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Reitin lähtö on Pornaisissa ja 

maali Järvenpäässä. Nähtävyy-

tenä on jylhä harmaakivikirkko 

vuodelta 1924. 

Reitti kulkee kauniissa maalais-

maisemassa, jossa nopeusrajoi-

tukset ovat pääasiassa 60 km/h. 

Matkaa on noin 160 km ja aikaa 

palaa taukoineen kolmisen tun-

tia.

(A) Lähtöpaikka on Pornaisten 

Shell Kirkkotiellä, josta pienen 

mutta tärkeän navigointipalave-

rin jälkeen matka voi alkaa vaikka 

kimppa- ajona. Ensin on suunta 

luoteeseen kaunista ja mutkaista 

Mustijoen vartta Halkiaan, jos-

sa on mm. Etelä- Suomen suu-

rin vesiputous Lahankoski n.15m. 

Käännös vasemmalle Halkian-

tielle no 1493, jota ajetaan avari-

en viljelysmaiden halki aina tielle 

no 140 jolloin saavutaan ns. Jaf-

fa-kioskille, jota monet motoristit 

pitävät pysähdyspaikkana. Kios-

kilta saa monipuolista motoristin 

matkaevästä.  Kioskilta matka jat-

kuu Linjatietä.

(B) Saavutaan Kellokosken kes-

kustaan, täältä löytyvät Ruukin 

alueen kirkko, rakennettu v 1800, 

alueella sijaitsevat myös Ravinto-

la Patovahti ja elokuvastakin tut-

tu Prinsessa-patsas. Matka jat-

kuu Kellokoskentietä Hankotien 

risteykseen. Risteyksestä jatke-

taan suoraan Ridasjärven tietä no 

1403 ja taajaman jälkeen käänny-

tään vasemmalle Pohjoista kehä-

tietä tielle 130 ja käännytään koh-

ti Riihimäkeä ja kohta vasemmal-

le tielle 2834 Kormun suuntaan. 

Matkalla ohitetaan Riutanharjun 

tanssilava  ja Kormun (C) kartano 

ja ylitetään Riihimäki-Forssa tie 

ja jatketaan suoraan. Oikealle jää 

pieni sementtivalimo; Launosten 

Itä-Uusimaa - Häme

kartano ja pubi jäävät vasemmalle 

ennen kuin tulee käännös T-riste-

yksestä oikealle Vähikkälän tiel-

le no 2874. Tässä risteyksessä on 

oiva levähdyspaikka Vähikkälän 

Suvipuoti, joka on mökkiläisten 

paratiisi ja pyöräilijöiden suosima 

kahvipaikka, hyvät parkkitilat.

(D) Tervakoskella on Puuha-

maa vanhan sahan tiloissa ja se 

on melkoinen työllistäjä paikka-

kunnan nuorille kesäisin. Terva-

koskella on myös Suomen van-

hin paperitehdas, joka valmis-

taa maailman kalleinta paperia.  

Taajamasta löytyy mm. ravintola, 

kahvipaikka ja kauppoja. 

Seuraavaksi ylitetään tie 130 ja 

alitetaan moottoritie, suunta on 

kohti Ryttylää (E). Matka jatkuu 

Ohikulkutietä no 2896 Turkhau-

dalle asti, josta käännytään oi-

kealle Hausjärventielle no 290 

ja Riihimäki-Lahti tietä ajetaan 

Lahden suuntaan 10 km. Oike-

alle jää Pihvipaikka-lounasravin-

tola. Käännytään oikealle ja jat-

ketaan Oitintietä no 1471. Mat-

kalla Mäntsälään ajellaan peltojen 

halki ohi Sulkavan ja Sälinkään 

taajamaan, jossa sijaitsee vanhas-

sa pankkirakennuksessa Wäinölä, 

joka on suosittu kahvipaikka mo-

toristien keskuudessa.

Mäntsälässä (F) nähtävyyk-

siä ovat mm. Mäntsälän kar-

tano Karlsberg ja Koillisväylän 

ensimmäisen purjehtijan Adolf 

Erik Nordenskiöldin lapsuuden-

koti Alikartano. Jatketaan vanhaa 

ja mukavan mutkaista Savontietä 

etelään. Mäntsälän Hirvihaarassa 

on mielenkiintoinen Sepänmäen 

käsityömuseo joka on elävä ja toi-

miva ulkomuseo.

 Seuraavaksi löydät itsesi Ohko-

lasta, jossa lyötiin tulille Mäntsä-

län Kapina vuonna 1932 ja aje-

taan taas Kellokosken keskustan 

läpi ja jatketaan Pohjoisväylää 

Järvenpään ST1 pihaan, johon 

ajelu on hyvä päättää (G).
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