tit houku� elevat kulkemaan ympäri 
vuoden. Hyvin merkityt rengasreitit 
johda� avat monipuolisiin metsämai-
semiin. Polkujen varrelta löytyy myös 
viljelymaisemia, lampia ja soita.

Luontopolut on merki� y maastoon 
merkein ja on helposti seura� avissa  
mobiilisti osoi� eessa www.retkikar� a.fi . 
Kaikkien luontopolkujen tiedot ja rei� i-
kartat ovat helposti saatavilla luonto-
polkujen omilta internetsivuilta. 

http://www.visithyvinkaa.fi/patikointi 

Luontopolut
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In Hyvinkää, there are seven nature 
trails to explore the natural environ-
ment and cultural history. Trails 
o� ers you a relaxing and refreshing 
experience and routes a� ract hikers 
and walkers throughout the year. 
Well-marked loop trails lead you to the 
varied woodlands. Along the routes, 
you will fi nd agricultural landscapes, 
ponds and marshlands as well. 

The routes are clearly marked 
and can be followed online via 
www.excursionmap.fi . Route maps 
and information on all of the trails are 
accessible online via the nature trail 
website.

http://www.visithyvinkaa.fi/patikointi

Nature Trails
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Piilolammin luontopolku
Piilolammin luontopolku kiertää metsä-
lammen ympäri noudatellen ulkoilurei� ien 
väyliä. Luontopolulla tutustut niin kuiviin 
kalliometsiin, kosteaan rantarämeeseen, 
1800-luvulla peruste� uun gabrolouhokseen 
kuin lammen rannalla sijainneen pientilan 
pihapiiriin.

Piilolampi Nature Trail
The Piilolampi, ‘Hidden Pond’, nature trail 
follows the shoreline of a forest lake through 
a rich and varied woodland landscape. Along 
the route you will pass through dry rocky 
forest, a mossy pine bog, an 1800s gabbro 
or 'black granite' quarry, and the grounds of 
an old farm that in times past occupied the 
lake edge. 

Piilolammin ja Vaskivuoren luonto-
poluilta pääset Kytäjä–Usmin pidem-
mille reiteille, jotka tarjoavat moni-
puolisia mahdollisuuksia ympärivuoti-
seen retkeilyyn ja liikkumiseen.

0 0 0 0 0

From the Piilolampi and Vaskivuori 
trails, you can access the longer trails 
of Kytäjä–Usmi, which o� er excellent 
opportunities for year-round hiking 
and outdoor activities.

Reitin vaativuus: Rei� i on vaativa johtuen 
suurista korkeuseroista ja osin epätasaisesta 
maapohjasta
Luontopolun pituus: noin 2,3 km 
Lähtöpaikka: Piilolammintie 162

0 100 200 m

Di�  culty: The walk is demanding due to 
steep terrain and uneven footing
Length: 2.3 km
Starting point: Piilolammintie 162

P

Hopeaseppä
Gyrinus substriatus
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Vaskivuori Nature Trail
The trail delves into the old-growth forest 
of the Vaskivuori Nature Reserve. The bio-
logically rich and diverse habitat encount-
ered within the reserve with its abundance
of deadwood is characteristic of old, undis-
turbed forest. Along the route you will come 
across the bog-fringed Mätälampi pond. The 
trail then climbs the rocky Vaskivuori ridge 
before dropping into an atmospheric fern-
lined stream gulley.

Vaskivuoren luontopolku
Luontopolku johda� aa vanhan metsän 
siimeksiin, Vaskivuoren luonnonsuojelu-
alueelle. Vanhalle metsälle ominaista on sen 
runsas lahopuusto, joka ylläpitää monimuo-
toista lajistoa. Matkan varrella pääset käy-
mään suoreunaisen Mätälammin rannassa. 
Polku nousee tämän jälkeen Vaskivuoren 
kallioharjanteen päälle ja laskeutuu tunnel-
malliseen saniaisten reunustamaan puro-
laaksoon.

Reitin vaativuus: Rei� i on vaativa johtuen 
suurista korkeuseroista ja osin epätasaisesta 
maapohjasta
Reitin pituus: yhteensä 4,5 km. Pysäköinti-
paikalta rengasreitin alkuun on noin 
1,4 kilometrin matka ja itse rengasrei� i on 
noin 1,7 kilometriä.
Lähtöpaikka: Usmin uimaranta,              
Usminjärventie 206

Di�  culty: The walk is demanding due to 
steep terrain and uneven footing
Length: 4.5 km. Distance from the
parking area to the start of the loop trail:   
1.4 km; total length of the loop: 1.7 km 
Starting point: Usmi bathing beach,   
Usminjärventie 206

Maariankämmekkä
Dactylorhiza maculata
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Sonninmäen luontopolku
Sonninmäki on pohjaveden muodostumis-
alue� a ja ekologisesti tärkeä kaupunkiluon-
non monimuotoisuuden ylläpitäjä. Alue on 
pääasiassa komeaa mäntymetsää ja maas-
tonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa. 

Sonninmäen luontopolku kutsuu oppimaan 
luonnon merkityksestä sekä sen muutoksista.
Luontopolkukohteita ovat muun muassa 
umpeenkasvaneesta lammesta muodostu-
nut räme, paksun jääpatjan muovaama Sal-
pausselkä sekä villiintynyt kauppapuutarha. 
Polku houku� elee havainnoimaan myös 
elämän muodonmuutosta lintujen ja hyön-
teisten näkökulmasta. Luontoretken tueksi 
on toteute� u ympäristökasvatusmateriaali-
pake� i, josta löytyy lisätietoa luontopolkujen 
omilta internetsivuilta.

Sonninmäki Nature Trail
Sonninmäki is a groundwater catchment 
area and an ecologically important sustainer 
of local urban biodiversity. The area is char-
acterised by picturesque pine woodland and 
varied terrain.

The Sonninmäki trail invites you to refl ect on 
the importance of nature and its states of 
change. Features along the trail include a pine 
bog formed from an overgrown pond, the 
ancient ice-sculpted Salpausselkä glacial
ridge, and a market garden run wild. The trail
also invites you to observe the metamorphos-
is of life from a birds' and insects' perspective. 
To enrich your walk further, an educational
environmental information pack is also avail-
able – see the trail website for a copy.

Reitin vaativuus: keskivaativa
Reitin pituus: noin 2,5 km 
Lähtöpaikka: Pikkulukontie 4, pysäköintialue

Di�  culty: medium
Length: about 2.5 km 
Starting point: Pikkulukontie 4, car park

0 100 200 m
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Suopursu
Rhododendron tomentosum
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Sveitsin luontopolku
Sveitsin luontopolku kiertää geologisesti 
arvokkaalla ja kasvillisuudeltaan monimuo-
toisella Sveitsin puiston luonnonsuojelu-
alueella. Polku johda� aa kulkijan Sveitsin-
harjun vaihteleviin metsämaisemiin.

Sveitsin luontopolku on toteute� u mobii-
listi ja taulujen sisältö on tuote� u yhteis-
työssä ope� ajien sekä Willan nuorisoteat-
terin kanssa. Mobiiliaineistot antavat mah-
dollisuuden uudenlaiseen luontopolkuko-
kemukseen, kun mukaan saadaan ääntä ja 
elävää kuvaa.  Luontopolkutaulujen sisällöt 
löytyvät QR-koodien takaa, joten tarvitset 
älypuhelimen tai tabletin ja siihen ladatun 
QR-koodilukijan. QR-koodien lukemiseen 
tarvi� avan sovelluksen saat lada� ua mak-
su� a mobiililai� een kaupasta. 

Sveitsi Nature Trail
The Sveitsi Nature Trail passes through 
the geologically important and biologically
diverse Sveitsi Nature reserve, including 
the strikingly varied forest landscape of 
Sveitsi Ridge.

The Sveitsi Nature Trail information boards
are produced in collaboration with local 
teachers and the Willan Nuorisotea� eri 
youth theatre and can be followed inter-
actively with a mobile device to bring the 
information alive with voice, sound and 
video. To access the information boards, 
you will need a smartphone or tablet down-
loaded with a QR code reader.

Reitin vaativuus: keskivaativa
Luontopolun pituus: noin 2,4 km 
Lähtöpaikka: Sveitsinmajan pysäköintialue

Di�  culty: medium
Length: about 2.4 km 
Starting point: Sveitsi Lodge (Sveitsin Maja) 
carpark

P
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Liito-orava
Pteromys volans
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Suomiehen luontopolku
Suomiehen luontopolku kulkee ihmisen 
muokkaamassa ympäristössä. Alueella näky-
vät ennen 1960-lukua alkaneen soranoton 
jäljet, mu� a myös alueen ennallistaminen ja 
uudenlainen maisemanhoito. Ihmistoimin-
nan jälkien lisäksi jääkauden jä� ämät merkit 
ovat luontopolun keskeisenä osana.

Suomies Nature Trail
The Suomies Nature Trail passes through an 
environment shaped by human intervention. 
The landscape is characterised by an inter-
twining of past and present – the remnants 
of a gravel quarry that operated here from 
the late 1950s onwards combined with novel 
modern landscaping, environmental art and 
sensitive ecological restoration of the site. 
In addition to the mark of human hands, 
traces of the ice age are also prominent 
features along the trail.

Reitin vaativuus: helppo–keskivaativa
Reitin pituus: valitusta reitistä riippuen 
noin 2–3 kilometriä
Lähtöpaikka: Jukan metsätie

Di�  culty: easy to moderate
Length:  2–3 kilometres depending 
on the chosen route
Starting point: Jukan metsätie road

0 100 200 m

P
Kangasajuruoho
Thymus serpyllum
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Vantaanjoen luontopolku
Vantaanjoen luontopolku kulkee kul� uuri-
historiallisesti merki� ävässä ympäristössä 
Hyria koulutuksen monipuolisissa maise-
missa. Polku seuraa aluksi vieressä virtaavan 
kauniin Vantaanjoen var� a, kunnes sukeltaa 
metsän siimeksiin. Polun varrella on myös 
laidunmaita ja peltoviljelmiä. 

Vantaanjoki Nature Trail
The trail is set in the rich and varied cultural 
heritage landscape of the Hyria Education 
institute’s agricultural and forest estate. 
The route starts out along the banks of the 
scenic Vantaa River (Vantaanjoki) before 
delving into woodland. The trail also passes 
through open farmland. 

Reitin vaativuus: helppo
Reitin pituus: 2,2 km 
Lähtöpaikka: Hyria, Uudenmaankatu 249,     
pysäköinti- ja lähtöpaikka sijaitsee
Palstojentiellä

Di�  culty: easy
Length: 2.2 km 
Starting point: Uusimaankatu 249; 
Hyria Education (Hyria koulutus) carpark, 
situated on the Palstojentie road

0 100 200 m
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Taimen
Salmo tru� a
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Kaukasten luontopolku
Kaukasten luontopolkutaulut kertovat kul-
kijalle Kaukasten kylän keskustan luonnon 
monimuotoisuudesta sekä kylän paikal-
lishistoriasta. Polkurei� i kulkee Keravanjoen 
rannoilla osin pitkospuupolkuna ja osin kylä-
tietä pitkin. Polku on rakenne� u Kaukasten 
asukasyhdistyksen talkootyöllä ja asukasyh-
distys myös huolehtii sen kunnossapidosta. 
Polulta erkanee asukasyhdistyksen rei� i 
Myllykylään.

Kaukas Nature Trail
Follow the information boards along 
the walk to delve into the cultural history 
of Kaukas and explore the rich natural 
surroundings at the heart of the village. 
The route passes along the banks of the 
Keravanjoki river following village roads 
and a forest boardwalk. The trail is built 
and maintained by volunteers of the Kaukas 
Residents’ Association. A path to Myllykylä 
also leads from the main trail.

Reitin vaativuus: helppo
Reitin pituus: 1,3 kilometriä
Lähtöpaikka: Kaukasten juhlatalo, 
Jokipadontie 6

Di�  culty: easy
Length: 1.3 km
Starting point: Kaukas Village Hall 
(Kaukasten juhlatalo), Jokipadontie 6

0 100 200 m
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(Dianthus deltoides)

Kissankello
(Campanula rotundifolia)

Pyjamalude
(Graphosoma lineatum)

Virnapunatäplä
(Zygaena viciae)
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Retkeilijän etike� i

•  Siivoa jälkesi ja tuo roskat pois 
 maastosta

• Poluilla pysyminen vähentää 
 maaston kulumista

• Pidä lemmikit kytke� ynä

• Avotulen teko on salli� ua vain 
 merkityillä nuotiopaikoilla. Ethän 
 tee avotulta metsäpalovaroituksen  
 aikana.

• Saat poimia marjoja ja ruokasieniä

• Saat onkia ja pilkkiä

• Luonnosta ja sen hyvinvointivaiku-
 tuksista nau� iminen on tarkoite� u 
 kaikille – kunnioitathan luonnon-
 rauhaa ja muita retkeilijöitä

Kiitos!

Hiking etique� e

• Bring your rubbish with you when 
 you leave

• Help prevent terrain damage by 
 sticking to the paths

• Keep dogs on a lead

• Open fi res are permi� ed only at 
 designated campfi res. No open 
 fi res are allowed during forest fi re 
 warnings.

• You are welcome to pick edible 
 mushrooms and berries

• Fishing with a hook and line and 
 ice fi shing are permi� ed year-round

• Nature is for all to enjoy – please 
 respect it and other hikers

Thank you!

Luontopolut on rakenne� u 
yhteistyössä lukuisten 
vapaaehtoisten kanssa.

Nature trails have been built 
in cooperation with a huge 
amount of volunteers.

Kartat ja piirrokset © AtlasArt oy

Euroopan maaseudun kehi� ämisen 

maatalousrahasto: Eurooppa investoi

maaseutualueisiin.

Luontopolut on toteute� u yhdessä seuraavien tahojen avustuksella. 
Nature Trails has been built with contribution of following operators.



Visit Hyvinkää
Kaupungintalo, Kankurinkatu 4–6, Villatehdas 
05800 HYVINKÄÄ
puh./tfn. +358 (0) 19 459 2038, 
+358 (0) 400 269 831
visit@hyvinkaa.fi 
VisitHyvinkaa.fi 


