
Föreningen Nylands friluftsområden  /  uuvi.fi  /  uuvi@uuvi.fi

Sarvikallio
TUSBY

Som ett lätt utflyktsmål erbjuder 
Sarvikallio goda förutsättningar för 
picknick och motion för hela familjen. 
På krönet av Sarvikallio öppnar sig 
en fantastisk vy över Tusby träsk, som 
många av guldålderns konstnärer 
förevigat i sina målningar.

Områdets areal 36 hektar
Adress Sarvikalliontie 35, 04300 Tusby
Service infotavlor, parkeringsplats, eldplats, toalett, 
utmärkta leder, båtbrygga  

Så här hittar man fram Vik av från stamväg 45 till 
Nummenväylä som snart övergår i Paijalantie. Vik efter 
2 kilometer av till höger till Sarvikalliontie och följ denna 
väg i 150 meter till parkeringsplatsen.

Sarvikallio är den högsta punkten vid Tusby träsks 
stränd er. Det storslagna berget reser sig 25 meter ovan
om sjön. Från krönet av berget som brant stupar ner 
i sjön öppnar sig en imponerande utsikt. Sarvikallio är 
ett po pu lärt utflyktsmål året om, från vars krön man kan 
njuta av sin färdkost medan man beundrar landskapet. 
De gamla villorna på den mot satta stranden påminner 
om att det är fråga om en betydande kulturmiljö, där 
Tusby träsks färgglada konstnärssamhälle i tiderna 
blom strade.

Efter att man njutit av vindens sus på Sarvikallios krön 
kan man ta sig ner till skogsstigarna som går kors och 
tvärs genom området. Längs dem kan man uppleva skill
naden mellan den dunkla gamla skogen och den ljusa 
björkskogen. Från skogens djup kan man beundra det 
omgivande, bördiga åkerlandskapet eller titta på den 
närliggande våtmarken från en annan utsiktsplats. Det 
är lätt att lära känna Sarvikallio men det är trots det ett 
mångsidigt utflyktsmål som har mycket att erbjuda hela 
familjen.

Information till besökaren

Sarvikallio vid Tusby träsks västra strand är lätt att nå 
från många håll. Det är lätt att ta sig dit med bil från 
Helsingfors centrum på en dryg halv timme. Om rådet 
kan även nås med kollektivtrafiken. Närmaste buss
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håll plats ligger vid Paijalantie och därifrån är det ca 
600 meter till området. De närmaste tågstationerna är 
Träskända och Kervo och från båda kan man fort
sätta med buss så man kommer närmare Sarvikallio. 
Noggran nare uppgifter om hur man kommer till Sarvi
kallio med kollektivtrafiken får man genom att använda 
HRT:s reseplanerare.

Sarvikallio passar även som mål för en cykeltur. Det går 
bra att transportera cykeln i lokaltågen och det är 8,5 
kilometer från Träskända och 9,5 kilometer från Kervo 
till friluftsområdet. 

Seittelinreittileden är det bästa sättet att bekanta sig 
med det mångsidiga området. Leden för vandraren 
genom skogar och öppna kulturlandskap till Sarvikallio. 
Längs leden finns även en utsiktsplats mot Seittelinlahti. 
Från Sarvikallio fortsätter leden till områdets södra 
delar, där man får uppleva vackra lundlandskap och 
atmosfären i en gammal skog. 

På Sarvikallios krön finns en eldplats och i närheten finns 
även ett vedskjul och en toalett. En trappa leder till den 
lilla bryggan vid sjöstranden nedanom utsiktsplatsen.

Sarvikallios krön är ett naturskyddsområde. För att und
vika slitage och skydda naturvärdena är det önsk värt 
att besökarna rör sig på huvudlederna. På natur skydds
området är det förbjudet att tälta men på resten av 
Sarvi kallio friluftsområde är det tillåtet att tälta i enlighet 
med allemansrätten (kontrollera naturskyddsområdets 
gräns på kartan).

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Sarvikallio är ett lätt besöksmål som erbjuder upp
levelser för olika besökare. Området har dock stora 
höjd skillnader och branta stigningar, vilket gör det 
kräv ande att röra sig i omgivningen. Det saknas service 
för rörelsehindrade på området.

Tilläggsinformation

Tusby träsk, som har goda trafikförbindelser, är Nylands 
landskapssjö som erbjuder mångsidiga natur och kul  
tur upplevelser i närheten av huvudstadsregionen. Om
rådets landskap har redan länge dragit till sig be undrare. 
I början av 1900talet blomstrade ett konst närs samhälle 
vid sjöns strand. I samhället ingick många mäs tare som 
var verksamma under Finlands guldålder, så som konst  
närerna Pekka Halonen och Eero Järnefelt samt kompo
si tören Jean Sibelius. Sarvikallio var då ett po pu lärt 
ut flyktsmål för picknickar, dit konstnärerna gjorde 
som mar utflykter med sina familjer och samtidigt 
före vigade ”Pikku Koliksikin” som de kallade det stor
slagna bergslandskapet. Nuförtiden utvecklas om rådet 
av Uuvi, som sköter området tillsammans med Tusby 
kommun. Sarvikallios värdefulla krön blev natur skydds
område i samband med kampanjen Min natur gåva till 
hundraåringen år 2017 till ära av Finlands själv ständig
hets 100årsjubileum.


