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Vaiveronkosket
 Hyvinkään Myllykosken eteläpuolella on kaksi vaihtoeh-
toista vesillelaskupaikkaa moottoritien itä- ja länsipuolella.

 Kosket kuuluvat Arolammen osakaskunnan vesialuee-
seen. Alueella kalastus kielletty.

 Alueella on Vaiveron myllytila. Sen pihapiiri myllynkivi-
neen kertoo tarinaansa Vantaanjoen historiasta. Joen 
läheisyydessä kumpuilevassa maastossa on golfkenttä sekä 
klubiravintola. 

Tervetuloa Vantaanjoelle!
Sadan kilometrin pituinen Vantaanjoki 
yhdistää Etelä-Hämeen Suomenlahteen. 
Vesireittiä ovat käyttäneet niin kivikauden 
eränkävijät kuin hämäläiset kauppamatkoil-
laan. Virran voimaa valjastettiin pyörittä-
mään myllyjä ja sahoja. Asutus ja teollisuus 
kuormittivat voimakkaasti vesistöä. Viime 
vuosikymmeninä vesiensuojelu on tehostu-
nut ja veden laatu on parantunut huomatta-
vasti. Lukuisia koskia ja uomia on kunnostet-
tu. Nyt Vantaanjoki tarjoaa monipuolisen 
ympäristön melontaan, kalastukseen, 
päiväretkeilyyn ja muuhun virkistäytymi-
seen. Vantaanjoen Nukarinkosken alapuoli-
nen jokiosuus kuuluu 59 kilometrin 
matkalta Natura 2000-verkostoon. Joessa 
elää luontodirektiivillä suojeltu vuollejoki-
simpukka. 

  Melonnan kannalta olosuhteet 
Vantaanjoella vaihtelevat vuodenaikojen ja 
virtaaman mukaan. Matalanveden aikaan 

Hyria koulutus Oy
Entinen maaseutuopisto on oiva lähtöpaikka melonta- 
retkelle ja sieltä löytyy myös pysäköintipaikkoja. Lähellä ovat 
erikoinen keidassuo Petkelsuo ja linnustoltaan arvokkaat 
Åvikin rantaniityt. Alueella on 2,2 km pituinen Vantaanjoen 
luontopolku.

 Joenrannassa on Pilliniemen lasten ja nuorten onkipaik-
ka pitkospuineen sekä infotauluineen. 

Vanhanmyllyn Myllykoski
 Pienehkö kivinen koski. Rantauduttava vasemmalle joen 
itärannalle ennen siltaa. Ohitus n. 200 m.

 Matalahko koski on haastava kalapaikka, johon 
istutetaan vuosittain kirjolohta. Koskella liikuttaessa on 
huomioitava rannan yksityisalueet. Lupamyynti: Hyvinkään-
kylien yhteisen vesialueen osakaskunta.

 Hyyppärän hevostalleilla voi harrastaa kaikkia hevosur-
heiluun liittyviä lajeja. Alueella on siirtolapuutarha.

Arolammi
 Arolammi on kylän ympäröimä, umpeenkasvava Vantaan-
joen laajentuma, joka on kunnostettu vuonna 2003. Lampi on 
linnustonsuojelualue, ja alueella suositellaan välttämään 
liikkumista sekä kunnioittamaan lintujen pesimärauhaa.

 Lammen yläpuolisessa koskessa kalastus on kielletty.

Kytäjoki
Kytäjoen latvajärvet ovat Hirvijärvi, Suolijärvi ja 

Kytäjärvi. Vantaanjoelta Kytäjärven padolle matkaa on n. 12 
km. Tämä suosittu melontareitti halkoo tasaisia peltoaukeita. 
Korkeuseroja ei juuri ole. Alueesta useita esitteitä saatavana.

 Usmin-Kytäjän erämaassa on runsaasti patikkapolkuja 
levähdyspaikkoineen. Majoitustiloja on Rytkön 
leirikeskuksessa järven länsirannalla.

Nukarinkosket
Nukarinkosket on vesistön suurin koskijakso. Pituutta 

sille kertyy 1300 metriä ja pudotusta 25 metriä. Laskukelvo-
ton. Kosken loppupuolella on pato ja sen ohittava kalatie. 
Koskea lähestyttäessä virtaus kasvaa. Valmistauduttava 
rantautumaan vasemmalle, itärannalle ennen jalankulkusil-
taa. Ohitus: itärannan hiekkatietä pitkin asfalttitielle ja 
edelleen vasemmalle urheilukentän tienhaaraan, josta 
oikealle takaisin rantaan. Sopiva vesillelaskupaikka urheilu-
kentän parkkipaikalta n. 250 m alavirtaan. Kantomatka noin 
1100 m (katso suurennos).

 Kuohuva koskimiljöö tarjoaa upean ympäristön kalastuk-
selle. Koski on joen suosituimpia ja saalisvarmimpia kalastus-
paikkoja. Polustoa joen itärannalla pitkälle alavirtaan. 
Lupamyynti: Nukarin ja Raalan osakaskunnat.

 Koski on komea luontonähtävyys. Sen rannoilla on ollut 
pienimuotoista teollisuutta, mm. huomattava saha. Rannoilla 
kiertää useita reittejä ja joen ylittää silta "Nukarin tammen" – 
vanhan padon – kohdalla. Tulentekopaikka on laavulla. 
Kylässä toimii myös koulumuseo.

Myllykoski
Varsinainen Myllykoski on lyhyt, mutta jyrkkä: pituutta 

on 400 m ja pudotusta 11 m. Laskukelvoton, vaarallinen 
putous. Rantautuminen vasemmalle, itärannalle hyvissä 
ajoin ennen uutta korkeaa maantiesiltaa. Ohitus: itärannan 
polustoa pitkin n. 250 m.

 Moninaiselta koskialueelta löytyy jokaiselle perho- tai 
uistinkalastajalle jotain. Myllykoskeen istutetaan kirjolohta, 
joka parantaa saalisvarmuutta. Kohde on Vantaanjoen 
suosituimpia. Koskialueesta ylävirtaan sijaitsee onkipaikka 
(kts. kartta). Lupamyynti: Nurmijärven ja Palojoen osakaskun-
nat.

 Myllykoski on vaikuttava luontonähtävyys, jonka 
maisemat liittyvät myös Aleksis Kiven teoksiin. Kosken 
rannoilla olleista myllyistä ja sähkövoimaloista on vielä 
nähtävissä jäänteitä. Joen itärannalla on n. 1,5 km pituinen 
QR-koodein varustettu Koskikaran luontopolku, puulajipolku 
ja pitkospuut, joita pitkin pääsee kulkemaan koskijaksolta 
toiselle. Kohteessa on useita tulentekopaikkoja, joilta 
tyypillisesti löytyy hyvin polttopuita. 

loppukeväällä, kesällä ja alkusyksyllä joen 
virtaama on usein vain muutama kuutiomet-
ri sekunnissa. Vähäinen virtaus sallii melomi-
sen molempiin suuntiin, mutta toisaalta se 
hidastaa kulkua koskissa ja virtapaikoissa. 
Virtaamahuippujen aikaan alkukeväällä ja 
loppusyksyllä virtaama alajuoksulla saattaa 
olla jopa 300 m3/s. Vantaanjoen suurimmat 
kosket ovat koskimelojien suosiossa 
tulva-aikoina. Melontareitin varrella, välillä 
Hyvinkään Vaiveronkosket – Nurmijärven 
Myllykoski – Helsingin Ruutinkoski –  
Vanhankaupunginkoski, on ohitus- ja 
rantautumispaikoissa melontareitin logoin 
varustetut tolpat. 

  Vantaanjoen vedenlaadun 
paraneminen ja koskikunnostukset ovat 
luoneet hyvät edellytykset lohikalojen 
luonnolliselle lisääntymiselle Vantaanjoen 
pääuomassa ja sen useassa sivujoessa. 
Koskikunnostusten ansiosta vaelluskaloilla 
on mahdollisuus nousta joen latvoille asti. 
Vesistöalueella on useita kalastuslupa-aluei-

Käräjäkoski
Käräjäkoski on pieni yläjuoksun koski, 

joka on mittavasti kunnostettu. Koskella 
kalastetaan mm. harjusta ja kirjolohta. 
Lupamyynti: Riihimäen perhokalastajat ry.

 Kosken rannalla on luontopolku, jossa 
kerrotaan ranta-alueesta ja jokiluonnosta.

Silmäkenevan laaja suo- ja 
peltoalue lähiympäristöi-
neen muodostavat 
Etelä-Suomen oloissa 
ainutlaatuisen kivikautisen 
muinaisjäännöskokonaisuu-
den.

Virkistyessäsi Vantaanjoella
• huomioi muut luonnossaliikkujat ja  
 rantojen asukkaat
• älä riko luonnonrauhaa
• vältä häiritsemästä vesilintuja ja niiden  
 poikueita
• älä roskaa 
 – jokivarsien eläimiä menehtyy roskiin!
• älä revi tuohta puista
• käytä olemassaolevaa polustoa
Lisää vastuullisesta luonnossa liikkumisesta 
Metsähallituksen sivuilta: 
https://www.luontoon.fi/retkietiketti
 Nauti olostasi!

ta, joille istutetaan kirjolohta. Luvanmyyntipaikat 
löydät esitteen kääntöpuolelta. Vantaanjoki 
luokitellaan vaelluskalavesistöksi; kalastaessa 
koski- ja virta-alueilla tarvitaan aina kaksi 
kalastuslupaa, vesialueen omistajan lupa ja 
valtion kalastonhoitomaksun (18–64 -vuotiaat). 
Tarkista Vantaanjoen pääuoman koski- ja 
virta-alueiden rajat www.kalastusrajoitus.fi-pal-
velusta. Muualla on eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta sallittu onkia ja pilkkiä jokamiehenoi-
keudella sekä viehekalastaa kalastonhoitomak-
sulla. 

  Vantaanjoen rannoilla on runsaasti   
  luonto- ja kulttuurinähtävyyksiä, joihin 
voi tutustua pyöräillen, patikoiden, hiihtäen tai 
meloen. Joessa ja sen varrella on useita tutustu-
misen arvoisia koskikohteita ja luontopolkuja. 
Merkkejä vanhasta asutus- ja teollisuushistorias-
ta on runsaasti: kartanoita, kulttuurimaisemia, 
mylly- ja patorakenteita. Palojoella joki virtaa 
Aleksis Kiven synnyinmaisemien halki. Vantaan-
joki laskee mereen Helsingin syntysijoilla.

Kittelänvirta (koski)
Virtapaikka, jossa on runsaasti kiviä. Korkean veden 

aikaan laskukelvoton. Ohitus vasenta, pohjoisrantaa n. 1 km.

 Jokiosuus on varsin leveä ja paikoin syvä. Joen luontais-
ten kalojen lisäksi koskeen istutetaan kirjolohia.

Lupamyynti: Hyvinkäänkylien yhteisen vesialueen osakas-
kunta.

 Pahnakallio on ulkoilijoiden suosima 
avokallio, jonka lounaisrinteellä on luolia.

Koski

Vesillelasku-/ 
rantautumispaikka

Virtapaikka

Uomassa suuria kiviä

Kalastuspaikka

Kahvila / ravintola

Nähtävyys

Luontopolku

Laavu

Ratsastustalli

Pysäköintialue

Pyöräilyreitti

SAVIHARJANNE

POHJAKYNNYS

Seitsemän
veljeksen

vaellusreitti

Lisää tietoa Vantaanjoesta: www.vantaanjoki.fi

Karttapohjan copyright: Maanmittauslaitos, 2011 aineisto
Ulkoasu: PiaTynys ja Spatio Oy
Kannen kuva: VHVSY:n kuva-arkisto/Pasi Valkama
Kannen ulkoasu: Sampo Mäkelä
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Vantaankoski
  Kosken pituus on 400 m ja pudotusta 5 m. Vanha pato 
on restauroitu ja sen itäpäähän on muotoiltu tekokoski. 
Laskukelvoton, rantauduttava hyvissä ajoin vasemmalle, 
itärannalle, kallioita vastapäätä. Ohitusreitti kulkee rannan 
polustoa pitkin Kehä III:n alitse Kuninkaantien yli, viilateh-
taan eteläpuolelle. Kantomatka noin 500 m.

   Vantaankoskella voi eläytyä kalastamiseen vanhassa 
kulttuurimaisemassa. Koskella on harjoitettu meritaimenen 
kalastusta jo 1300-luvulla. Vantaankoski on joen varmimpia 
kalastuspaikkoja, sillä koskeen istutetaan säännöllisesti 
pyyntikokoisia kirjolohia. Lupamyynti: Vantaan kaupunki.

  Suuri Rantatie eli Kuninkaantie ylittää joen Vantaankos-
kella. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa koskimiljöössä 
sijaitsee useita mielenkiintoisia kohteita, kuten mylly, 
myllypato, viilatehdas sekä puusilta vuodelta 1876. Kunin-
kaantien varressa toimii kioskikahvila ja tilausravintola. 
Läheisessä Viinikkalan kylässä voi arkisin tutustua Taontapaja 
Rauta-aikaan.

Paloj
oki

Krapuoja

Katriinankoski
  Vuolas ja hankala. Lasku oikeaa, etelälaitaa kiviä väistellen. 
Laskukelpoinen vähänkin veden aikaan. Ohitus: maihinnousu 
etelärannalle, sillan kautta pohjoisrantaa pitkin noin 50 m.

  Koskessa kalastus kielletty, yksityinen vesialue. 

Palojoki
  Palojoki on 45 km pitkä ja hyvin mutkainen. Joki on 
melottavissa, mutta paikoin kulkua voivat vaikeuttaa 
kaatuneet puut uomassa.

  Palojoen kylä kuuluu maamme kansallismaisemiin. 
Suomen kansalliskirjailijan Aleksis Kiven syntymäkoti kylän 
keskustassa on avoinna kesä–elokuussa. Alueella on 
palveluita, joiden aukioloajat löydät Nurmijärven kunnan 
sivuilta.  

Taaborinvuoren tapahtumapaikka tarjoaa tunnettujen 
artistien konsertteja, teatteria, yhteislauluja ja ohjelmaa 
perheen pikkuväelle.

Luhtajoki
  Luhtajoen latvat ulottuvat Rajamäelle ja joki virtaa 
46 km:n matkallaan Nurmijärven kirkonkylän ja Klaukkalan 
taajaman ohitse. Jokiuoma on kapea, mutta melontakelpoi-
nen. Perttulassa komea Kuhakosken vesiputous (laskukelvo-
ton) pituus 150 m, pudotusta 16 m.

Tuusulanjoki
  Tuusulanjoki (15 km) saa alkunsa Tuusulanjärvestä. 
Tuusulanjoki on haastava, mutta paikoin melottavissa. 

  Tuusulanjärven itäranta ja taiteilijayhteisöstään kuuluisa 
Tuusulan Rantatie ovat Vantaanjoen vesistön huomattavim-
pia kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Saatavilla Rantatien 
kohteista kertovia esitteitä. 

  Vanhankaupunginkosken pituus on 150 m ja pudotusta noin 
6 metriä. Koski on kaksihaarainen. Keväisin koskimelojien suosiossa, 
muuten ei laskettavissa. Läntisessä haarassa on pato ja itäisessä pohjapa-
toja. Rantauduttava hyvissä ajoin Lahdentien siltojen jälkeen joen 
länsirannalle tai itärannan kanoottilaiturille.

  Vanhankaupunginkoski on haastava ja monipuolinen kalastuskoh-
de. Koskesta voi tavoittaa mm. taimenen, lohen, siian, toutaimen tai 
kuhan. Kosken keskiosa on kalastuskiellossa. Koskessa on 10 vavan 
kiintiö/vuoro. Koski on varattu vuoropäivin perhokalastajien ja uistinka-
lastajien käyttöön. Lupamyynti: Helsingin kaupunki. 

  Helsingin perustamispaikka. Kuninkaankartanonsaaressa, vesilaitok-
sen vanhoissa tiloissa on Tekniikan museo ja kahvilaravintola Koskenran-
ta. Länsirannalta Kellomäeltä löytyvät Vanhan Helsingin muistomerkit. 
Länsihaaran padon kohdalla voimalamuseo. Alueelta on hyvät yhteydet 
lintuharrastajien suosimalle Vanhankaupunginlahdelle, jossa on lintutor-
neja ja arboretum. Kuninkaankartanonsaaressa on Helsingin kaupungin 
opastuskeskus Kalastus-info.

Pitkäkoski
  Kosken pituus on 1 100 metriä ja 
pudotusta on noin 5 metriä. Vedenottamon 
pohjapadon jälkeen alkava koski on korkean 
veden aikaan vauhdikas laskettava, matalan 
veden aikaan kivikkoinen. Laskun voi aloittaa 
heti pohjapadon jälkeen. Ohitus: Rantautumi-
nen vasemmalle, pohjoisrannalle juuri ennen 
pohjapatoa, josta polustoa pitkin n. 1000 
metriä itään. Luonnonsuojelualueella 
liikkuminen on sallittu vain polkuja pitkin.

  Pitkäkoski on joen monipuolisimpia 
kalastuskohteita. Aarnimaisen luonnonsuoje-
lualueen sydämessä sijaitseva koski tarjoaa 
varsinkin perhokalastajille miellyttävän 
kalastusympäristön. Kosken etelärannan 
luonnonsuojelualueella on osittain liikkumis-
kielto, kulku polustoa pitkin. Lupamyynti:
Helsingin ja Vantaan kaupungit, kts. esitteen 
alareuna.

  Pitkäkoski on maisemallisesti erittäin 
kaunis ja sen rantametsät on suojeltu. Kosken 
rannoilla kulkee hyväkuntoiset ulkoilutiet. 
Kävelysillasta noin 200 m etelään on Pitkäkos-
ken ulkoilumaja ja kahvila. Saatavilla Pitkäkos-
ken alueesta kertovia esitteitä.
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Hyviä aloituspaikkoja Hyvinkäällä ovat mm. 
Vaiveronkosket ja Hyria koulutus Oy:n 
pihapiiri, Hyvinkäänkylässä. Joki mutkittelee 
pelto-, niitty- ja metsäalueiden keskellä. 
Osuudella lukuisia pienehköjä koskijaksoja.  
Matkaa Nukarinkoskelle kertyy noin 16 km. 
Osuus voidaan meloa matalan veden aikana 
myös Nukarilta Hyvinkäälle.

Voit aloittaa melonnan Nukarinkosken 
hattarasuvannolta ja meloa Myllykosken 
yläpuolen parkkipaikalle - matkaa kertyy reilu 
10 kilometriä - tai vaihtoehtoisesti voit 
aloittaa melonnan Raalantien sillalta ja meloa 

Myllykosken yläpuolen parkkipaikalle, jolloin 
matkaa tulee noin 4 kilometriä.

Osuus MyllykoskeltaVantaankoskelle (noin 
28 km) on pääosin maaseutumaisemaa. Sekä 
Mylly- että Vantaankoski on kunnostettu 
kalataloudellisesti ja vanhat myllypadot ovat 
purettu. Osuus voidaan meloa myös Vantaan 
koskelta Myllykoskelle. Melonnan voi aloittaa 
myös Luhtaanmäenjoelta Nurmijärventien 
(tie 11430) vanhan kivisillan kohdalta.

Vantaankoskelta Pitkäkoskelle matkaa on 
noin 4 km. Edellisen osuuden tapaan etappi 
on pääosin maaseutumaisemaa. Pitkäkoski ja 

sen alapuoliset Niskalankoski ja Ruutinkoski 
muodostavat noin 3 km:n mittaisen 
koskijonon, joka on korkean veden aikaan 
erinomainen laskettava.

Vantaanjoen eteläisin melontaosuus. 
Ruutinkoskelle on matkaa noin 9 km. 
Osuuden puolivälissä Vantaanjoen 
päähaara ja Keravanjoki yhtyvät. Keravanjo-
kea pitkin pääsee lähelle Helsingin pitäjän 
kirkonkylää. Matkalla Vanhankaupunginkos-
kelle voi tutustua Tuomarinkylän kartanoon 
ja Haltialan tilaan. Hyviä rantautumispaikko-
ja on Pikkukoski ja Vanhankapunginkosken 
yläpuolinen melontalaituri. 

Kalastuslupien myyntipaikat:
Käräjäkoski
Riihimäen perhokalastajat ry
Ohjeet luvan ostamiseen koskella, 041 5079882

Vanhanmyllynkoski, Vatvuorenkosket, 
Åvikinkoski ja Kittelänkoski
Hyvinkäänkylien yhteisen vesialueen osakas-
kunta
- Kehäkujan huoltoasema Oy (Teboil) ja  
 www.kalakortti.com

Nukarin ja Raalan alueen kosket
Nukarin ja Raalan alueen kosken osakaskunnat
- Nukarin R-Kioski Jokela ja Tauko. 
 Nukari (kausi- ja 24 tunnin luvat). 
 www.kalakortti.com (12 h lupa) 

Myllykosken alueen kosket ja Boffinkoski
Nurmijärven ja Palojoen osakaskunnat 
- www.kalakortti.com ja www.eraverkko.fi

Vantaankoski ja Tikkurilankoski sekä 
muut Vantaan kaupungin vesialueet
Vantaan kaupunki
- Martinlaakson uimahalli, Vantaa-info (Dixi),  
 King’s Corner, www.kalapassi.fi, 
 www.kalakortti.com
- Ohjeet luvan ostamiseen löytyvät alueen  
 infotauluilta ja kaupungin nettisivuilta.

Pitkäkoskelta Ruutinkoskelle                        
Kalastus Helsingin viehekalastusluvalla tai 
Vantaan kaupungin kalastusluvalla.
- mm. www.kalakortti.com, www.kalapassi.fi

Vanhankaupunginkoski
Helsingin kaupunki
www.kalakortti.com  

Neuvonta Helsingin kala-asioista: 
Kalastus-info, Kuninkaankartanonsaari, 
puh. (09) 3108 7777. 
Avoinna ma–pe klo 9–16.

Hyvinkään Latu ry
www.hyvinkaanlatu.sportti.info, vain jäsenille

Hyvinkään Seudun Melojat ry 
www.hyvinkaanmelojat.org

Keravan Latu ry: www.keravanlatu.fi
- vuokraus vain seuran jäsenille

Kuninkaan Lohet Oy: www.kuninkaanlohet.fi

Melontaranta: www.melontaranta.fi
- myös melontakursseja ja -retkiä

Nurmijärven Latu ry,  www.nurmijarvenlatu.fi
- vuokraus lähinnä seuran jäsenille

Uudenmaan Erämatkat Oy: www.eramatkat.com
- myös opastettuja retkiä 

Welhonpesä Oy: www.welhonpesa.fi
- myös opastettuja retkiä

Kanoottivuokraus:

Lisätietoja koskimelontamahdollisuuksista 
KOHINA-koskimelonta ry www.kohinaa.com

1  HYVINKÄÄ – NUKARINKOSKI –   
 HYVINKÄÄ

2  NUKARINKOSKI – MYLLYKOSKI 

3 MYLLYKOSKI – VANTAANKOSKI –  
 MYLLYKOSKI

Keravanjoki
Keravanjoki on Vantaanjoen pisin sivuhaara (65 km). 
Keravanjoki tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia niin 
retkeilijöille, melojille, kuin kalastajillekin. Joelta löydät muun 
muassa latvaosan lukuisat kosket, keskivaiheen Kellokosken 
ruukkimiljöön ja alaosalta esimerkiksi Tikkurilankosken 
puretun padon.

Katso lisätiedot Virkisty Keravanjoella -esitteestä.

5 VANHANKAUPUNGINKOSKI –
RUUTINKOSKI –
VANHANKAUPUNGINKOSKI

4 VANTAANKOSKI – PITKÄKOSKI –
VANTAANKOSKI

Koski

Vesillelasku-/ 
rantautumispaikka

Virtapaikka

Uomassa suuria kiviä

Kanoottivuokraamo

Kalastuspaikka

Uimaranta

Kahvila/ravintola

Nähtävyys

Luontopolku

Ratsastustalli

Pysäköintialue

Pyöräilyreitti

Vanhankaupunginkoski

  Ruutinkoski
  Pituutta koskella on 300 m ja pudotusta 
3 m. Korkean veden aikaan laskukelpoinen ja 
vauhdikas. Matalan veden aikaan kivikkoinen 
koski on hankala laskettava. Ohitus oikealta 
etelärannan kautta, liikkuminen polustoa pitkin.

  Ruutinkoski on rauhallinen kalapaikka, 
josta voi saada saaliiksi lähes kaikkia Vantaan-
joen kalalajeja. Etelärannalla liikuttaessa on 
käytettävä rakennettua polustoa. 
Lupamyynti: Helsingin ja Vantaan kaupungit, 
kts. esitteen alareuna.

  Ruutinkosken alue on luonnonsuoje-
lualuetta. Läheisyydessä Haltialan tila, jossa 
eläinpiha ja kahvila-ravintola Vanha Pehtoori. 
Lähistöllä on Niskalan tila ja arboretum, 
luontopolku ja aarnimetsä sekä Vantaan 
puolella Tammiston luonnonsuojelualue.

Königstedtin-
koski

Pikkukoski

Rajakoski

Boffinkoski

3 km0 1 2

SAVIHARJANNE

KALLIO-
KYNNYS

SAVINEN
KESKIHARJANNE

SAVINEN
KESKIHARJANNE

Seitsemän
veljeksen
vaellus-

reitti

Seitsemän
veljeksen

vaellusreitti

Kehä III

Vanha N
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Ritariperhonen
Piirros Aninka Särkelä

a esitteitä.
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