Piilolammi
HYVINKÄÄ

Alueen pinta-ala 25 hehtaaria
Osoite Piilolammintie 162, 05800 Hyvinkää
Palvelut infotaulu, pysäköintipaikka, tulipaikka, käymälä,
esteetön reitti, uimalaituri

Erämaisen metsäalueen sydämessä
lepää lampi, jonka rannalla on hyvä
hengähtää. Piilolammin ulkoilualue
on helppo ja esteetön retkikohde tai
lähtöpaikka suurempiin seikkailuihin.

Saapumisohje Helsinki-Hämeenlinna-valtatieltä (nro 3)
käännytään Hyvinkään kohdalla länteen vievälle Kytäjän
tielle (nro 1361), jota ajetaan n. 4,5 km. Sitten käännytään
oikealle, ja ajetaan Jauholammintietä n. 300 m. Tämän
jälkeen käännytään vasemmalle ja jatketaan Piilolammin
tietä tien loppuun saakka, n. 2 km.

Piilolammin ulkoilualue Hyvinkäällä tarjoaa ympäri vuo
den helpon tavan päästä retkeilemään erämaiseen ym
päristöön, rauhallisen lammen rantaan. Uuvin ulkoilualue
sijaitsee Piilolammin etelärannalla, mistä avautuu viehättävä näkymä lammelle ja ympäröivään metsään.
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Piilolammi sijaitsee Hyvinkäällä, hyvien kulkuyhteyksien
päässä monesta suunnasta lähestyttäessä. Pysäköinti
paikalta siirrytään lammen rantaan helppokulkuista reit
tiä pitkin. Matkan varrella on puuvaja, josta voi napata
mukaan sylillisen halkoja tulentekoa varten. Piilolammin
rantaan on avattu kesällä 2018 uusi esteetön tulipaikka,
jonne pääsee helposti myös lastenrattaiden kanssa tai
pyörätuolilla.

yksityinen

Pohjakartta: MML

Piilolammi

Pikku Piilo
101.9

Eväshetken jälkeen Piilolammin voi kiertää luontopolkua
pitkin tai suunnata syvemmälle metsän siimekseen.
Piilolammi on osa laajaa Kytäjä-Usmin retkeilyaluetta,
jonka monipuolisia ulkoilureittejä, latuja ja tulipaikkoja
ylläpitää Hyvinkään kaupunki. Kytäjä-Usmin alueella
on hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja
retkeilyyn ympäri vuoden.

Tietoa retkeilijälle

Piilolammi
104.2

Uudella esteettömällä tulipaikalla eväiden syöminen on
nautinto koko seurueelle, ja lampeen voi myös pulahtaa
viilentävälle uinnille.

Usminjärvi
102.9

Piilolammi on kapea metsälampi; rehevähkö mutta
melko puhdasvetinen ja syvä. Uuvin alueella lammen
eteläpäässä on myös laituri, josta pääsee uimaan.
Piilolammin ympäri kiertää 2,3 km pituinen Hyvinkään
kaupungin luontopolku, jonka lähtöpisteenä Piilolammin
pysäköintipaikka toimii. Luontopolun taulut kertovat alu
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een luonnosta ja historiasta. Luontopolku on luokiteltu
vaativaksi johtuen suurista korkeuseroista ja osin epä
tasaisesta maapohjasta. Lisätietoa luontopolusta.
Lammen itärannalla sijaitsee alueen ainoa rakennus,
entinen metsätyömaakämppä, joka on yksityisessä
kesähuvilakäytössä. Kämpän piha-alue ja saunaranta
on kierrettävä metsän puolelta.
Piilolammi kuuluu yli 20 neliökilometrin kokoiseen KytäjäUsmin retkeilyalueeseen, joten halutessaan Piilolammilta
voi tehdä paljon laajemmankin kierroksen alueen met
siin. Kytäjä-Usmin monipuolisia ulkoilureittejä, latuja ja
tulentekopaikkoja ylläpitää Hyvinkään kaupunki, ja alue
tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja
retkeilyyn kaikkina vuodenaikoina. Piilolammia sivuaa
kaksi kaupungin ulkoilureittiä: Kahden piilon kierros ja
Kolmen lammen kierros. Lisätietoa ulkoilureiteistä ja la
duista.

Esteettömyys
Piilolammin rantaan on avattu kesällä 2018 uusi esteetön
tulipaikka. Pysäköintipaikalta on matkaa lammen ran
taan noin 500 m. Sinne kuljetaan ensin pätkä hiekka
tietä ja sitten pitkin helppokulkuista sorastettua reittiä.
Rantaan päästäkseen pitää ylittää pieni puusilta, mutta
kuten koko reitti, myös silta sopii kuljettavaksi lastenrat
taiden kanssa tai pyörätuolilla. Tällä hetkellä alueella ei
ole esteetöntä käymälää, mutta sellainen on suunnitteilla.

Lisätietoa
Eteläsuomalaiseksi metsäalueeksi poikkeuksellisen
suuri Kytäjä-Usmi valittiin vuonna 2017 Suomen 100
luontohelmeä -kohteeksi. Sitä kirjovat pienten lampien
mosaiikki, jyrkkäpiirteiset kalliot ja syvät solat.

Kiipeilyn ystävät löytävät hyviä boulderointipaikkoja
kallioilta aivan pysäköintialueen läheltä.
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