
Hatlamminsuo on Riihimäen arvokkain 
yksittäinen luontokohde. Suon luon-
nonsuojelullinen arvo perustuu moniin 

eri suokasvillisuustyyppeihin, joita on useita 
kymmeniä. Suolla elää runsas ja monipuoli-
nen eläimistö ja kasvillisuus. Hatlamminsuon 
arvoa nostaa sen sijainti aivan Riihimäen kau-
punkitaajaman tuntumassa.

Pääosa Hatlamminsuosta on säilynyt lähes luon-
nontilaisena. Myös ihmistoiminta, kuten turpeen 
nosto, ojitukset, hakkuut ja virkistyskäyttö antaa 
oman vivahteensa alueen luonteeseen. Keskellä 
suota olevaa Hatlammia käytettiin vielä 50-luvul-
la uimapaikkana.

Hatlamminsuosta ja Hatlamminmäen alueesta 
77 hehtaaria on Metsähallituksen luontopalvelui-
den hallinnassa. Alueelle tultanee tulevaisuudes-
sa perustamaan luonnonsuojelualue.

Suon tuntumassa on ulkoilumaja ja alueella ristei-
lee tiheä ulkoilupolkujen verkosto. Talvisin suol-
la liikkuvat hiihtäjät. Myös marjastajia ja luonnon 
harrastajia liikuskelee runsaasti. Suota käyte-
tään lisäksi ahkerasti koulujen luonto-opetuk-
sen kohteena.

Hatlamminsuon luontopolkuHatlamminsuon luontopolku
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Hatlamminsuon 
alueelta kirjattiin  

kaikkiaan 37 lintulajia  
v. 2014 lintulaskennassa.  

Kuvassa Metsäviklo  
(Tringa ochropus). 

Kirpeä karpalo
Hatlamminsuon arvokkaimmat marjat ovat muurain ja karpalo. 
Muita suomarjoja ovat variksenmarja ja juolukka. Turvealustal-
la tapaa myös mustikan ja puolukan, vaikka niiden pääasialli-
set kasvupaikat ovat kivennäismailla. 

Hatlamminsuon allikkoja
Suolla olevien avovetisten vesialtaiden eli allikkojen rannoilla 
kasvaa suokukan lisäksi mm. valkopiirtoheinää (Rhynchospora 
alba) ja leväkköä (Scheuchzeria palustris). 

Värikkäät perhoset ja korennot koristavat soita
Soilla elää runsas ja monipuolinen eläimistö ja kasvillisuus. 
Etenkin allikoiden luona voi nähdä sudenkorentoja, tyypillisiä 
suolla esiintyviä lajeja ovat suoukonkorento, ruskohukankorento 
ja lampikorennot.

Rhododendron tomentosum, tutummin Suopursu
Hatlamminsuon yleisimmän suotyypin isovarpurämeen valtala-
jeina ovat mänty ja suopursu, joka tuoksuu huumaavasti suolla 
kukinta-aikaan. Seuraavaksi yleisin rämeisiin luettava suotyyppi 
on tupasvillaräme.
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Luontopolun lähtötaulu

Kulkusuunta

QR-
koodipisteet

Polun varrella on  
QR-kooditolppia.  

Lue koodi älypuhelimella 
ja opi lisää alueen  

suoluonnosta.

Lisätietoja:
Riihimäen kaupunki  
Puhelinvaihde p. 019 758 4000

Luontopolun  
pituus on 

noin 1,5 km 
ja se kulkee 

pääosin 
pitkospuita 

pitkin.

Hiihtomaja

Laavu,  
tulentekopaikka

OLET
TÄSSÄLuontopolku alkaa tämän taulun vieres-

tä, kääntyy pian oikealle pitkospuille ja 
kulkee metsäpolkua suon reunaan. Kos-

ka suo on erityisen herkkää kulumiselle ja pai-
koin myös vaarallinen paikka märkyytensä vuok-
si, kulkee polku suolla pääosin pitkospuita pitkin. 
Osuuksilla, joilla ei ole pitkoksia, on reitti merkitty 
polun viereen sijoitetuilla punapäisillä kepeillä.
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