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Sarvikallio
TUUSULA

Helppona retkikohteena Sarvikallio 
tar joaa erinomaiset puitteet koko 
perheen eväsretkeilyyn ja liik ku mi seen. 
Sarvikallion laelta avautuu Tuusulan
järvelle upea maisema, jonka monet 
kultakauden taiteilijat ovat ikuistaneet 
maalauksiinsa.

Alueen pinta-ala 36 hehtaaria
Osoite Sarvikalliontie 35, 04300 Tuusula
Palvelut infotauluja, venelaituri, pysäköintipaikka, 
tulipaikka, käymälä, merkittyjä reittejä

Saapumisohje Kantatieltä 45 käännytään Nummen
väylälle, joka muuttuu pian Paijalantieksi. Noin 2 km 
jälkeen kääntyy oikealle Sarvikalliontie, jota ajetaan 
150 m pysäköintipaikalle.

Sarvikallio on Tuusulanjärven rantojen korkein kohta, jo
ka jylhänä kohoaa 25 metriä järven yläpuolelle. Jyr käs ti 
järveen putoavan avokallion laelta avautuu upea nä ky
mä. Sarvikallio on suosittu ympärivuotinen ret ki kohde, 
jon ka laella on mukava nauttia eväitä mai se mia ihaillen. 
Vas ta ran nalla kohoavat vanhat hu vi lat muistuttavat, 
että ollaan merkittävässä kult tuu ri ympä ris tös sä, jossa 
Tuusulan järven värikäs taiteilijayhteisö ai koi naan 
kukoisti.

Sarvikallion virkistysalueen poluilla on koettavissa van
han metsän hämäryys ja koivumetsikön valo. Metsän 
siimeksestä voi kurkistella ympäröivään viljavaan pelto
maisemaan tai tähyillä läheiselle kosteikkoalueelle. Sarvi
kallion alue on helposti haltuun otettavissa, mutta silti 
monipuolinen retkikohde, jossa riittää koluttavaa koko 
perheelle.

Tietoa retkikohteesta

Sarvikallio sijaitsee Tuusulanjärven länsirannalla ja on 
helposti saavutettavissa monesta suunnasta. Sinne 
hu raut taa autolla esimerkiksi Helsingin keskustasta rei
lus sa puolessa tunnissa. Alueelle pääsee myös julkisilla 
liikenne välineillä. Lähin bussipysäkki on Paijalantien 
var res sa, ja sieltä on noin 600 metrin kävelymatka. Lä
him mät rautatieasemat ovat Järvenpää ja Kerava, ja 
molemmilta pääsee jatkamaan bussilla lähemmäs Sarvi
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kalliota. Tarkat tiedot Sarvikalliolle pääsystä julkisilla 
lii ken ne välineillä löytyvät HSL:n Reittioppaasta.

Sarvikallio sopii hyvin myös pyöräretken kohteeksi. 
Pyö rän kuljettaminen lähijunassa onnistuu, ja matkaa 
Järven pään asemalta kertyy 8,5 km tai Keravan 
asemalta 9,5 km.

Monipuoliseen alueeseen pääsee parhaiten tutustumaan 
Seittelinreitillä, joka vie kulkijan metsien ja avarien kult
tuu ri maisemien kautta Sarvikalliolle. Reitin varrella on 
myös näköalapaikka Seittelinlahden suuntaan. Sarvi
kalliolta reitti jatkuu edelleen alueen eteläosiin, joissa 
pääsee kokemaan hienoja lehtomaisemia sekä vanhan 
metsän tunnelmaa.

Sarvikallion laella on tulipaikka, lähistöllä sijaitsevat 
myös puuvaja ja käymälä. Näköalakallion alapuolella 
jär ven rannalla on pieni laituri, jonne johtavat portaat.

Sarvikallion lakialue on luonnonsuojelualue, jossa ku lu
misen ehkäisemiseksi ja luontoarvojen suo je le mi sek si 
on suotavaa liikkua vain pääreiteillä. Luon non suo je lu
alueella telttailu on kielletty, mutta muualla Sarvikallion 
virkistysalueella telttailu on sallittu jokamiehenoikeuksien 
puitteissa (katso luonnonsuojelualueen rajaus kartasta).

Esteettömyys

Sarvikallio on helppo retkikohde, joka tarjoaa elämyksiä 
monenlaisille kävijöille. Alueella on kuitenkin suuria kor
keus eroja ja jyrkkiä nousuja, mikä asettaa siellä kul ke mi
selle omat haasteensa. Varsinaisia esteettömiä palveluita 
ei alueella ole.

Lisätietoa

Tuusulanjärvi on Uudenmaan maakuntajärvi, joka tar
joaa monipuolisia luonto ja kulttuurielämyksiä hy vi en 
yhteyksien päässä, lähellä pääkaupunkiseutua. Alueen 
maisemat ovat vetäneet ihailijoita puoleensa jo pitkään. 
1900luvun alussa järven rannalla kukoisti tai tei li ja yhtei
sö, jonka jäseniä olivat monet Suomen kul ta kauden 
mes ta reis ta, kuten taidemaalarit Pekka Halonen ja 
Eero Järnefelt sekä säveltäjä Jean Sibelius. Nykyään 
Sarvikallion aluetta hoi ta va Uuvi kehittää sitä yhdessä 
Tuusulan kunnan kans sa. Sarvikallion arvokkaasta 
lakialueesta tuli luon non suojelu alue Suomen it se näi
syy den l00vuotisjuhlan kun niak si Luontolahjani sata
vuotiaalle kampanjan yh tey des sä vuonna 2017.


