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Hyvinkään maastopyöräilykartta

Hyvinkään kolme viitoitettua maastopyöräilyreittiä  muodostavat yhdessä yli 45 km 
mittaisen reitistön, joka kiertää kaupungin ympäri ja risteilee Kytäjä - Usmi retkeilyalueen 
ulkoilureiteillä. Reitit kulkevat lähes koko matkaltaan jokseenkin hyväpintaisilla päällystä-
mättömillä väylillä tai metsäteillä ja ne ovat ajettavissa myös ns. normipyörällä. Toki maas-
topyörän leveät renkaat helpottavat kulkua pehmeiden ja/tai epätasaisten paikkojen yli.

Reitit on viitoitettu vähintään risteyskohdissa puisin opastepaaluin. Näiden lisäksi 
maastossa on sinipäisiä viittapaaluja sekä reittimerkintöjä puissa. Reittien lähtö- ja 
levähdyspaikoilla on opastustauluja.

Maastopyöräilyreiteillä ei ole talvikunnossapitoa muutamia pätkiä lukuunottamatta. 
Lumisena vuodenaikana valtaosalle väyliä kunnostetaan hiihtoladut ja tällöin pyöräily ei 
ole sallittua.

Lähtöpaikka / Route start Opastus / Information

Laavu / Lean-to Pysäköinti / Parking

Nuotiopaikka / Campfire Kioski, Kauppa / Kiosk, Shop

Leiripaikka / Camping site Huoltoasema / Gas station

Puucee / Outside toilet Hevosharrastusalue / Riding

Uimapaikka / Swimming place Skeittipuisto / Skate park

Bussit / Bus stop Frisbeegolf / Disk Golf park 

Rautatieasema / Railway station

Ravintola / Restaurant

Kiintorastiverkosto / Orienteering area, permanent controls

Jousiammunta-alue / Archery

Karttamerkit • Map symbols

Lisätietoja reiteistä on löydettävissä Kaupungin
www-sivuilta (www.hyvinkaa.fi/reitit)

RETKEILYKARTTA

www.hyvinkaa.fi/ulkoilu

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

MAASTOPYÖRÄILYKART

www.hyvinkaa.fi/reitit  

1. Hyvinkään pyörähdys

Lähtöpaikka: Hyyppärän pysäköintialue, Hyyppäräntie 70
Pituus: 8,6 km. Kiertosuunta: vastapäivään

Reitti kiertää lähes koko kaupungin ydinkeskustan noudatellen pitkälti talvisia 
hiihtoreittejä. Reittiin saa lisää pituutta kiertämällä Sonnimäessä Puolimatkan lenkin 
ja/tai ajamalla Nikinharjun lenkin Hyvinkäänkylässä. Toisaalta reittiä voi lyhentää 
oikaisemalla Tapainlinnasta Tanssikalliolle Tehtaansuon eteläpuolitse. Toinen oikaisu 
mahdollisuus on ajaa Alhostenmäestä Sveitsinpuiston läpi Hyyppärään. Sveitsinpuis-
tossa ajaminen on sallittua vain pyöräilyyn merkityillä väylillä.

Reitin soveltuvuus ja vaativuus:  
Reitti soveltuu kaikentasoisille pyöräilijöille, eikä se sisällä hankalia tai erityisiä 
ajotaitoja vaativia osuuksia. Reitti on luokitukseltaan helppo. Reitillä ajettaessa 
on otettava huomioon muut ulkoilijat ja Hyyppärässä sekä Ahdenkalliossa myös 
hevoset. Vaikka reitti kulkee pääasiassa muulta ajoneuvoliikenteeltä suljetuilla väy-
lillä, on katujen ja muiden urien ylityksiä runsaasti. Maltillinen vauhti risteysalueilla 
mahdollistaa kaikille turvallisen liikkumisen.

2. Karhujen pyörähdys

Lähtöpaikka: Hyyppärän pysäköintialue, Hyyppäräntie 70
Pituus: 10,2 km. Kiertosuunta: vastapäivään

Reitti noudattelee pääpiirteissään hiihtolatujen väyliä kiertäen Usmin kallioalueilla 
vanhoja kivilouhoksia. Pyörähdyksen sisään jää kaksi nuotiopaikkaa ja molemmat 
Karhulammet. Usmin uimarannalle on reitiltä matkaa 700 m.

Reitin soveltuvuus ja vaativuus:  
Reitti soveltuu kaikentasoisille pyöräilijöille, eikä se sisällä hankalia tai erityisiä 
ajotaitoja vaativia osuuksia lukuunottamatta K-18 MTB-oikaisua, joka on vaativa. 
Perusreitti on luokitukseltaan helppo. Reitillä ajettaessa on otettava huomioon muut 
ulkoilijat ja Hyyppärässä myös hevoset. Reitti kulkee osin autoteillä, joilla on nouda-
tettava liikennesääntöjä ja varovaisuutta. 

3. Kytömetsän pyörähdys

Lähtöpaikka: Jaanankallion pysäköintialue, Kytäjäntie 625
Pituus: 17,8 km. Kiertosuunta: myötäpäivään

Reitti risteilee Kytäjän metsäautoteillä ja pienillä ulkoiluväylillä sivuten tai halkoen 
lukuisia  luonnonsuojelualueita. Reitin lähituntumassa on kuusi levähdyspaikkaa 
nuotiokehineen ja laavuineen. Neljällä näistä on lisäksi puucee. Usmin uimarannalle 
on reitiltä matkaa 700 m.

Reitin soveltuvuus ja vaativuus:  
Reitti soveltuu kaikentasoisille pyöräilijöille, eikä se sisällä hankalia tai erityisiä ajo-
taitoja vaativia osuuksia. Paikoitellen on lyhyitä märkiä ja/tai pehmeitä kohtia sekä 
vauhdikkaita alamäkiä. Reitti on luokitukseltaan helppo. Reitillä ajettaessa on otettava 
huomioon muut ulkoilijat ja Kytäjäntiellä sekä metsäteillä myös autoilijat.

• Vähennä jätettä, älä roskaa luontoa
• Älä tee avotulta metsäpalovaroituksen aikana
• Kompostoi biojäte (puucee toimii kompostorina)
• Polta vain puhdas pahvi ja käärepaperi
• Tuo muut jätteet pois metsästä
• Sammuta nuotio lähtiessäsi
• Pidä koirasi kytkettyinä

Jokamiehenoikeudella et saa:

• Haitata maanomistajan maankäyttöä

• Kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyspellolla

• Roskata ympäristöä

• Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita

• Ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta

• Ottaa sammalta tai jäkälää

• Tehdä avotulta toisen maalle

• Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle
asumuksia tai meluamalla

• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa

• Häiritä tai vahingoittaa eläimiä, niiden pesiä tai poikasia

• Kalastaa tai metsästä ilman asianmukaisia lupia

• Päästää koiraa yleiselle uimarannalle, ladulle, lasten
leikkipaikaksi varatulle alueelle tai urheilukentälle

• Pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla
tai toisen alueella

• Pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana
edes omassa metsässä

Retkeilijän ABC

Jokamiehenoikeudella saat:

• Liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä,
luonnonniityillä ja vesistössä

• Oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua

• Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja

• Onkia ja pilkkiä

• Veneillä ja uida vesistössä sekä kulkea jäällä

• Ratsastaa
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Piilolammi

Kiiskilampi

Kaksoislammit

Iso-Karhu

Usminjärvi

Iso-Haiskari

Niittulahti

 Iso-Kypärä




