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Tervetuloa tutustumaan Riuttan luontoon! 
Riuttan alue on hyvä esimerkki jääkauden 
muokkaamasta maisemasta. Jääkauden jälkiä 
ilmentävät muun muassa siirtolohkareet, har-
jumuodostelma ja supat sekä kivikkoinen mui-
naisranta ja tasaiset hiekkakankaat eli deltat.

Harjualueen maalajeja ovat sora, hiekka ja 
hieta, jotka läpäisevät vettä helposti. Alue on-
kin tärkeä pohjaveden muodostumisalue ja 
Herajoen vedenottamo saa Riuttan alueelta 
raakavetensä. 

Alueen puusto on kuusi- ja mäntyvaltaista. 
Riuttassa on myös suoalueita. Riuttassa liikkuu 
tyypillisiä Etelä-Suomen metsien eläimiä. Voit 
nähdä vilauksen jäniksestä, ketusta, oravasta tai 
metsäpäästäisestä. Kesäöisin Riuttassa näkee 
lenteleviä lepakoita! Riuttan linnusto on moni-
puolinen. Alueella pesii noin 30 eri lintulajia. 

Noin 2,5 kilometrin mittaisen luontopolun varrelta löydät älypuhelimella luettavia QR-koodeja, joiden takaa avautuu Riuttan luontoa 
esitteleviä tietoiskuja. Lapsille on luontopolun varrella lyhyempi, noin 1,5 kilometrin mittainen QR-koodein toteutettu videoseikkailu 
Iita Ilveksen ja professori Riutta Tomeran tutkimuksista Riuttan alueella.

Luontopolku on merkitty maastoon punapäisillä merkkitolpilla. Lasten videoseikkailu noudattelee osittain luontopolun reittiä ja 
merkkitolppiin se on merkitty sinisellä värillä.



Luontopolun tietoiskut:
 • Linnusto 

 • Lepakot 

 • Kasvillisuus

 • Naava

 • Suot 

 • Siirtolohkare

 • Suppa 

 • Harju 

 • Pohjavesi

 • Muinaisranta

LISÄTIEDOT 
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelun vastuualue 

 +358 40 330 4161 
Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki

www.riihimäki.fi

http://www.riihimäki.fi
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