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Piilolammi
HYVINGE

I hjärtat av det ödemarksbetonade 
skogsområdet vilar en liten sjö där 
det är skönt att andas ut. Piilolammis 
friluftsområde är ett lätt och tillgängligt 
utfärdsmål eller en startplats för större 
äventyr.

Områdets areal 25 hektar
Adress Piilolammintie 162, 05800 Hyvinge
Service infotavla, parkeringsplats, eldplats, toalett, 
tillgänglig led för rörelsehindrade, badbrygga 

Så här hittar man fram Vik vid Hyvinge av från 
Helsingfors-Tavastehusvägen (riksväg nr 3) till Kytäjäntie 
(nr 1361) som går västerut. Följ vägen i 4,5 km, sväng 
sedan till höger och följ Jauholammintie i ca 300 m. Sväng 
efter detta till vänster och fortsätt med Piilolammintie i ca 
2 km till slutet av vägen.

Piilolammi friluftsområde i Hyvinge är året runt lät till-
gängligtförutflykterienödemarksbetonadmiljö,vid
en fridfull sjö. Uuvis friluftsområde ligger vid Piilolammis 
södra strand, från vilken en underbar vy öppnar sig över 
sjön och den omgivande skogen. Det är en njutning för 

Usminjärvi

Piilolammi

Pikku Piilo

104.2

101.9

102.9

Piilolammi

0 100 200 300 400 500 m

Statens 
naturvårdsskog

privat

Grundkarta: LMV

infotavla
parkeringsplats
kokplats
avträde
brygga
bom
markerad led
adress

föreningens 
område

hela sällskapet att inta sin färdkost vid den nya, till-
gängliga eldplatsen och man kan även ta sig ett upp-
frisk ande dopp i sjön.

Efter matpausen kan man ta sig runt Piilolammi genom 
att följa en naturstig eller så kan man styra kosan längre 
in i skogens djup. Piilolammi är en del av det vidsträckta 
Kytäjä-Usmi–strövområdet, vars mångsidiga friluftsleder, 
skid spår och eldplatser upprätthålls av Hyvinge stad. Det 
finnsgodaförutsättningarattrörasiginaturenochgöra
utflykteråretomiKytäjä-Usmiområdet.

Information till besökaren

Piilolammi i Hyvinge har goda förbindelser från många 
håll.Frånparkeringsplatsenförflyttarmansigtillsjöns
strand längs med en lättframkomlig led. Längs vägen 
finnsettträskjul,frånvilketmankannappamedsigen
famn med ved för att göra upp eld. Sommaren 2018 öpp- 
na de en ny, tillgänglig eldplats vid Piilolammis strand. Man 
kommer nu lätt till stranden med barnvagn eller rullstol.

Piilolammi är en smal, djup skogssjö, som är rätt frodig 
men som ändå har tämligen rent vatten. På Uuvis om-
rådeviddensödraändanavsjönfinnsävenenbrygga,
som möjliggör simning.

Runt Piilolammi går Hyvinge stads naturstig som startar 
vid Piilolammis parkeringsplats. Naturstigen är 2,3 km 
lång och dess tavlor berättar om områdets natur och 
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historia. Naturstigen klassas som krävande eftersom den 
har stora höjdskillnader och ojämn botten. Til läggs upp-
gift er om naturstigen

Vid sjöns östra strand ligger den enda byggnaden i om - 
rådet, en f.d. skogsarbetarstuga, som nu är en privat 
som mar stuga. Stigen går på skogssidan av gårdsplanen 
och strandbastun.

Piilolammi hör till det 20 kvadratkilometer stora Kytäjä-
Usmi–strövområdet, vilket betyder att man kan göra en 
mycket längre tur i områdets skogar om man så önsk ar. 
Kytäjä-Usmis mångsidiga friluftsleder, skidspår och eld-
platserupprätthållsavHyvingestadochdetfinnsgoda
förutsättningarattrörasiginaturenochgörautflykter
alla årstider. Två av stadens friluftsleder tang erar Piilo-
lammi: ”Kahden piilon kierros” och ”Kolmen lam men kier- 
ros”. Tilläggsinformation om friluftslederna och skidspåren.

Alldelesinärhetenavparkeringsplatsenfinnsdetbra
boulderingplatser för dem som gillar att klättra.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Sommaren 2018 öppnades en ny, tillgänglig eldplats 
vid Piilolammis strand. Från parkeringsplatsen är det 
ca 500 meter till stranden. Man går först en bit längs 
en sandväg och sedan längs med en lättframkomlig 
grusbelagd led. För att komma till stranden är man 
tvungen att ta sig över en liten träbro, men precis som 
resten av leden är även bron lämplig för barnvagnar 
ochrullstolar.Förnärvarandefinnsdetingenhandikapp-
utrustadtoalettiområdet,menensådanfinnsiplanerna.

Tilläggsinformation

Kytäjä-Usmi, som är ett undantagsvis stort skogsom-
råde i södra Finland, valdes år 2017 till en av Finlands 
100 natur pärlor. Det består av en mosaik av små sjöar, 
skarpskurna klippor och djupa pass.


