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Tervetuloa Käräjäkosken luontopolulle
Vantaanjoki saa alkunsa Erkylänjärvestä, 
joka sijaitsee Riihimäeltä itään Hausjärven 
kunnan puolella. Käräjäkoskella Vantaan-
jokilaaksoa ympäröivät pellot ja asutus.

Rehevässä ja vehmaassa jokilaaksossa 
viihtyvät niin kasvit kuin eläimetkin. Voit 
törmätä keväthangilla saukonkin jälkiin. 
Kesällä kosteikossa viihtyy kurjenmiekka 
ja keltaängelmä.

Käräjäkoski tarjoaa ulkoilijalle hyväkun-
toiset polut. Alueella on hyvät mahdol-
lisuudet myös virkistyskalastukseen. 
Käräjäkosken vesissä uiskentelee vielä 
oma purotaimen-kantansa.

Käräjäkosken luontopolku tutustuttaa 
sinut Käräjäkosken luontoon ja elämään. 
Reitin pituus on noin 1,2 kilometriä. Polun 
Käräjäkoskentien länsipuolella kulkeva 
osa kalastuslaitureineen ja joen ylittävine siltoineen soveltuu myös liikuntarajoitteisille. 

Käräjäkosken luontopolku sijaitsee Riihimäen itälaidalla. Aloituspaikkaan löydät ajamalla Erkyläntietä ja kääntymällä aivan kaupungin 
taajaman laidalta Käräjäkoskentielle. Vantaanjoen ylittävän sillan vieressä on parkkipaikka, josta polku alkaa.

Luontopolulle pääsee paikallisliikenteellä, pysäkki Erkyläntien varressa.



Luontopolun tietoiskut:
 • Koski, veden kunnostaja

 • Käräjäkoskella tärppää 

 • Käräjäkoskella viihtyy villi taimen

 • Vanha uoma

 • Miksi vesi on ruskeaa?

 • Rantakasvillisuus
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