


 
Pääkaupunkiseudulla luonto on läsnä kaupungissa. Jopa Kehä I:n sisäpuolelta löytyy 

Euroopan mittakaavassa merkittäviä luontokohteita. Esteettömiä luontopolkuja ra-
kennetaan yhä enemmän. Tämä on liikuntarajoitteiselle luontoharrastajalle otollinen 
tilanne. Tähän esitteeseen olen kerännyt kokemisen arvoisia esteettömiä tai helppo-

kulkuisia luontoretkikohteita pääkaupunkiseudulla.  
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Seurasaari 
 
Seurasaari tarjoaa koko joukon esteettömiä luontoelämyksiä keskustan läheisyy-
dessä. Saaren pohjoisosan ulkomuseossa voi ihmetellä menneiden vuosisatojen 
suomalaisen maaseudun tunnelmaa ja perinnerakentamista. Eteläisen Seurasaaren 
kallioiset mäet, kosteat notkelmat ja lehdot ovat melko koskemattomia. Keväällä lam-
mikoissa kurnuttavat sammakot. Kesällä niissä voi nähdä kahlaavan punajalkaviklon 
poikasineen. Oravat ja puolikesyt pikkulinnut saattavat tehdä tuttavuutta etenkin jos 
kaivaa pähkinäpussin esiin.  

Omia eväitä voi grillata nuotiopaikalla, jonne Helsingin kaupunki toimittaa 
puita. Seurasaaressa on kaksi esteetöntä vessaa. Seurasaaren talvihuollettavat pää-
väylät ovat melko helppokulkuisia ympäri vuoden. Kesäkaudella saaren voi kiertää 
kolmen kilometrin mittaista rantareittiä pitkin. Seurasaarisäätiö arvioi reitin esteettö-
mäksi, mutta vaativaksi. Saaren lukuisat penkit tarjoavat lepohetkiä kävelyn lomaan.  

Kartta helppokulkuisine reitteineen, kohteineen ja mobiilipaikannuksineen on 
käytettävissä citynature.eu -sivulla. Seurasaareen voi ajaa invatunnuksin merkityllä 
autolla, mutta parkkeeraaminen on kielletty. Sillan vieressä on pysäköintialue, mutta 
ei erillisiä liikuntarajoitteisten parkkiruutuja. Sijainti: Seurasaarentie, Meilahti. Lisätie-
toja: www.seurasaarisaatio.fi 
 
 

 
 

http://citynature.eu/fi/helsinki/
http://www.seurasaarisaatio.fi/
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Nuuksion Maahisenkierros 
 
Maahisenkierros on 2 km pituinen rengasreitti Nuuksiossa. Sen voi kulkea pyörätuo-
lilla avustajan kanssa. Kierros kulkee Solvallan urheilukentän laitaa, nousee sen jäl-
keen metsään ja johdattaa kulkijan edelleen kalliomännikköön ja Nuuksion laelle. Pa-
rasta reitillä on näköalatasanne, josta avautuvat upeat näkymät yli Pitkäjärven. Tau-
kopaikoilla voi levähtää ja nauttia eväitä. Esteetöntä nuotiopaikkaa ei ole. Nousujen 
ja laskujen vuoksi Maahisenkierros on vaativa pyörätuolireitti. Polku on viitoitettu ja 
merkitty pyörätuolireitin symboleilla. Lähin esteetön wc sijaitsee Luontokeskus Halti-
assa. Maahisenkierroksella ei ole talvikunnossapitoa. Talvisin alueella kulkee Solval-
lan urheiluopiston 3,3 km:n pituinen latu.  

Saapuminen: Reitti lähtee mäen päältä Solvalla Areenan pihan vasemmasta 
laidasta. Lähtöpaikalle on Luontokeskus Haltiasta matkaa noin 200 metriä jyrkkää 
mäkeä ylös. Lähtöpaikalla on 3 invapysäköintipaikkaa. Saattoliikenne mahtuu pysäh-
tymään lähtöpaikalla, mutta pysäköinti tapahtuu Haltian parkkipaikoille. 

 
 

Haukanholma Nuuk-
siossa 
 
Haukanholman nuotio-
paikka sijaitsee noin 700 
metriä Haukkalammen 
opastuvasta. Polku on hel-
posti pyörätuolilla kuljet-
tava, mutta itse nuotio-
paikka on mäennyppylällä, 
joten avustajalle voi olla 
tarvetta. Tulipaikkoja on 
kolme: kaksi tavallista ja 
esteetön keittokatos.  

Alue on kaunis, ja niin kaukana suurista teistä, että siellä on mahdollista ko-
kea aitoa luonnon rauhaa. Kesäisinä viikonloppuina retkeilijöitä voi tosin olla ruuh-
kaksi asti.  

Nuotiopaikalta avautuu upea näköala, ja lammella uiskentelee usein telkkiä ja 
laulujoutsenia. Hyvällä onnella saattaa kuulua kaakkurin huuto tai näkyä itse lintu. 
Lammessa uiskentelee ainakin haukea, ahventa, lahnaa ja ruutanaa. Soisessa koh-
dassa polun varrella ilahduttaa suopursun tuoksu.  
Haukkalammen Eteläpuolella sijaitseva Mustalampi on myös upea retkikohde, mutta 
polku sinne ei ole pyörätuolikelpoinen. Saapumisosoite on Haukkalammen pieni 
parkkipaikka, Haukkalammentie 32.  
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Haagan Alppiruusupuisto 
 
Haagan Alppiruusupuiston kukkaloisto on kauneimmillaan kesäkuun alusta noin ju-
hannukseen. Vanhimmat alppiruusut on istutettu vuonna 1975 ja nyt korkealle nou-
sevia latvuksia voi ihailla kukkien katselulavoilta. Rodopuistossa voi liikkua leveitä 
hiekkateitä pitkin, tai sukeltaa esteettömille pitkospuuväylille pensaiden lomaan.  

Pitkospuiden halkomassa kahdeksan hehtaarin puistossa on kukinnan aikaan 
suorastaan epätodellinen värikäs tunnelma. Kesäkuun alun viikkoina puistossa vie-
railee tuhansia kävijöitä. Muina aikoina voi nauttia vehreän rauhallisesta puistotun-
nelmasta. Alppiruusupuistoon pääsee esteettömästi viereiseltä Huopalahden juna-
asemalta. Puiston osoite on Laajasuontie 37. 
 

 

Vanhankaupunginkoski, Pornaistenniemi & Lammassaaren pit-
kospuut 
 
Vanhankaupunginlahdella on helposti kuljettava kokonaisuus, johon kuuluvat Van-
hankaupunginkosken alue, Pornaistenniemen luontopolku, ja pitkospuureitti Lam-
massaareen. 

Vanhankaupunginkosken suvanto on hyvä kalapaikka. Sen molemmilla ran-
noilla on esteetön kalastuslaituri. Pornaistenniemen luontopolun varrella voi tutustua 
tervaleppälehtoon, koivikkoon sekä Vanhankaupunginlahden laajan ruovikon reu-
naan. Polulta löytyy sekä lintutorni että toistakymmentä opastaulua, joissa kerrotaan 
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alueen luonnosta. Polku on suunniteltu niin, että sen voi kiertää pyörätuolilla tai las-
tenvaunujen kanssa.  

Pornaistenniemeltä lähtevät pitkospuut ovat esteettömät Lammassaaren lintu-
jenkatselulavalle saakka. Matkalla Lammassaareen voi nähdä kesällä ruovikossa lai-
duntavia lehmiä. Lammassaaren esteettömältä lintulavalta voi kiikarilla tai kaukoput-
kella tarkkailla Klobbenin saarta, jossa harmaahaikaroiden ja merimetsojen lisäksi 
ovat kesällä 2020 pesineet myös merikotkat. Viikki-Vanhankaupunginlahden luon-
nonsuojelualue on jopa Euroopan mittakaavassa merkittävä lintujen pesimiskos-
teikko ja muuttolintujen levähdyspaikka.  
 

 

Kivinokan luontopolku 
 
Kivinokan luontopolku kulkee kauniissa kuusimetsässä. Paikka on erittäin rauhalli-
nen siihen nähden, miten lähellä keskustaa se sijaitsee. Lintulavalta on hyvä tark-
kailla Vanhankaupunginlahden rikasta linnustoa. Luonnonsuojelualueen eteläpäähän 
rakennettu polku on mainio retkikohde niin liikuntarajoitteisille kuin muillekin ulkoili-
joille. 

Puumerkkipolun (330 metriä) reitti on rakennettu mahdollisimman tasaiseksi, 
helppokulkuiseksi, reilun metrin leveäksi ja se on päällystetty kivituhkalla. Joissakin 
kohdissa polku ylittää esteettömän reitin kahdeksan prosentin enimmäiskaltevuuden. 
Metsäpolun varrella on muutamia penkkejä. Polulla on puuaiheisia infotauluja, ja lo-
pussa sadekatos sekä lintulava. 

Kivinokan pysäköintipaikalta luontopolun alkuun on Rajatietä pitkin 300 metrin 
matka. Rajatie ei ole ns. virallinen tie eli sitä ei löydy sähköisistä karttapalveluista. 
Tie on jyrkkä, kivituhkapintainen ja paikoin epätasainen. Polun lähtöpisteessä on 
saattoliikenteen kääntöpaikka ja muutama esteetön pysäköintipaikka.  
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Longinojan luontopolku 
Koillis-Helsingissä sijaitseva Longinoja on ojasta taimenpuroksi kunnostettu kaupun-
kiluonnon helmi. Puroaktiivien tekemä pitkäjänteinen työ palkittiin vuosien 2017–
2018 parhaana luontotekona.  

Puistomaisissa maisemissa kulkeva Longinojan luontopolkun opastauluista 
löytyy tietoa puroluonnosta ja taimenten elämästä. Luontopolku on 2 kilometriä pitkä. 
Esteetön hiekkatie ei kulje koko matkaa ojan välittömässä läheisyydessä. Lukuisat 
tasaiset sillat ovat hyviä katselu- ja kuuntelupaikkoja. Lokakuussa alkava kutu hou-
kuttaa paikalle merestä nousevia taimenia. Lumettomaan aikaan luontopolun voi kul-
kea kokonaan esteettömästi Kehä I:n ylitystä lukuun ottamatta.  Jyrkähkön sillan voi 
kiertää Malminkaaren tai Pukinmäen juna-aseman kautta.  

Longinoja.fi-sivu on hyvä tietolähde ja toimii myös oppaana luontopolulla, jos 
kohdetauluja ei ylety lukemaan. Kotisivu selvittää myös kattavasti Longinojan esteet-
tömyyttä. Luontopolun alkuun Ala-Malmille voi saapua Latokartanontieltä, esimer-
kiksi bussilla 560. Parkkitilaa löytyy pääopastaulun läheltä, Haaga-Helian pysäköinti-
alueelta. Pukinmäen juna-asemalta on pääsy luontopolun keskivaiheille. 
 

 

Vantaan Kuusijärvi 
 
Kuusijärvi on Vantaan suosituin ulkoilualue. Sipoonkorven kyljessä sijaitsevan järven 
ympäri kulkee pyörätuolilla kuljettava reitti. Rannalta löytyy tulisijalla varustettu kota 
ja nuotiopaikka. Palvelut ovat kattavat: kahvila, saunoja (myös savusauna), Vantaan 
suurin uimaranta, inva-wc. Paikka on kaunis, mutta huonoiksi puoliksi voidaan las-
kea Lahden tieltä kantautuva meteli ja ajoittainen väenpaljous.  
  

http://longinoja.fi/
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Luukin nuotiopaikat: Kaitalampi, Halkolampi ja Luukin kartano 
 
Luukin alueella Espoossa on paljon helppokulkuisia luontopolkuja, joista monet ovat 
kuljettavissa pyörätuolin kanssa. Jotkut reiteistä ovat tosin aika mäkisiä. Luukin kar-
tanon kahdelle nuotiopaikalle pääsee helposti pyörätuolilla avustajan kanssa. 

Kaitalammen ja Halkolammen nuotiopaikoille pääsee avustajan kanssa pyörä-
tuolilla. Näistä helpompi on Vihdintien eteläpuolella sijaitseva Kaitalampi. Nuotioka-
tos on lammen itäpuolella, muutaman sadan metrin päässä Vihdintiestä. Laiturilta voi 
pulahtaa uimaan. Espoon kaupunki tarjoaa polttopuut. Kaitalammen länsipuolelta 
löytyy parkkipaikka, johon voi jättää auton. Se on mäennyppylän päällä, mikä vai-
keuttaa hieman pyörätuolilla kulkemista.  

Vihdintien pohjoispuolelta noin puolen kilometrin päästä löytyy Halkolammen 
nuotiopaikka. Sinne kulkee hieman mäkinen metsätie.  
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Luontotalo Villa Elfvikin ympäristö 
 
Espoon Laajalahden luonnonsuojelualueen reunalla sijaitseva Villa Elfvik ympäristöi-
neen on kompakti, helppo ja antoisa kohde luontoretkelle. Rannassa seisoo lintu-
torni, jonka alatasanteelle pääsee esteettömästi ramppia pitkin. Tornista voi tähyillä 
lintuja, ja kesäisin myös alueella laiduntavia lehmiä. Laajalahden luonnonsuojelualue 
on Etelä-Suomen parhaita lintuvesiä ja myös kansainvälisesti arvokas.  

Luonnon helmassa – luontopolku on esteetön. Se mutkittelee luontotalon lä-
hiympäristössä ja johdattaa läpi korkean rantaruovikon. Alueella on venevaja, pöytä-
ryhmä eväshetkeen sekä pieni huvimaja, jonne pääsee vain portaita pitkin. 

Villa Elfvik on avoinna ma-pe klo 9–16 ja su klo 10–16. Kahvila on avoinna 
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä luontotalon aukioloaikoina. Talon ilmaiseen luontonäyt-
telyyn sekä kahvilaan pääsee pyörätuolilla. Luontotalon varsinainen parkkipaikka jää 
Elfvikintielle noin 200 metrin päähän talosta. Hiekkatie kulkee perille asti. Lähimmät 
bussipysäkit ovat Kehä I:n varressa, mutta jyrkät rampit hankaloittavat pyörätuolilla 
saapumista.  
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Storträskin lampi Sipoonkorvessa 
Storträskin lammen rantaan kulkee esteetön 
luontopolku. Helppokulkuinen ja selkeästi mer-
kitty reitti ulottuu Tasakalliontien parkkialueelta 
Storträskin lammen rantaan. Metsän siimek-
sessä kulkeva tasainen polku on pituudeltaan 
1,5 kilometriä. Lammen rantaan tultaessa rei-
tillä on jyrkempi nousu sekä lasku, mikä tekee 
polun lyhyestä loppuosuudesta vaativan.  

Lammen rannalla on tilava, penkkien 
reunustama nuotiokatos eväspöytineen, poltto-
puuvaja ja esteetön huussi. Sympaattisen pie-
nen lammen ympäri kulkevat metsäpolut ja pit-
kospuut, jotka eivät ole esteettömät. Storträsk 
on kalastajien suosiossa, sillä lammelle istute-
taan kirjolohta. Kalastus on luvanvaraista. Bus-
sin 719 Kuusikorvenkujan pysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä Tasakalliontien 
pysäköintialueesta.  

Suomenojan lintualtaat 
Suomenojan allas on 17 hehtaarin laajuinen kosteikkomainen järvi Espoossa. Sitä 
on luonnehdittu “lintuharrastajan paratiisiksi”. Alueella pesii monipuolinen ja runsas 
kosteikkolinnusto. Muuton aikaan allas on tärkeä lintujen levähdysalue. Altaiden eri-
koisuuksia ovat mm. mustakurkku-uikku, liejukana ja harmaasorsa. Altaan ympäri 
rantoja pitkin kulkee tasainen hiekkatie. Altaiden kaksi lintutornia eivät ole esteettö-
miä, mutta myös rantatieltä on hyvä kiikaroida lintuja, ja ne tulevat melko lähellekin. 
Lintualtaat sijaitsevat Hyljeluodontieltä etelään. Liikenneympyrässä on opastekyltti 
lintutorneille.  
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Keskuspuisto, Maunulan ulkoilumaja 
Keskuspuisto on pohjois-eteläsuunnassa lähes kymmenen kilometrin pituinen met-
säinen viheralue, joka alkaa keskustan tuntumasta Laaksosta ja päättyy Helsingin 
pohjoisrajalle Haltialaan ja Vantaanjoelle. Keskuspuistossa kulkee mittava verkosto 
suurelta osin esteettömyyden kriteerit täyttäviä pyöräteitä.  

Yksi hyvä paikka aloittaa retki on Maunulan ulkoilumaja. Se on tunnelmallinen 
ja perinteikäs hiihtäjien taukokahvila, joka toimii ympäri vuoden 1,5 kuukauden kesä-
taukoa lukuun ottamatta. Kahvilan sisäänkäynnillä on pyörätuoliramppi.  

Ulkoilumajan läheisyydessä ovat Maunulanpuro, uurnalehto, pieneläinten 
hautausmaa ja pähkinälehto. Luontotyyppejä on monia, lehdoista kuivaan kangas-
metsään. Alueella kulkee Maunulan luontopolku opastauluineen, mutta se on vain 
osittain pyörätuolilla kuljettavissa. Maunulan ulkoilumajan osoite on Metsäläntie 9. 
 

 
 

Isosaari 
Isosaari on entinen armeijan saari Helsingin ulkosaaristossa. Se vapautettiin virkis-
tysalueeksi vuonna 2017. Saaren avomerellinen luonto on lajistoltaan rikas. Saarella 
on silokalliota, erikoinen pirunpelto. rehevää lehtokasvillisuutta ja hoidettua puisto-
maista aluetta. Sisäosissa sijaitsee suuri, ankeahko hakkuualue.  
Saarella on linnoituksia ja sotahistoriallista nähtävää krimin sodasta saakka. Ka-
sarmi, tykit ja havaintoasemat ovat jäljellä menneiltä vuosikymmeniltä.  
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Saarelta löytyy informatiivisia karttoja ja tienviittoja. Lisäksi ympäri saarta on 
tasaisin välimatkoin istuinryhmiä, ja vanhalle sulkeiskentälle on rakennettu kokonai-
nen evästelyalue kaasugrilleineen. Kulkureitit ovat pääsääntöisesti hiekkateitä ja pol-
kuja. Hiekkateillä voi huomata vanhoja tsaarinaikaisia nupukivetyksiä.  

Saarella on helppo kävellä ja suuri osa saaresta on saavutettavissa esteettö-
mästi, mikäli avustaja lauttaretkelle löytyy. Sähköpyörätuolit eivät yleensä painonsa 
vuoksi mahdu turvallisesti laivaan, mutta tavallisella pyörätuolilla laivaan pääsee. 
Lautalla on inva-wc. Isosaaren lautta kulkee toukokuulta syyskuulle.  
Lisätietoja: visitisosaari.fi 
 

 
 
 

 

Mustasaari 
Seurakunnan hallinnoima Mustasaari sijaitsee 
Seurasaarenselällä. Se on helppo retkipaikka lii-
kuntarajoitteiselle. Lauttamatka onnistuu pyörätuo-
lilla ja polut ovat pääosin tasaisia ja esteettömiä. 
Myös saaren ravintolaan pääsee pyörätuolilla 
ramppia pitkin. Saarta kiertää helppokulkuinen 
luontopolku. Mustasaaressa pääsee kesäisin rap-
suttamaan lampaita sekä ihmettelemään kaneja ja 
kanoja. Lautta lähtee Taivallahden laiturista, joka 
sijaitsee Töölössä eteläisen Hesperiankadun 
päässä. Kesällä 2020 saaressa ei ole toimintaa, ei-
vätkä sinne kulje lautat koronatilanteen vuoksi. Tu-
levina kesinä toiminta jatkuu.  
 

  

https://visitisosaari.fi/


12 
 

Viikin pellot ja arboretum 
 
Viikin pelloille pääsee esteettömästi tutustumaan urbaaniin perinnemaisemaan. Hel-
singin yliopiston koetilan lehmät laiduntavat pelloilla kesäisin. Lehmien päästäminen 
kesälaitumelle toukokuussa on suosittu yleisötapahtuma. Viikin pelloille kerääntyy 
muuttojen aikaan tuhansittain lintuja.  

Pelloilta itään sijaitsee Viikin arboretum, eli puulajipuisto. Vehreässä metsi-
kössä voi tutustua erilaisiin puihin ja metsätyyppeihin. Opastauluissa laajasti tietoa 
alueen luonnosta. Arboretumin ympäri voi kulkea pyörätuolilla hiekkatietä pitkin. Pie-
nemmät polut eivät ole esteettömiä. Arboretumista pääsee hiekkatietä Hakalannie-
men esteettömälle lintujenkatselulavalle Vanhankaupunginlahden ruovikon reunaan. 
Ennen lavaa on pieni mäki. Viikin pelloille pääsee autolla esim. Hakalantietä pitkin. 
Tien varressa on paljon parkkipaikkoja. Viereistä Viikintietä kulkevat monet bussit. 
 

 
 

Uutelan luontopolku  
 
Uutela on laaja ja monipuolinen luontoalue Vuosaaressa. Sieltä löytyy jylhien silokal-
lioiden, rantaniittyjen ja tervaleppien reunustamia rantamaisemia, soita ja metsiä, 
vanhaa huvila-asutusta, sekä historiallisesti arvokkaan Skatan tila laidunalueineen.  
Rannassa avautuu upea näköala merelle. 

Luontopolku on kahdeksikon muotoinen, ja se on suurimmaksi osaksi mahdol-
linen kulkea pyörätuolissa avustajan kanssa. Reitiltä löytyy kaksi keittokatosta, joissa 
on tulisijat. Kahdeksalla rastilla on mobiililaitteella luettavia tietoiskuja alueen luon-
nosta. Lännen puoleisen kierroksen pituus on noin 2,5 kilometriä.  
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Kohteet kartalla 
 
  

 
 

1. Seurasaari 
2. Maahisenkierros, Nuuksio 
3. Haukanholma, Nuuksio 
4. Haagan Alppiruusupuisto 
5. Lammassaaren pitkospuut 
6. Kivinokan luontopolku 
7. Longinojan luontopolku 
8. Kuusijärvi, Vantaa 
9. Kaitalampi, Espoo 
10. Halkolampi, Espoo 

11. Luukin kartano 
12. Villa Elfvikin luontopolku 
13. Storträskin lampi, Sipoonkorpi 
14. Suomenojan lintualtaat 
15. Keskuspuisto, Maunulan ulkoi-

lumaja 
16. Isosaari 
17. Mustasaari 
18. Viikin Pellot & arboretum 
19. Uutelan luontopolku 
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Lisätietoa ja linkkejä: 
 

Malikesta löytyy paljon tietämystä liikuntarajoitteisten luonnossa liikkumisesta. Hei-
dän palvelunsa on suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, mutta apua ja infoa löy-

tyy kaikille liikkumisrajoitteisille.  
 

www.tukiliitto.fi/malike 
 

      Retkeilyapuvälineitä vuokraavia tahoja 
 www.valineet.fi 

www.jaatinen.info   
 
 

 
 

Kuvat ja tekstit:  
Jouni Viitala 

 
Lähteitä:  

Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, myhelsinki.fi, retkipaikka.fi ja  
retkikohteiden omat nettisivut 

 
 

                                                    
 
 

http://www.tukiliitto.fi/malike
http://www.valineet.fi/
http://www.jaatinen.info/
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