
Kytäjä Golf
Kytäjäntie 1265
05720 Hyvinkää
https://kytajagolf.fi/

Kytäjän South East ja North West tarjoavat haasteita, elämyksiä ja silmäniloa
kaikentasoisille pelaajille taitotasosta riippuen.

Sveitsin puistoreitit
Härkävehmaankatu 9
05900 Hyvinkää
https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/opastetut-reitit/svei
tsin-puiston-reitit/

Sveitsin Majalta lähtevät Lukkojen kierros (2 km) ja Harjukierros (4 km) kulkevat
luonnonsuojelualueella myötäillen harjujen ja suppien (lukkojen) rinteitä. Reitit ovat
helppokulkuisia ja pääosin valaistuja hyväpohjaisia hiekkakäytäviä, mutta korkeuseroja on
jokseenkin paljon.
Suppa-aluetta kiertävät myös Sveitsin luontopolku ja Sveitsinpuiston kulttuuripolku, joiden
lähtöpaikka ja opastustaulut sijaitsevat luontokontin vieressä, Sveitsin Majan pihapiirissä.

Kauppakeskus Willa
Hämeenkatu 9
05800 Hyvinkää
https://www.kauppakeskuswilla.fi/

Willa on kauppakeskus Hyvinkään keskustassa. Kauppakeskuksessa on yli sata liikettä,
mikä tekee Willasta yhden Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Kauppakeskuksen
yhteydessä on kaksi hypermarkettia, K-Citymarket ja Prisma. Willassa toimii myös kaksi
apteekkia ja kaksi Alkoa.

Suomen rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen vastuumuseo ja muistiorganisaatio, joka
tallentaa, tutkii ja esittää suomalaista rautatieliikenteen historiaa. Museon sijaintipaikka on
kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Hanko–Hyvinkää -rautatien asema- ja varikkoalue, joka
on rakennettu 1870-luvun alussa.

Sveitsin Elämyskeskus
Härkävehmaankatu 4
05900 Hyvinkää

https://kytajagolf.fi/
https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/opastetut-reitit/sveitsin-puiston-reitit/
https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/opastetut-reitit/sveitsin-puiston-reitit/
https://visithyvinkaa.fi/sveitsin-luontopolku/
https://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/puistot-metsat-ja-leikkipaikat/sveitsinpuisto/sveitsinpuiston-kulttuuripolku/
https://www.kauppakeskuswilla.fi/


Hotelli on osa Sveitsin monipuolista elämyskeskusta, jossa on majoitushuoneiden lisäksi
runsaasti kokoustiloja, ravintoloita, sekä hyvinvointipalveluita ja muita aktiviteetteja. Hotellin
ja uimalan ohella saman katon alta löytyvät mm. viiden huippuluokan elokuvasalin Bio Rex,
sisäseikkailupuisto Superpark, monipuolinen liikuntakeskus Fitpark, täyden palvelun
kauneushoitola SalonKi, ja WayOut Sveitsin huonepakopelit.

Hyvinkään taidemuseo
Hämeenkatu 3 D
05800 Hyvinkää

Hyvinkään taidemuseo toimii keskeisellä paikalla aivan Hyvinkään ydinkeskustassa
Jussintorin liike- ja taidekeskuksessa. Taidemuseo esittelee  vuosittain kiinnostavia ja
ajankohtaisia nykytaiteen kotimaisia ja kansainvälisiä nimiä arkkitehtonisesti näyttävässä
isossa näyttelysalissa sekä Kaapon galleria -nimisessä näyttelytilassa.

Kytäjä-Usmin ulkoilualue

Hyvinkäällä sijaitsevan Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto, sekä alueella sijaitsevat reitit ja
retkikohteet tarjoavat loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn, pyöräilyyn, grillaukseen, uintiin,
lintujen sekä yleisesti luonnon tarkkailuun ja laavussa/teltassa majoittumiseen. Alueen järvet,
monet pienet lammet, lukuisat metsäpurot, metsät ja kalliot muodostavat hyvin
monimuotoisen ja luontorikkaan kokonaisuuden. Alueen korkeuserot ovat hyvin vaihtelevat.
Ulkoilureitit on selkeästi viitoitettu ja pienemmillä poluilla on reitti merkkejä, jotka auttavat
pysymään oikealla polulla.

Sääksin uimaranta
Sääksjärventie 30
05200 Kiljava (Rajamäki)

Nurmijärven Kiljavalla sijaitseva kirkasvetinen ja laskujoeton Sääksjärvi on Suomen suurin
lähde, jonka vesi vaihtuu maaperän kautta. Sääksjärven alue ympäristöineen tarjoaa
monenlaisia ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia sekä vesillä että maastossa.Sääksjärven
rannalla sijaitsee suosittu uimaranta, jonka kaunis hiekkaranta hakee vertaistaan. Kesäisin
uimarannalla palvelevat kahvila, WC:t, pukeutumistilat, sekä liikuntapaikat kaiken ikäisille.
Mukavia kesähetkiä luovat lasten leikkipaikat, hyppytornit ja beachvolley-kentät.




