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Hiihtoladut on merkitty punaisilla
kangasliuskoilla.

Asematta laduille johtava tie on
viitoitettu.

Hyvinkää hiihtomaastona
Hyvinkää sijaitsee Salpausselän ja Lohjanselän yhty-

mäkohdalla, hiukan yli tunnin junamatkan päässä Hel-
singistä. Harju on Hyvinkään kohdalla noin 2—3 km.
levyinen. Sen pohjoisrinne viettää jyrkästi, muodos-
taen aika huomattavia mäkiä. Korkein kohta, n.s. Sa-
hanmäki, on 134 m. ja kuuluisa Sveitsi 128 m. meren-
pinnan yläpuolella.

Hyvinkää on tullut kuuluisaksi suurenmoisen luon-
tonsa ja erinomaisen hiihtomaastonsa puolesta. Tässä
suhteessa vetävät Hyvinkäälle vertoja vain harvat paik-
kakunnat maassamme. Kun Hyvinkää sijaitsee mänty-
metsää kasvavalla kahden valtavan harjun yhtymä-
kohdalla 'ja huomattavan korkealla merenpinnan ylä-
puolella, on sen ilmasto ihanteellisen kuiva ja terveel-
linen. Hyvinkään korkeasta asemasta ja metsäisestä
maastosta johtuu, että talvi Hyvinkäällä on yleensä pi-
tempi kuin muualla lähiympäristössä. Lumi tulee ta-
vallisesti ensiksi ja lähtee pois viimeksi. Näin on Hy-
vinkää mitä ihanteellisin talviurheilupaikka.

Hiihtomaasto Hyvinkäällä jakaantuu kahteen eri
alueeseen.

Kauppalan länsi-luoteisosassa on suuria nousuja ja
laskuja, hyvinkääläisittäin sanoen „lukkoja". Kauppa-
lan toimesta on sinne rakennettu ensiluokkainen hyp-
pyrimäki, jossa voidaan tehdä 45—47 m. pituisia hyp-
pyjä. Sveitsin mäet, notkot ja rinteet tarjoavat kau-
niina talvisena päivänä hiihtourheilua harrastaville
unohtumattomia näkyjä ja nautintoa. Tästä syystä



Sveitsi onkin muodostunut, ei vain paikkakuntalaisten,
vaan muilta seuduiltakin tulleiden, eritoten helsinki-
läisten viikonlopun viettäjien, hiihtoa harrastavien kan-
salaisten mieluisaksi olinpaikaksi.

Toinen ja helpompi alue on suojeluskunnan talolta
lähtevä Vatvuoren reitti. Se soveltuu ' erikoisesti lep-
poisaa maastoa haluaville. Maasto on lievästi kumpui-
levaa, 'harvaa mäntymetsää kasvavaa kangasmaata.
Noin 2 km. asemalta on jo hauskoja mäkiäkin n.s. Pikku
Sveitsissä. Reitti on noin 10 km. pituinen.

Hyvinkää voi tarjota niin huippuhiihtäjille kuin vasta-
alkavillekin kunkin vaatmuksia tyydyttäviä hiihtoreit-
tejä reippaan talviurheilun harjoittamiseen. Kun vielä
lisäämme, että paikkakunnalla on runsaasti hotelleja ja
matkustajakoteja viihtyisine majoineen, niin voivat vie-
raspaikkakuntalaisetkin huoletta saapua Hyvinkäälle
hiihtämään ja nauttimaan Hyvinkään suurenmoisesta
talvisesta luonnosta.

Hyvinkään luistinrata
Hyvinkään kauppala-alueen pohjoisella raunamalla,

noin 10 min. matkan päässä Hyvinkään asemalta on
paikkakunnan urheilukenttä, jolla sijaitsee Yhd. Villa-
teht. Palloilijain ylläpitämä luistinrata, jossa varsinkin
iltaisin on vilkasta elämää. Rata on paikkakunnan
nuorison mieluisimpia kokoontumispaikkoja.

Keskellä kuivaa nummea ja noin 110 m. merenpin-
nan yläpuolella sijaitsevana on radan ilmasto kuivaa ja
kevyttä ja luo edellytykset hyvien tulosten saavuttami-
selle. Ilman kuivuudesta johtuen—ei kovatkaan pak-
kaset paikkakunnalla erikoisemmin „tunnu" ja voi-
daankin väittää, että kun 60 km. päässä rannikolla, esim.
Helsingin seudulla on 15 C° pakkanen se Hyvinkäällä
tuntuu vain 10 asteisena rannikkoasukkaan hipiälle.
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Lotta Ravintolaa
SUOSITELLAAN.

Arkip. aamiainen 11—13,
päivällinen 17—19.

Pyhäp. 12—15.

UUSI HOTELLI
SUOSITELLAAN.

Puhelin 135.

Asema Ravintola
RUOKAA, VOILEIPIÄ ja KAHVIA.

k3p
kuin

ulkoili/alle
niin
kilpailijalle

HIIHTO-JA BETKEILYKtNKi

HANNES LINDEN OY.
Hyvinkää. Puhelin 190



Junayhteydet

Lähtee Saapuu Lähtee Saapuu
Helsingistä Hyvinkäälle Hyvinkäältä Helsinkiin

7.25 8.44 5.33 7.25
9.35 10.55 6.18 * 7.42 *

11.15 12.46 6.53 * 8.00 *

12.50 14.13 7.15 8.35

15.15 16.33 8.44 9.55
16 10 17.28 10.24 11.20
18.15 19.45 11.12 12 41

20.50 * 21.53 * 14.15 15.38
21.00 * 22.10 * 16.27 17.41

21.35 23.02 17.19 * 18.08 *

0 35 2.37 17.46 * 18.32 *

19.05 21.21
22.28 23.40

Junissa, jotka lähtevät Helsingistä lauantaina klo
12 — ja Hyvinkäältä maanantaina klo 12 välisenä
aikana saa sukset ja sauvat, jotka on yhteensidot-
tava ja varustettava osoitelipulla, kuljettaa vapaasti
matkatavaravaunussa, johon ne on matkustajain itse
vietävä.

* Tähdellä merkityt pikajunat eivät kuljeta suksia.

TALVIURHEILUVÄLINEITÄ

edullisesti myy

Hyvinkään Ranta Oy
Puh. 104 ja 288.


