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L1 Perttulan ladut (2,5 km)

Lähtöpaikka: Jäähallin pohjoinen pysäköintialue, 
Vaiveronkatu 70.
Kiertosuunta: vastapäivään. 
Helpot ensilumen valaistut ladut sekä perinteiseen että 
luisteluhiihtoon.

L2 Alhostenmäen lenkki (3,6 km)

Lähtöpaikka: Jäähallin pohjoinen pysäköintialue, 
Vaiveronkatu 70.
Kiertosuunta: pohjoisella lenkillä vastapäivään.
Valaistut ladut sekä luisteluun että perinteiseen hiihtoon.
Helpohkot ladut Sveitsinpuiston pohjoisosassa.

L3  Usmin yhdyslatu (1,4 km)

Yhdyslatu Alhostenmäestä Usmiin.
Perinteinen hiihtotapa.

L4 Hyyppärän yhdyslatu (2,8 km)

Yhdyslatu Perttulan nurmilta Hyyppärään. Osittain 
valaistut ladut sekä luisteluun että perinteiseen hiihtoon.

L5 Pohjoinen yhdyslatu (4,0 km)

Yhdyslatu Sveitsinpuistosta, Kulomäen sillalta 
lentokentälle, Pohjoisen Kehätien sillalle.
Valaistut ladut sekä luisteluun että perinteiseen hiihtoon.
Keskivaativa latuosuus, jolla muutama vaativa lasku.

L6 Lasten hiihtomaa

Lähtöpaikka: Sveitsinkadun pysäköintialue.
Helpot ladut Perttulan niityllä sekä kaksi kumparetta 
mäenlaskun harjoitteluun.

Kävelyreitit

K1 Lukkojen kierros (2,0 km)

Lukkojen kierros kiertää nimensä mukaisesti puiston kaksi 
suppaa eli lukkoa. Valaistu reitti on hyväpohjainen, mutta 
korkeusvaihtelua on paljon.

K2 Harjukierros (4,0 km)

Harjukierros polveilee vaihtelevasti Sveitsinharjun rinteillä 
hyväpohjaisilla, valaistuilla puistokäytävillä. Ylä- ja alamäkiä 
on runsaasti.
Osuus jäähallilta Kulomäentien tasalle on talvella latu-  
käytössä, joten Harjukierros ei tällöin ole kokonaisuu-
dessaan kävelijöiden käytettävissä.

K3  Suokierros (1,9 km)

Suokierros alkaa jäähallilta, ylittää Sveitsinharjun ja 
laskeutuu alas Härkävehmaansuolle palatakseen takaisin 
harjun reunaa myötäillen.
Reitin pohja on helppokulkuinen ja korkeusvaihtelua on 
kohtuullisesti.

K4 Kuusimetsän kierros (0,9 km)

Reitti alkaa Kulomäentien ja Vaiveronkadun risteyksestä. 
Nimensä kierros kulkee koko matkan synkässä kuusikossa. 
Reitti on valaistu ja helppokulkuinen.

HUOM. Kävelyreiteillä on talvikunnossapito ainoastaan 
välillä Perttulan kentät – Talvisilta.

Pyöräily
Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella pyöräily on sallit-
tua ainoastaan siihen erikseen merkityillä väylillä. Kartalla 
nämä reitit on merkitty punaisella ja maastossa

opasteviittojen           ja          symbolein. Talvikunnossapi-
dettävät väylät on merkitty puna-mustalla katkoviivalla.

• Alueella ulkoilevien on muistettava, että luonnonsuojelualueella on jokamiehenoikeuksia rajoitettu

• Marjoja ja sieniä lukuun ottamatta muita kasveja tai kasvinosia ei saa ottaa

• Pyöräily on sallittua ainoastaan sille osoitetuilla väylillä

• Koska alueella liikkuu runsaasti muita ulkoilijoita ja väylien risteyskohtia on paljon, on pyöräilijöi-
den syytä käyttää maltillista nopeutta ja noudattaa muutoinkin varovaisuutta

• Leiriytyminen, avotulen teko ja roskaaminen on kiellettyä

• Siivoa aina omat ja tarvittaessa myös muiden jätteet

• Ladut ovat kunnostettu ainoastaan hiihtäjille

• Koirat on pidettävä kytkettyinä

Sveitsin luontopolku (2,4 km)
Luontopolku kiertää harju- ja suppamaaston 
helppokulkuisilla väylillä. Suuret korkeuserot 
tuovat reitille vaativuutta. Luontokontilta alka-
va polku esittelee suojelualueen monimuotois-
ta luontoa ja geologiaa.

Sveitsin kulttuuripolku (1,1 km)
Kulttuuripolku alkaa luontokontilta ja se kiertää 
Sveitsinharjun ja -supan maastoissa esitellen 
puiston vaiherikasta ulkoilu- ja virkistyskäytön 
historiaa. Suuret korkeuserot, rappuset ja pai-
koittainen kivisyys tuovat reitille vaativuutta.
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