
REITISTÖOPAS
ROUTES ACROSS THE BORDERS

Itäiselle Uudellemaalle
• Askolan hiidenkirnut
• Lapinjärven pirtupolku
• Kukuljärven vaellusreitti, Loviisa
• Lassen kuntopolku, Myrskylä
• Jokipolku, Mäntsälä
• Kotojärven kuntorata, Pornainen
• Virvikin luontopolku, Porvoo
• Teikarinmäen kuntorata, Pukkila
• Söderkullan ulkoilureitistö, Sipoo



ESIPUHE
RAB-reitistöopas on laadittu luonnossa liikkumisen 
ilosta! Oppaan avulla pääset tutustumaan toiminta-
alueen yhdeksän kunnan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, 
Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo) 
upeisiin ja toiminnallisiin luontoretkikohteisiin. Opas on 
tuotettu osana RAB-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena 
on ollut lisätä alueen reitistöjen tunnettavuutta. 

Julkaisuun on koottu erilaisia reittejä aina kuntien 
ylläpitämistä kuntoradoista kulttuurihistoriallisiin ja 
kauniisiin, luonnon muovaamiin polkuihin. Reittien 
yhteyteen on kerätty tietoa myös lähialueen palveluista 
sekä alueen kuntien kotisivut, joista löytyy hyödyllistä 
lisätietoa alueella retkeilevälle. Reittikuvaukset 
kertovat reitin pituudesta ja sijainnista sekä antavat 
hyödyllisiä vinkkejä kävijälle. Lähde unohtumattomalle 
tutkimusretkelle ja löydä oma suosikkikohteesi.

Mieleenpainuvia ja turvallisia hetkiä ulkoilun parissa!

Routes across the borders in Latvia and Finland -kehittämishanke 
toteutettiin ajalla 1.1.2019–31.12.2022. Hankkeessa oli mukana 
Leader-ryhmät SILMU ry, Etpähä ry sekä EMO ry, ja se on 
rahoitettu Manner-Suomen Maaseuturahastosta Leader-ryhmien 
omista rahoituskehyksistä.
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ASKOLAN 
HIIDENKIRNUT
1-2 km
SYNTY

Hiidenkirnut ovat syntyneet jääkauden jäätikköjen su-
lamisveden pyörittäessä isoa kiveä tai kiviä paikallaan, 
jolloin ne ovat kaivertaneet kallioon melko symmetrisiä ja 
sileäreunaisia koloja. Askolan Hiidenkirnut ovat Suomen 
suurin kirnuesiintymä.

Hiidenkirnualue on oivallinen ja jännittävä luontoretki-
kohde, vaikkapa eväsretkelle. Koirat ovat tervetulleita 
alueelle kytkettynä. Kirnualueen alapuolella jokilaaksos-
ta löytyy myös nuotiopaikka. Alueen hoidosta vastaava 
Askola-Seura ry pyrkii pitämään polttopuita katetussa te-
lineessä, mutta jos haluaa ottaa varman päälle, kannattaa 
ottaa mukaan eväiden lisäksi ainakin aloituspuita nuotio-
ta varten. Joella on rantautumispaikka vesiliikkujille.

REITTIKUVAUS

Matkaa pysäköintipaikalta hiidenkirnuille on 500 metriä. 
Alueella on polkuja, kallioita ja portaita, joten lastenrat-
taiden ja rollaattorin kanssa liikkuminen alueella ei ole 
mahdollista. Polulla on juuria ja kiviä paljon, joten hyvät 
kengät kannattaa laittaa jalkaan. Kirnualue on hyvin 
jyrkkää kallion rinnettä, johon kulkua helpottamaan on 
rakennettu portaita ja kaiteita. 

Takaisin pysäköintipaikalle pääsee myös toista reittiä. 
Nuotiopaikan läheltä jokilaaksosta alkaa metsäpolku, joka 
kiertää Kirnukallion alareunaa pitkin takaisin pysäköinti-
paikalle johtavalle polulle. Metsäpolku on alussa mäkinen 
ja kivikkoinen sekä hieman vaikeasti löydettävissä. 

HYVÄ TIETÄÄ

Alueelle on pääsymaksu: 4 € / perhe tai 2 € / aikuinen ja 
1 € / lapsi tai 10 € / koululaisryhmä. Maksun voit maksaa 
joko paikan päällä, MobilePaylla (35380) tai tilille FI81 5013 
2750 0558 99. Maksamalla pääsymaksun tuet alueen hoi-
toa ja kunnossapitoa. Aluetta ylläpidetään talkoovoimin ja 
pääsymaksutuloilla. Alueella liikkuminen on aina omalla 
vastuulla.

hiidenkirnut.fi

LÄHTÖPISTE 
Hiidenkirnujentie 721, 07530 Askola, 
pysäköintipaikka löytyy useammallekin 
autolle

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
visitaskola.fi

Askolan kunnan kulttuuritoimen 
ja Itäväylän yhdessä tuottamassa 
virtuaalisessa opastuksessa tutustutaan 
Johannes Linnankosken elämään 
ja tuotantoon sekä vieraillaan 
Linnankosken nuoruudenkodin 
museossa. Linkit löytyvät Askolan 
kunnan sivuilta: Kulttuurinähtävyydet

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Oivallusvaara
• Villa Nesto ja Villa Bertta
• Puihin
• Korttian matkaparkki
• Prestbackan pitokartano
• Abborsjön aamiaismajoitus
• Tampin kartanoalueen

aamiaismajoitus

https://goo.gl/maps/WzpbercdGayhmto78
https://www.askola.fi/etusivu/vapaa-aika-nuoriso/kulttuurinahtavyydet/
http://hiidenkirnut.fi/
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1. Riisipata
2. Professori Okko
3. Professori Asai
4. Mylly
5. Kattila
6. Kuppi
7. Jättiläisen

kuhnepytty
8. Nojatuoli
9. Menninkäisen

pesä 

10. Vuorenhaltia
11. Vakka
12. Jäävaurio
13. Tonttu
14. Päärynä
15. Tulipunakukka
16. Kukkaro
17. Kohiseva
18. Koskenlaskija
19. Luiskahdus
20. Hiisi

A. Pysäköpintipaikka
B. Hiisi-kivi
C. Maisemapolku
D. Hiidenkirnualue
E. Nuotiopaikka
F. Kanoottiranta
G. Metsäpolku

ASKOLAN  
HIIDENKIRNUT

https://goo.gl/maps/WzpbercdGayhmto78


LAPINJÄRVEN 
PIRTUPOLKU
5,5 km
HISTORIAA

Lapinjärven kunnan ympäristössä olevat polut muo-
dostavat kulttuurillisesti rikkaan polkureittiverkoston ja 
ne ovat syntyneet usean vuosisadan aikana asukkaiden 
ja eläinten kulkureiteistä. Vanhimmat polut sijoittuvat 
keskiajalle ja ovat alueen kirkkopolkuja. Lisäksi kieltolain 
aikana Lapinjärvellä käytettiin vanhoja polkuverkostoja 
pirtun salakuljetukseen. Suuret siirtolohkareet ja met-
säiset reitit antoivat suojaisan ympäristön pirtun sala-
kuljetukselle sekä -poltolle. Pirtupolkutarinat syntyivät 
näiltä ajoilta, ja tarinat jatkavat kulkuaan sukupolvelta 
toiselle saaden uusia sävyjä. Tarinoita on talletettu ja 
näitä voi kuunnella Lapinjärven sivuilta löytyvistä lin-
keistä. 

REITTIKUVAUS

Pirtupolun yksi merkattu aloituspiste löytyy Lapinkylän- 
tien varrelta ja toinen Lapinjärventie 176 kohdalta, 
molemmissa on ”Spritstigen”-kyltti. Historian havinaa 
kuiskiva polku on merkattu keltaisella nauhalla ja 
heijastimilla. Huom! Tämä ei ole ympyräreitti. Reitiltä 
löytyy kaksi levähdyspaikkaa, aivan Lapinjärventien 
alussa kaksi penkkiä ja Lapinkylän lähtöpisteestä n. 0,5 
km päässä, jossa on siirtolohkareiden väliin rakennettu 
katos sekä tulipaikka. Reitti kulkee vaihtelevassa 
maastossa, kangasmetsässä, vanhassa  
kuusimetsässä ja polku on paikoin hieman 
vaikeakulkuinen. Reitin huippukohtia 
ovat jäkälän peittämät kallio-
osuudet. Muutamassa paikassa 
reitin varrella on kerrottu 
pirtupolun historiasta 
suomeksi ja ruotsiksi.

www.lapinjarvi.fi/kampanja/
lapinjarven-kirkko-ja-pirtupolut/

LÄHTÖPISTE 
Lapinkyläntie 586 (seututie 176) tai 
Lapinjärventie 1595 (seututie 580).

Pysäköintipaikkaa ei ole, mutta 
pieni levennys löytyy, johon 
mahtuu muutama auto. Muita 
pysäköintipaikkoja ei löydy lähialueelta. 

Lapinjärventieltä lähtee myös 
geokätkötraili, joka kulkee nimellä 
”Spritstigen”.

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
www.visitlapinjarvi.com

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Bed & Breakfast Carita Slätis
• Villa Ullakko
• Hotelli Hanhi
• Silfvastas Holiday Homes
• Lapinjärven matkaparkki

https://goo.gl/maps/TBXrXkeKNWyXo4ki6
https://goo.gl/maps/grHGb7uXqQ7nZGpk7
https://www.visitlapinjarvi.com
 http://slatis.fi/
https://www.villaullakko.fi/
http://www.hotellihanhi.com/
https://silfvastasholidayhomes.fi/
https://www.lapinjarvi.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/matkailu-ja-vapaa-aika/lapinjarven-matkaparkki/
https://www.lapinjarvi.fi/kampanja/lapinjarven-kirkko-ja-pirtupolut/
https://www.lapinjarvi.fi/kampanja/lapinjarven-kirkko-ja-pirtupolut/
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KUKULJÄRVEN 
VAELLUSREITTI
LOVIISA
8 km
Reitti on paikoin haastava, mutta upeat ja vaihtelevat 
maisemat sisältävä rengasreitti. Tämän reitin kokemiseen 
on hyvä varata ainakin puoli päivää. Reitin alkuosa Hellin-
kosken laavulle on kuitenkin helppokulkuista. 

REITTIKUVAUS

Kukuljärven vaellusreitin lähtöpaikka on kirkonkylän 
urheilukeskuksessa. Reitti on noin 8 km pituinen ja vie 
huikeiden maisemien ja korkeuserojen halki. Reitin alku 
Hellinkosken laavulle Kymijoen rantaan asti on helppo-
kulkuista. Matkaa lähtöpisteestä laavulle on 1,5 km ja se 
sopii hyvin lapsiperheiden retkeilykohteeksi. Pidemmälle 
kuljettaessa reitti on osittain vaikeakulkuinen, joten se ei 
sovi liikuntarajoitteisille eikä pienille lapsille. Matkalla on 
kallioita ja soita, välillä joudutaan kiipeilemään kallioilla 
köysien avulla. Pitävät kengät ovat hyödyksi paikka pai-
koin kallioisilla rinteillä.

HYVÄ TIETÄÄ

Kukuljärvellä on uintimahdollisuus ja järven taukolaavul-
la on makkaranpaistomahdollisuus sekä kuivakäymälät. 
Hellinkosken laavulla voi grillata, kuivakäymälää ei vie-
lä ole. Nuotiopaikat on tarkoitettu lyhytaikaisen tauon 
pitämiseen ja kunta toimittaa polttopuut 
molemmille laavuille. Reitin kulkemi-
seen on hyvä varata riittävästi aikaa ja 
sen jälkeen kannattaa käydä Ström-
forsin ruukissa katsomassa upeaa 
ruukkimiljöötä.

www.visitkotkahamina.fi/kohteet/
kukuljarven-retkeilyreitti-ja-laavu/

LÄHTÖPISTE 
Puistokuja 1, 07970 Ruotsinpyhtää. 
Pysäköintipaikka löytyy urheilukentän 
vierestä.

Ulkoilukartta alueesta

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
stromforsinruukki.com
www.visitloviisa.fi

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Elämyspalveluja
• Lounasravintola Fellmanni
• Strömfors Bed & Bistro
• A’la Talli kädentaito- ja herkkupuoti
• Tallin puoti
• Kyläkauppa
• Strömforsin jurttasauna

https://goo.gl/maps/geKk4ko17cc4Nm4B7
https://www.loviisa.fi/wp-content/uploads/2019/11/Ruotsinpyhtaa.pdf
https://stromforsinruukki.com/
https://www.visitloviisa.fi/
https://wellsters.fi/
https://stromforsinruukki.com/syo/lounasravintola-fellmanni/ 
https://bedandbistro.fi/
https://stromforsinruukki.com/shoppaile/%ef%bb%bf%ef%bb%bfala-talli/
https://stromforsinruukki.com/shoppaile/tallin-puoti/
https://stromforsinruukki.com/shoppaile/m-market-ruukki-kylakauppa-ruotsinpyhtaan-ruukki-loviisa/
https://stromforshyvinvointi.fi/jurttasauna/
https://www.visitkotkahamina.fi/kohteet/kukuljarven-retkeilyreitti-ja-laavu/
https://www.visitkotkahamina.fi/kohteet/kukuljarven-retkeilyreitti-ja-laavu/
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LASSEN 
KUNTOPOLKU
MYRSKYLÄ
2,4 km
Polku on saanut nimensä mestarijuoksija Lasse 
Virénin mukaan ja kunnan kotisivuilla kerrotaan, 
että Lasse mahdollisesti harjoitteli näissä korkeissa 
harjumaisemissa. Upea, kangasmaastossa kiemurteleva 
reitti kannattaa käydä kokemassa.

REITTIKUVAUS

Reitin lähtöpiste löytyy muutaman sadan metrin päästä 
Orimattilantiestä, josta selkeät opasteet vievät retkeilijän 
helposti perille. Helppokulkuinen harjumaastossa kul-
keva polku, jonka varrelta löytyy muutama näköalapaik-
ka. Reitin varrella on yksi napakka nousu harjun päälle, 
pituus noin 20 metriä. Alueelta löytyy myös kotalaavu, 
wc-käymälä sekä puuvaja. Retkeilijä saa käyttää myös 
laavun varusteita: nokipannu, muurikkapannu, loimulau-
dat sekä makkaratikkuja. Reitin kulkemiseen riittää hyvin 
puoli tuntia, ja siinä ajassa ehtii jopa nauttia eväät, jos on 
nopeajalkainen.

LÄHTÖPISTE 
Orimattilantie 206, 07600 Myrskylä. 
Muutama auto mahtuu 
pysäköintipaikalle.

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
Myrskylän kunta myrskyla.fi

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Suomen ainoa

puukenkätehdas Talla
• Myrskylän Savu
• Café Violetta
• Ravintola Myrskytähti
• Kotiseutumuseo
• Yrjaksen tila

https://goo.gl/maps/Lm7NKnDD8kLjYRyS8
https://myrskyla.fi/
https://www.talla.fi/fi
https://www.talla.fi/fi
https://myrskylansavu.com/
https://www.cafevioletta.fi/
https://www.facebook.com/Myrskytahti/
https://myrskyla.fi/palvelut/hyvinvointipalvelut/kulttuuri/kotiseutumuseo/
https://www.kankkilanseutuyhdistysry.com/yrjaksen-tila/
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JOKIPOLKU 
MÄNTSÄLÄ 
2,5 km

Erittäin kaunis ja helppokulkuinen reitti Mäntsälänjoen 
varrella, joka sopii kaikenikäisille. 

REITTIKUVAUS

Reitti sijaitsee aivan Mäntsälän keskustassa, 
Mäntsälänjoen varrella. Helppokulkuinen ja upea, 
joen vierellä kulkeva reitti, jonka varrella on monia 
levähdyspaikkoja (penkkejä). Reitin varrelta löytyy 
kuntoportaat sekä useita näköalatasanteita (ei 
kuitenkaan rantautumismahdollisuutta veneille tai 
kanooteille). Reitin varrelta löytyy myös senioripuisto, 
jossa on kuntoilulaitteita, joita voi käyttää kaiken 
ikäiset kuntoilijat. Veteraanitien läheisyydestä 
löytyy oleskelu- ja grillauspaikat, hiekkaranta ja 
kiipeilyteline. Reitti soveltuu hyvin lapsiperheille ja se 
on kokonaisuudessaan helppokulkuinen. Reitin alusta 
löytyy viehättävä kirsikkapuisto, jossa voi keväisin ihailla 
kirsikkapuiden kukintaa. Samassa paikassa lapsille 
riittää tekemistä kiipeilytelineillä ja vanhemmat kulkijat 
voivat levähtää lähellä sijaitsevilla pöytäryhmillä.

LÄHTÖPISTE 
Veteraanitie, Mäntsälä. 

Auton saat kätevästi parkkiin Mäntsälä 
Areenan parkkipaikalle.

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
www.mantsala.fi

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Elämyksen Taika
• Mäntsälän Pitäjäntupa
• Kortiston Tila
• Ruustinnan Kammari
• Kulttuurimeijeri
• Hirvihaaran kartano
• Sälinkään kartano
• Eriksdahl
• Majatalo Elsa
• Lomasalmi
• Villa Kallionsyrjä
• Kotipiiri
• Hirvihaaran Golf

https://goo.gl/maps/b6ux2TmtFUTmM4f46
https://www.mantsala.fi/
https://elamyksentaika.fi/
https://kotiseudut.fi/mantsalaseura/pitajantupa
https://www.kortistontila.fi/
https://www.ruustinnankammari.fi/fi
https://www.mantsala.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/kulttuurimeijeri/
https://hirvihaarankartano.fi/
https://salinkaankartano.fi/
https://www.eriksdahl.fi/
https://www.majataloelsa.fi/
https://lomasalmi.webnode.fi/?fbclid=IwAR3UQ6n7gsxK1VZ2mzyzW8u7X4ROKsVfJDubhzrJL0frlR-tv3rzHcHSpA4
https://www.kallionsyrja.fi/fi/etusivu-2/
https://www.kotipiiri.fi/
https://hirvihaarangolf.fi/
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KOTOJÄRVEN 
KUNTORATA 
PORNAINEN
3,3 km

Perinteinen, upeassa maastossa kiemurteleva kuntorata, 
jossa on monipuoliset kuntoilumahdollisuudet ulkokun-
tosalin ja kuntoportaiden avulla.

REITTIKUVAUS

Hyväkuntoisen reitin alusta löytyy monipuolinen kuntoi-
lulaitteisto ja reitin varrella on laavu tulipaikkoineen sekä 
190 askelman kuntoportaat. Reiteillä saa sykkeen kohoa-
maan ja tätä reittiä voisi kuvailla alueen todelliseksi kun-
toilureitiksi. Kangasmaastossa kiemurteleva kuntorata 
on kaunis ja reitti on vaihteleva, pieniä mäkiä ja risteäviä 
reittejä löytyy radan varrelta. Radan välittömästä läheisyy-
destä löytyy myös viehättävä uimaranta sekä golfkenttä. 

LÄHTÖPISTE 
Vähä-Laukkoskentie 75, 
07170 Pornainen. 

Useampi pysäköintipaikka löytyy reitin 
alkupisteestä. 

Ulkoilukartta alueesta

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
Pornaisten kunta pornainen.fi

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Kotojärvi Golf
• Kotojärven kartano
• Frisbeegolfrata osoitteessa

Jyrkäntie 30, 07170 Pornainen.
Ratakartan voit ladata tästä

• Kanoottien vuokraus
> kohdasta melonta

• Metsähovin tila

https://goo.gl/maps/ZKTc9CY13qLAxmAYA
https://goo.gl/maps/ZKTc9CY13qLAxmAYA
https://pornainen.fi/wp-content/uploads/2019/05/Opastustaulu.pdf
https://pornainen.fi/
https://www.kotojarvigolf.fi/
https://www.kotojarventila.fi/
https://pornainen.fi/wp-content/uploads/2018/03/Pornainen_-_Ratakartta_2017VALMIS.pdf
https://pornainen.fi/kulttuuri-vapaa-aika/ulkoliikunta/#
https://pornainen.fi/kulttuuri-vapaa-aika/ulkoliikunta/#
https://www.metsahovintila.fi/
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VIRVIKIN 
LUONTOPOLKU  
PORVOO
2,5 km
Upea, luonnon monipuolista kauneutta esittelevä reitti, 
jossa on näkymiä suomaastoon, kangas- ja lehtometsään 
sekä kallioisille alueille.

REITTIKUVAUS

Luontopolku kulkee vaihtelevassa ja osin melko vaativas-
sa, mutta kauniissa maastossa. Polun varrella on paljon 
mahtavia kallioita ja suoalueille on rakennettu pitkos-
puut. Polun varrella on alueen luonnosta kertovia suo-
men- ja ruotsinkielisiä opastauluja. Reitin varrelta löytyy 
myös jännittävä Virvikin jättiläinen, eli suuri kivi, joka on 
aikoinaan kulkeutunut jään mukana keskelle metsää. 

Pitempi ulkoilureitti (7,3 km) soveltuu vaellukseen, polku-
juoksuun ja maastopyöräilyyn. Ulkoilureitin läheisyydestä 
löytyy uimaranta ja Virvikin Frisbeegolf -rata.

LÄHTÖPISTE 
Virvikintie 331, 06200 Porvoo. 

Virvikin Golfkentän parkkipaikkaa 
voi käyttää. 

Kartta Porvoon kaupungin sivuilta

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
Porvoon kaupunki www.porvoo.fi

Visit Porvoo www.visitporvoo.fi

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Virvik Golf
• Virvikin Kartanon tupakahvila
• Sannäsin kartano
• Bosgårdin kartano
• Bosgårdin kartanon tilapuodilta

lähtevät Kartanoa ympäröivät
luonto- ja kulttuuripolut

• Postimäki
• Kungsbackan kotieläintila
• Vanha Porvoo

https://goo.gl/maps/VBmDCA7EMYkGsi9a6
https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/2/2021/11/Virvik.pdf
https://www.porvoo.fi/ 
https://www.visitporvoo.fi/
https://www.virvikgolf.fi/
https://www.virvikgolf.fi/index.php/palvelut/ravintola
https://sannaskartano.fi/
https://bosgard.com/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1068/0074/files/Bosgard_ESITE-FI-A4-haitari_230522.pdf?v=1653404017
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1068/0074/files/Bosgard_ESITE-FI-A4-haitari_230522.pdf?v=1653404017
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1068/0074/files/Bosgard_ESITE-FI-A4-haitari_230522.pdf?v=1653404017
https://www.postbacken.fi/
https://www.kotielain.com/
https://www.visitporvoo.fi/nahtavyydet/vanha-porvoo/


Virvikintie

Yl
ik

en
tie

Virvikintie

Råsnäsin rantatie

Tiilir
uukin

tie

Luontopolku
Ulkoilureitti

VIRVIKIN 
JÄTTILÄINEN

Virvik Golf
Virvikin kartanon
tupakahvila

FRISBEEGOLF-
RATA

2,5 km

Porvoo 1571

1580

1605

1552

E18

Virvik Golf
Virvikin kartanon 
tupakahvila

Sannäsin kartano

Postimäki

Kungsbackan
kotieläintila

Vanha Porvoo

Bosgårdin kartano
Bosgårdin tilapuoti

VIRVIKIN 
LUONTOPOLKU
PORVOO
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TEIKARINMÄEN 
KUNTORATA   
PUKKILA 
1,3 km
Perinteinen kuntorata, jossa on helppokulkuinen 
maasto.

REITTIKUVAUS

Helppokulkuinen ja lyhyehkö hyväkuntoinen rata, 
jossa on maltilliset nousut. Kuntoradan läheisyydessä 
on urheilukenttä (juoksurata 300 m, korkeus- ja 
pituushyppy, kuulantyöntö ja keihäänheitto) sekä 
Teikarinmäen frisbeegolfpuisto.

LÄHTÖPISTE 
Teikarinmäentie 10, 07560 Pukkila.

Parkkipaikka löytyy reitin alkupisteestä.

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
Pukkilan kunta pukkila.fi

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Hutkon laama- ja eläintila
• Ravintola Olkkari
• Arvilan Tila
• Huovilan Tila
• Japanilainen elämysmajoitus
• Galleria Koivulinna

https://goo.gl/maps/Tz6C8BETsvcr7MPL9
https://pukkila.fi/
https://www.hutko.fi/hutko/
https://www.ravintolaolkkari.com/
https://arvilantila.fi/
http://www.huovilantila.fi/
https://www.yadooikawa.fi/
http://galleriakoivulinna.fi/


Puntarmäentie

Vuoristotie

Myrskyläntie

Py
ör

äs
uo

nt
ie

162

TEIKARINMÄEN
URHEILUKENTTÄ

TEIKARINMÄEN
FRISBEEGOLFPUISTO

Pukkila

1635

1633

162

162

Huovilan tila

Ravintola Olkkari
Galleria Koivulinna Japanilainen

elämysmajoitus

Hutkon laama-
ja eläintila

Arvilan tila

TEIKARINMÄEN 
KUNTORATA

PUKKILA

1,3 km
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SÖDERKULLAN  
ULKOILUREITISTÖ 
SIPOO
5 km

Upea ja monipuolinen reitistö, josta voi valita pidemmän 
tai lyhyemmän reitin. Tällä reitillä on monia huippumaise-
mia ja upea luonto.

REITTIKUVAUS

Monipuolinen reitti, josta on mahdollisuus jatkaa 10 km 
reitillekin ympäri pienten lumoavien järvien. Reitin alkua 
on haastava löytää, mutta koulun vieressä, pienen met-
sikön kohdalla löytyvät sinioranssit merkinnät puiden 
rungoista. Reitti on suureksi osaksi kaunista kalliota ja 
kangasmetsää, mutta paikoin kulkee myös asuinalueella 
tai asuinalueen laitamilla. Erityisen kaunis reitti, josta osa 
on pientä polkua ja osa leveää jalkakäytävää. Reitin varrel-
la on myös frisbeegolfrata, joten kulkiessaan kannattaa 
varoa lentäviä lautasia.

LÄHTÖPISTE 
Söderkullan Koulutie 7, 01150 Söderkulla 
(Söderkullan koulun vierestä). 

Koulun lähellä on monta parkkipaikkaa.

Ulkoilukartta alueesta

LÄHIALUEEN PALVELUITA 
Sipoon kunta www.sipoo.fi
Visit Sipoo www.sipoo.fi/visit-sipoo

MATKAKOHTEITA LÄHISTÖLLÄ
• Ravintola Tila
• Majatalo Box Värdshuset
• Villa Sibbe
• Leipomokahvila N’avetta
• Majvikin biodynaaminen maatila
• Gumbostrand Konst & Form
• Sipoonkorpi
• Juhlamenot

https://goo.gl/maps/rKgvJDSpDUb1vQCM8
https://www.sipoo.fi/wp-content/uploads/2020/11/saderkulla_ulkoilukartta_nettikoko.pdf 
https://www.sipoo.fi/
https://www.sipoo.fi/visit-sipoo/
https://www.facebook.com/ravintolatila/
https://majatalobox.fi/
https://sibbe.fi/
https://www.leipomokahvilanavetta.fi/
https://www.facebook.com/Majvik-Biodynaaminen-maatila-151368504927920
https://konstoform.fi/
https://www.sipoo.fi/visit-sipoo/nae-koe/luontoelamyksia/sipoonkorpi/
https://www.facebook.com/JUHLAMENOT/
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