
Saapuminen ja yhteyStiedot

haniKan LuontopoLuLLe
Tervetuloa

haniKan LuontopoLKu

Hanikan luontopolku vie kulkijan Soukan seudun merenläheisiin maisemiin. Reitin pituus on noin viisi kilometriä ja se kulkee vaihtelevissa maas-
toissa pitkospuilla, metsissä ja kallionlailla. Polku sopii aloitettavaksi mistä kohdasta vain, ja siitä voi hyvin kulkea vain osankin.

Luontopolku on merkitty viitoituksella ja sen varrella on 14 kohdetaulua. Hyviä levähdys- ja eväspaikkoja ovat reitin varrella olevat kallionlaet ja 
rantakalliot. Reitillä ei ole jätehuoltoa, joten muistathan viedä mahdolliset eväsroskat mukanasi. Avotulen teko ja telttailu on kielletty.
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Soukassa, Alatörmän pysäkillä pysähtyy useampi kaupungin 
sisäinen ja seutulinja, mm bussit. 2, 42, 143 ja 145. Polun al-
kuun on opastus Alakartanontieltä urheilukentän kohdalta. 
Bussilla 145 pääsee Kampista Suinonsalmeen. Bussi 46 Es-
poon keskuksesta tuo Riilahdentielle, taulun 13 tuntumaan. 
www.reittiopas.fi
 
Oman auton voi pysäköidä Alakartanontien, Suvisaarentien 
tai Suinonsalmen kesäkioskin pysäköintialueille. Suinonsal-
messa pysähtyy kesäisin kaupungin reittivene.  
www.visitespoo.fi
 
Espoon kaupunki ylläpitää luontopolkuja Träskändan karta-
nopuistossa, Laajalahden luonnonsuojelualueella, Tremans-
kärrillä, Sorlammella ja Keskuspuistossa. Luontopoluista saa 
tietoa ympäristökeskuksesta, puh. (09) 8162 4832 ja Villa 
Elfvikin luontotalosta,  (09) 8165 4400.
www.espoo.fi/luontopolut
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Etelä-Espoossa lainehti 3000 vuot-
ta sitten muinainen Litorinameri, 
ja Soukan ja Hanikan kalliot olivat 
sen saaria.
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Mätäjärven rehevällä kosteikkoalu-
eella voi nähdä valkohäntäkauriin  
jälkiä.

aRVoKaSta KoSteiKKoLuontoa

eLÄmÄÄ muuRahaiSpeSÄSSÄ

SaaRiSton aSuKKaita

KaitaLahden Linnut

Rannan VyöhyKKeiSyyS – 
meReStÄ metSÄKSi LepaKoiden mieLipaiKKa

haniKan SiiRtoLohKaRe

iSoVaRpuRÄme

jÄÄKauden jÄLKiÄ KaLLioSSa
muinaiSRannaLLa

KaLLioiden 
SinnitteLijÄt

Hanikan lohkare on matkannut 
jäävuoren pohjassa tälle kalliolle 
noin 12 000 vuotta sitten.

Suopursujen huumaava 
tuoksu toivottaa tervetul-
leeksi suolle.

Jos kimalaiset pörräävät kesän kynnyksellä 
mustikan kukissa, täällä voit saada myö-
hemmin kesällä suun siniseksi.

tutuStu haniKan LuontopoLKuun!

Lähde etsimään jääkauden jälkiä 
Hanikan kallioilta!   

Korkeimmalla paikalla Sundsbergetin laella 
kohoaa kaksi pronssikautista hautaa. 

muinaiShaudat eLi hiidenKiuKaat

muStiKKametSÄn SiimeKSeSSÄ

LajiRiKaS RantaLehto

Ruovikon suojissa piilottelevat 
vesilinnut näkee parhaiten lintu-
tornista.

Suinonsalmen rannoilla voit 
lämpimänä kesäiltana nähdä
lepakon saalistuslennollaan.

Hanikan rantalehtojen puita 
koputtelee käpytikan lisäksi sitä 
harvinaisempi pikkutikka.

Saaristo on ollut suosittu lomanviet-
topaikka aina 1800-luvulta alkaen, 
jolloin alkoi myös säännöllinen 
höyrylaivaliikenne.

Pitkospuilta näet, miten Kaitalah-
den ruovikko muuttuu paju- ja 
tervaleppäluhdaksi ja edelleen 
metsäksi. 


