
 

 

Luontoon! – Valkeakosken kirjaston Luonto ja ympäristö –

lukukampanjan retkikohdelista 

Tutustumalla näihin luontokohteisiin voit korvata osan Luonto ja ympäristö -lukudiplomin 

suorituksista. Luontokohteita ovat suositelleet paikalliset yhdistykset. Tarkoituksena on 

tutustua uusiin kohteisiin, joten sellaisia kohteita, jotka eivät ole ennestään kovin tuttuja. 

Heritynniemi 

 Missä: Keskustasta koilliseen, Heritynniementie. 

 Miksi: Niemen tyviosassa on erittäin monipuolinen ja arvokas luonto, jossa mm. 

lehmuslehtoja. Niemen kärkiosassa kauniit järvimaisemat rantoja mukailevilta 

poluilta. Sekä tyvi- että kärkiosassa selvät polut. 

 Suosittelija: Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ry. 

Lotilanjärven lenkki 

 Missä: Opastetaulu Lotilan uimarannan Matinmäentien liittymässä. 

 Miksi: 7 km reitti kulkee kauniissa, vaihtelevissa järvimaisemissa, joista 

mainittakoon etelärantojen lehdot. Pistäydy myös Niementien varrella olevassa 

Furunäsin puistossa, jossa kasvaa useita vierasperäisiä puita ja pensaita. 

 Suosittelijat: Valkeakosken Latu ry, Iku-Turson Akat. 

Mettivuori 

 Missä: Korkeakangas, Veikko Hakulisen tie. 

 Miksi: Luonnonsuojelualueella komeaa vanhaa metsää, jossa on myös luontopolku. 

 Suosittelija: Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ry. 

Rapolanharju 

 Missä: Lähtö Voipaalan pihapiiristä, Sääksmäentie 772. 

 Miksi: Rapolan linnavuori ja Voipaalan taidekeskus sen kupeessa on sekä luonto- 

että kulttuurikohde. Rapolanharju tunnetaan näkymistään Vanajanselälle. Harjun 

alueella on lukuisia polkuja, joihin kannattaa tutustua. 

 Suosittelijat: Valkeakosken Latu ry, Iku-Turson Akat. 



 

 

Riippusiltojen lenkki 

 Missä: Keskustan tuntumassa, lähtö esim. Kirjaslammelta (Hakalantie). 

 Miksi: Kaupungin suosituin ulkoilureitti on 3,3 km pituinen ja kiertää Apianlahden 

kauniita järvimaisemia. Havainnoi luontoa ulkoilun lomassa: Apianvirrassa on 

toisinaan nähty saukko saalistamassa, talvella virrassa sukeltelee usein koskikara 

ja pimeinä mutta vielä lämpiminä alkusyksyn iltoina lepakot lentelevät veden yllä. 

 Suosittelija: Valkeakosken Latu ry. 

Saarioisjärvi ja Lapinnokka 

 Missä: Lähtö Jutikkalantieltä tai Päivölästä, Päivöläntie 52. 

 Miksi: Linnustostaan tunnetun Saarioisjärven kierros on lähes 10 km. Aloita kierros 

Jutikkalan lintutornilta tai Päivölästä ja kierrä vastapäivään. Lapinnokka 

Jutikkalassa on komeapuustoinen harju, jonka rinteillä on edustavia ketoja. 

 Suosittelijat: Valkeakosken Retkeilijät ry, Valkeakosken Latu ry, Iku-Turson Akat 

Suden metsä ja Pörhölän laavu 

 Missä: Äimäläntieltä metsäautotietä kohti Korkeusvuorta. 

 Miksi: Suden metsä on moni-ilmeinen suojelualue Pälkäneen Korkeusvuorella. Se 

pitää sisällään useita metsätyyppejä: karua mäntykangasta, tuoreen kankaan 

kuusimetsää ja kosteapohjaista, lähteistä sekametsää. 

 Suosittelijat: Valkeakosken Retkeilijät ry, Iku-Turson Akat. 

Vallonjärvi ja Heikkilänmetsä 

 Missä: Lähtö Tavaksentieltä, Heikkilänkadun päästä. 

 Miksi: Alueella on rikas ja monipuolinen luonto sekä hieno Vallon lintujärvi; 

luontopolku, uudet pitkospuut, silta ja kevään mittaan valmistuva uusi lintutorni. 

Alkupäässä lehtomaista metsää, rantaluhtia ja Heikkilänmetsässä vanhaa 

kuusivaltaista metsää. Kauppilanmäessä kiertävältä Santun lenkiltä on viitoitus 

Vallonjärven luontopolulle. 

 Suosittelijat: Valkeakosken Latu ry, Iku-Turson Akat, Suomen luonnonsuojeluliiton 

Valkeakosken yhdistys ry. 



 

 

Valmarinniemi 

 Missä: Lähtö Valmarintien päästä. 

 Miksi: Kaupungin virkistysalue, jossa on tulentekopaikkoja, keittokatoksia ja 

Huhtasaaressa myös laavu. Riuttasaareen ja Paluseen pääsee jalan, lisäksi 

alueeseen kuuluvat Huhtasaari, Päärholminsaari ja Viitasaari.  

 Suosittelija: Valkeakosken Latu ry. 


	Luontoon! – Valkeakosken kirjaston Luonto ja ympäristö –lukukampanjan retkikohdelista
	Heritynniemi
	Lotilanjärven lenkki
	Mettivuori
	Rapolanharju
	Riippusiltojen lenkki
	Saarioisjärvi ja Lapinnokka
	Suden metsä ja Pörhölän laavu
	Vallonjärvi ja Heikkilänmetsä
	Valmarinniemi


