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Ajosuunta on vastapäivään.
Jokainen ajaa reitillä omalla
vastuullaan.
Kypärä päähän!
Reitti on avoin kaikille,
huomioi muut liikkujat.
Noudata varovaisuutta
ylittäessäsi muita reittejä.
Reittiä ylläpidetään, mutta
olosuhteiden vaihdellessa
maastokohdat voivat muuttua.
Reitin ja sen rakenteiden
muokkaaminen on kielletty.

U

Kaupungin kupeeseen sijoittuva 8 km
reitti esittelee maastopyöräilyn
ihanuutta ja vaativuutta. Reittilinjaus
on suunniteltu eri tasoisia pyöräilijöitä
ajatellen. Tarjolla on selkeää ja tasaista
harjupolkua, mutkaista teknistä
umpimetsää ja reidelle käyviä nousuja
vauhtia unohtamatta. Hikisiä, haastavia
ja hyviä hetkiä harjulla!

|

Tervetuloa Lohjanharjulle
maastopyöräilemään!
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HÄTÄNUMERO: ✆112

Urheilukeskuksen jäähallin kulma,
Runokatu 1, 08100 LOHJA
Lähtöpaikan koordinaatit:
P 60°14,636’ I 24°3,695’

Ylläpito ja suunnittelu:
Lohja Trails ry,
lohjatrails@gmail.com

Reittikuvaus
Reitti alkaa helpohkolla osuudella jäähallin kulmalta. Näköalalta avautuu hieno maisema Lohjanjärvelle ja kaupungin
keskustaan.
Alkulämmittely on lyhyt, sillä sitten sukelletaan Korpeen,
korpimaiseen metsätiheikköön mutkittelevalle polulle. Pienen
helpomman jakson jälkeen lasketaan jyrkkä alamäki ja kaarretaan toiselle tekniselle metsäosuudelle. HUOM! Korpi-osuudet
ovat teknisempiä ja aloittelijalle haastavampia.
Metsä vaihtuu onneksi avarammaksi ja Tynnäri on vauhdikkaampi ja avoimempi osuus. Reitillä on mm. kiviä, puun ylitys
ja mutkaista ja vauhdikasta polkua päättyen syherön jälkeen
hiihtoreitin kääntöpaikalle.
Tästä reitti jatkuu alikulun kautta tie 25 ali. Edessä on vauhdikas lasku, Anna Palaa.
Ylösnousemus kiihdyttää sykkeen nousuissa harjun päälle.
Tämän jälkeen saa tykittää. Motokalypso laskettelee alas ja jatkuu
vauhdikasta baanaa. Ja kun on päästy alas, täytyy nousta ylös.

Reittimerkintä
Vienosen vääntö nostaa taas sykkeet koholle. Osuus on
yhtäjaksoinen nousu alikulun kautta tie 25 toiselle puolelle
Ilokukkulalle.
Turvasyherö laittaa ohjainlaakeriin liikettä ja ohjaa ajajan
selkeitä, mutkaisia ja vauhdikkaita kangaspolkuja hiihtouran
kupeessa takaisin lähtöpisteeseen. Haasteita kaipaava voi ajaa
myös Stravaan merkittyjä segmenttejä.

Reitti on merkitty puihin maalatuilla valkoisilla vinoneliöillä ja
opastolpilla. Opastolpat ohjaavat risteyksissä, tiukoissa mutkissa ja varoittavat risteävistä urista.
Reitin opasteet:
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Reitin vaativuus
Reitti on suunniteltu maastopyöräilyyn. Reitti on vaativuudeltaan helpon ja keskivaikean välillä osuudesta riippuen.
Nousumetrejä reitillä on n. 100m. Reitin varrella on muutama
teknisesti vaikeampi osa. Reitin kaksi suurempaa alamäkeä
ovat vauhdikkaat. Reitillä on rakennettuja esteitä ja teknisiä
haasteita. Esteet voi aina kiertää helpompaa vaihtoehtoa
käyttäen.

Maastomerkki:
Puihin maalattu
valkoinen
vinoneliö.

Opastolpat:
Sininen nuoli ohjaa mutkissa ja risteyksissä oikeaan suuntaan.
Huomiomerkki kertoo kertoo vaativasta kohdasta tai ristyksestä.

Mikäli huomaat ajaessasi reitillä huollettavaa tai korjattavaa,
niin laita viestiä ylläpidolle: lohjatrails@gmail.com, kiitos.

Reitin proﬁili:

POLULLA MUKANA

Lohjan Pyörä Oy

Ylläpito ja suunnittelu:
Lohja Trails ry,
lohjatrails@gmail.com

