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Metsähotellin aluekartta

Lempivaara
• Etäisyys Riihimäen keskustasta n. 5 

km
• 20 hirsimökkiä, 140 

asuntovaunupaikkaa, 
telttapaikkoja, uimaranta, 
lohilampi, tilaussaunat ja ravintola

• Etäisyys Lempivaaran
päärakennukseen n. 300m

• Lempivaaran tilat käytettävissä
• WC
• Suihkut
• Ohjelmaa mm. Lammella
• minigolf



Riihilatu ja Riihimäki

• Riihilatu on perustettu 1970

• Jäsenmäärä n. 600 jäsentä

• Ulko—ja luontoliikunnan edistäjä
• Maastopyöräily
• Polkujuoksu

• Riihipolku ja Riihipolun polkaisu (lokakuun 
ensimmäinen sunnuntai)

• Kuutamoilta helmikuussa

• Tour De Riihimäki maastopyörätapahtuma 
toukokuussa

• Asukkaita 29 318

• Etäisyydet – Riihimäki on lähellä
• Hämeenlinna 36 km
• Helsinki 70 km
• Tampere 113 km
• Lahti 62 km
• Turku 156 km

• Pinta-ala 121 m² (sisävesien osuus 4,55 m²

• 38:nneksi suurin kunta
Lähde: Tilastokeskus



Riihimäen Metsähotelli

• Metsähotelli avaa ovensa la 8.9 klo 16.00 ja päättyy su 9.9 klo 12.00. Mahdollisuus jäädä 
viettämään aikaa Lempivaarassa tapahtuman päätyttyä

• Matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla retkeilyä
• Asiantuntijat apuna
• Turvallisuus
• Yhteisöllisyys

• Useita erilaisia telttoja, riippumattoja, puolijoukkueteltta
• Riihilatu ylläpitää vastaanottoa

• Vastaanotto
• Tulipaikka retkieväiden omatoimiseen valmistamiseen
• Nokipannukahvit, tee, mehu

• Ohjelmaa
• Lauantaina: Nonstop lajiesittely; frisbee golf, maastopyöräily, ym.
• Sunnuntaina: Ohjattu patikointi Hatlamminsuon ympäri n. 8 km, sekä mahdollisuus kokeilla 

melontaa ohjaajan avustuksella



Retkeilyreitit – Hatlamminsuon ympärysreitti

• Lähtöpaikka Matkailukeskus Lempivaara (Karhintie 196, Riihimäki) tai 
Kiskon maja (Hiihtomajantie 105, Riihimäki
• Riihimäen rautatieasemalta matkaa n. 5 km
• Reitin pituus 
• Koko suoalueen kehysreitti n. 7,5 km
• Lyhyempi laavulenkki n. 4 km

• Reitti on vaativuudeltaan keskivaikea
• Nousua n. 228m ja laskua 216m
• Reitin kulkuaika n. 2h ilman pidempiä taukoja
• Laavu n. 6 km / 2 km kohdalla (myötäpäivään kuljettaessa)
• Kiskon majalla sijaitsevalle pysäköintipaikalle pääsy myös autolla



Hatlamminsuon ympärysreitti



Reittikuvia

Kuvia ensimmäisen kahden kilometrin matkalta.



Reittikuvia

Kuvia reitistä 2-4 km matkalta.



Reittikuvia

Kuvia reitistä 4 - 6 km matkalta. 



Yhteenveto

• Hyvät reittivaihtoehdot
• Lyhyempi reitti soveltuu erinomaisesti lapsiperheille
• Vuoden 2018 aikana uusitaan Hatlamminsuon ympärillä kulkeva, 

Kiskon majalta lähtevä suon ekosysteemiä esitetauluin kuvaava 
pitkospuulenkki



Muuta Riihimäellä

Muita Riihimäen päiväretkikohteita ovat:

• Riutta (Kormuntie 260, Riihimäki)

• Pulkkamäki

• 18 väyläinen Frisbee golf- rata

• Riutta MTB reitit 8 kpl

• Jousiammunta

• Patikointi (mm. Ilvesreitti Lopelle)

• Vahteriston ulkoilualue (Teerimäenkatu, Riihimäki)

• Kävely/Patikointi

• Pyöräily

• Maastohiihto

• Maastopyöräily

• Hyvät yhteydet maastoja pitkin naapurikuntiin (Hausjärvi ja Hyvinkää)

• Huom! Vahteriston alkupäässä luonnonsuojelualue, liikuttava kävellen merkityillä poluilla!

• Käräjäkoski (Metsäkulmantie 483, Riihimäki)

• Vantaanjoen ympäristössä kulkeva n. 1,2 km mittainen helppo luontopolku

• Mahdollisuus kalastukseen (Riihimäen perhokalastajat myy alueelle kalastuslupia)

• Hirvijärven virkistysalue (Jänissaarentie 40, Riihimäki)

• Paalijärven virkistysalue (Veljesmajantie 30, Riihimäki)


