
Lauantaina 28.9. ”Reitti 2020” -vaellus 

Vuosaaresta Sipoonkorpeen 

Vaihtoehtoiset kolme lähtöpaikkaa:

1. Kello 9.00 Vuosaaren metroasemalta, itäiseltä uloskäynniltä viittojen ”urheilutalo 0,2”, 
”terveysasema” kohdalta.

2. Kello 11.10 Aurinkolahden bussipysäkki 4603. Paikalle pääsee bussilla 90 Vuosaaren 
metroasemalta.

3. Kello 14.35 Östersundomin bussipysäkki 5009. Paikalle pääsee busseilla 841 tai 93. 
Itäkeskuksen metroasemalta.

Retki päättyy kello 18:n ja 20:n välillä Kuusijärven bussipysäkille, josta on bussiyhteys 
Helsinkiin. Vetäjän ja osallistujien jaksamisesta riippuen on mahdollisuus kävellä myös 
Koivukylän rautatieasemalle, jolloin kokonaismatkaksi tulee 35,9 kilometriä.

Jokainen osallistuja vastaa itse omista eväistään, jaksamisestaan ja turvallisuudestaan. Retki 
vaatii vähintään kohtalaista peruskuntoa ja sen voi aloittaa ja lopettaa haluamassaan 
vaiheessa. Vaellukselle on vapaa pääsy, eikä sille tarvitse ilmoittautua.

Retki vaatii kohtalaista peruskuntoa lähinnä pituutensa vuoksi. Maasto on enimmäkseen 
helppokulkuista, eikä kovin jyrkkiä nousujakaan ole paljon. Reitistä suurin osa kulkee 
helppokulkuisia kävelyteitä pitkin. Myös maantienlaitaa joudutaan kulkemaan jonkin verran. 
Mustavuoren osuuden jälkeen Östersundomin pysäkin kohdalla on viimeistään hyvä olla varma, 
jaksaako jatkaa Kuusijärvelle saakka. Kalkkiruukin polun jälkeen on kylläkin mahdollisuus kävellä 
omatoimisesti Nurmimäentielle, jota pitkin kulkee busseja.

Oheiseen taulukkoon on koottu tietoa vaelluksen etapeista. Keltaisella pohjalla ovat vaihtoehtoiset 
lähtöpaikat, vihreällä suunnitellut lepotaukojen paikat, valkoisella muut  kohteet ja 
vaaleanpunaisella vaelluksen päätepiste. Lepotaukopaikat on pyritty valitsemaan viihtyisyyden 
perusteella ja arvioidut taukojen kestoajat ovat ohjeellisia etenkin viimeisen lähtöpaikan jälkeen, 
jolloin aikataulu on vapaampi.

Toiseen taulukkoon on merkitty etäisyyksiä ja aika-arvioita kolmesta vaihtoehtoisesta lähtöpaikasta 
kolmeen vaihtoehtoiseen lopetuspaikkaan. Kuten siitä nähdään, tarjolla on kuusi erimittaista 
osavaellusta.



Kello

Matka (km)

EtappiKävelty Jäljellä

9.00 0,0 32,4
Vuosaaren metroasema, itäinen uloskäynti viittojen 

” urheilutalo 0,2” , ” terveysasema”  kohdalla

9.25 1,6 30,8 Kahvila Kampela, 15 minuutin tauko

9.50 2,1 30,3 Tulentekopaikka Uutelassa

10.25 4,3 28,2 Uutelan laguunit

11.10 6,8 25,6
Silta Vuotien yli. Pysäkki 4603 (Aurinkolahti),

bussi 90 Vuosaaren metroasemalta

13.10 13,8 18,7 Porvarinlahden ylittävä silta

13.15 14,0 18,4 Lintutorni Porvarinlahdella (15 minuutin tauko)

14.35 18,2 14,3
Östersundomin K-market. Lähtö: pysäkki 5009 

(Östersundom), bussi 841 tai 93. Tauko 10 minuuttia

15.40 21,4 11,0
Storträsk, etelärannan tulentekopaikka 

(valokuvaustauko 5 min)

15.55 21,9 10,6
Storträsk, pohjoisrannan tulentekopaikka

(tauko 15 min)

16.55 24,3 8,1 Högbergetin huippu (5 minuutin tauko)

17.30 26,2 6,3 Kalkkiruukin laavu + WC (15 minuutin tauko)

18.20 28,3 4,1 Bisajärven nuotiokatos + WC (20 minuutin tauko)

19.40 32,1 0,3 Kuusijärven uimaranta + WC (15 minuutin tauko)

20.00 32,4 0,0 Pysäkki V9720 (Kuusijärvi), bussit 738 ja 739

Lähtöpaikka

Määränpää
Vuosaaren
metroasema

Aurinkolahden
bussipysäkki

Östersundomin
bussipysäkki

Aurinkolahden pysäkki 6,8 km (2 h 10 min)

Östersundomin pysäkki 18,2 km (5 h 35 min) 11,4 km (3 h 25 min)

Kuusijärvi 32,4 km (11 h) 25,6 km (8 h 50 min) 14,2 km (5 h 25 min)

Vaellusreitin kuvailua

Aluksi Vuosaaren metroasemalta kävellään Aurinkolahden rantaan ja jatketaan Uutelan 

kanavan kohdalla sijaitsevaan kahvila Kampelaan, jossa on mahdollisuus syödä ja käydä 

WC:ssä. Tämän jälkeen kierretään Uutelan hieno virkistysalue, jossa on aluksi merenrannan

tuntumassa kallioisempaa maastoa ja männikköä. Pääsemme näkemään myös Uutelan 

laguunit. Särkkäniemeen saavuttuamme metsät koostuvat paljolti suurikokoisista kuusista.



Uutelan jälkeen vaelletaan kohti Mustavuorta. Aluksi joudutaan kävelemään 

rakennetumman ympäristön kautta, mutta Mustavuoressa päästään taas metsätaipaleelle. 

Reitti kulkee myös Mustavuoren lehdon läpi.

Mustavuoren jälkeen koittaa maantieosuus, jonka jälkeen päästään Sipoonkorven 

kansallispuistoon ensin Storträskille, sitten Högbergetille ja Kalkkiruukinpolulle. Bisajärvi 

ja Kuusijärvi päättävät tämän vaelluksen.

Uimiseenkin tarjoutuu mahdollisuus Storträskillä ja Kuusijärvellä.


