
Pyöräretki herkkujen Hämeeseen  
 

KATAJISTONRANTA - METSÄNKYLÄN KARTANO & KAHVILA LEIVINTUPA - LEPAAN VIINI JA 

PUUTARHATILA – PETÄYS RESORT - PELTOSIRKUN TILA - HAUHON ILORANTA – HAHKIALAN KARTANO - 

KANKAISTEN TILA 

 

Reittikuvaus 

 

Kaunis reitti kulkee pitkin Vanajaveden laakson kulttuurimaisemaa ja se tarjoaa pyöräilijälle 

mahdollisuuden tutustua lähiruuan ohella myös kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Reitin varrella on paljon 

ruokailu-, ostos- ja majoitusmahdollisuuksia. Ruokailla voi Aulangolla, Lepaalla, Petäys Resortissa, Hahkialan 

Kartanossa, Ilorannassa ja Kankaisten tilalla. Ostoksia voi tehdä Metsänkylän navetalla, Lepaan viinitilalla, 

Peltosirkun ja Kankaisten tiloilla. Majoitusta tarjoavat Katajistonranta, Petäys Resort, Hahkialan Kartano ja 

Iloranta.   

 

Kesto: 2 pv     

Reitin kokonaispituus: 100 + km 

 

Välimatkoja: 

1-2 Katajistonranta – Lepaa – 13 km 

2-3 Lepaa –  Petäys – 7 km 

3-5 Lepaa – Peltosirkun tila – 15 km 

5-6 Peltosirkku – Iloranta – 17 km 

6-7 Iloranta – Uiskola – 13,5 km 

7-8 Uiskola – Kankaisten tila – 20 km 

8-1 Kankaisten tila – Katajiston ranta – 11 km 

 

Hyvä tietää 

Reitin maisemissa järjestetään kesän aikana paljon erilaisia tapahtumia, konsertteja ja tilaisuuksia, ja 

matkansa voi suunnitella myös niiden yhteyteen, jolloin reitin kiertämiseen kannattaa varata enemmän 

aikaa (kesän 2020 aikana tapahtumia järjestetään rajoitetusti). 

 

Reitin alkuun 

Reitin voit aloittaa monesta eri kohteesta. Jos saavut junalla, voit vuokrata pyörän esimerkiksi Parolan 

Pyörähuollosta Tiiriöstä tai Aulanko Outdoorsilta Katajistonrannasta.  Myös Petäyksessä on pyöriä 

vuokralla.  

 

Reitin kartta - Google maps linkki 

http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&dg=feature&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=209569969632985532947.0

004f1cdb6d5dbaeb96c4 

Kohteiden kuvaukset  

Katajistonranta – Manor House Restaurant 

 

Osoite: Katajistontie 1, 13210 Hämeenlinna,  

Puh: +358 44 491 0076 

Sähköpostiosoite: myynti(at)katajistonranta.fi  

Verkkosivu: https://www.katajistonranta.fi/ 

Avoinna: tarkista ennakkoon kohteen omilta verkkosivuilta.  

http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&dg=feature&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=209569969632985532947.0004f1cdb6d5dbaeb96c4
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&dg=feature&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=209569969632985532947.0004f1cdb6d5dbaeb96c4


 

Ravintola, kokous- ja juhlatila, saunat ja mökkimajoitusta.  

Katajistonranta sijaitsee luonnonkauniilla ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikalla Aulangolla 
Hämeenlinnassa, Vanajaveden äärellä. Katajistonrannan 1820-luvulla rakennetussa kartanorakennuksessa 
järjestät joustavasti kokoukset ja virkistyspäivät. Palvelut ja tilat ovat varattavissa ympäri vuoden ryhmille.   

Täällä voit nauttia luontoliikunnasta niin vesillä, kuin Aulangon satumaisissa metsissä ja 
luonnonsuojelualueella. Voit myös vuokrata rantasaunoja paljuineen.   

Katajistonrannassa ei ole päivittäin auki olevia ravintolapalveluita. Varauduthan siis omilla eväillä, jotka voit 
noutaa esimerkiksi Hämeenlinnan kauniilta torilta. Aulangon alueelta löydät toki myös muita 
ravintolapalveluita tuottavia toimijoita mm. Aulangon hotelli (etäisyys n. 500 m), Aulangon näkötornin 
kahvila (etäisyys n. 1,5 km).  

Katajistonrannan mökit tarjoavat retkeilymajatasoista majoitusta kesäaikaan. 

Restaurant, Meeting and Event Facilities, Saunas, Accommodation (open only by reservation!) 

The charming Katajistonranta manor house is located on the shore of Lake Vanajavesi.  

Katajistonranta is open only by reservation.  

. 

Metsänkylän kartano & Kahvila Leivintupa 

 

Osoite: Metsänkyläntie 14, 13900 Pekola 

Puh. +358(0)44-584 8499, Kahvila Leivintupa p.+ 358 (0)400-570 110 

 Sähköpostiosoite: tiedustelut(at)metsankylannavetta.fi 

Verkkosivu:  http://www.metsankylannavetta.fi 

Avoinna: tarkista ennakkoon kohteen omilta verkkosivuilta   

 

Metsänkylän kartanon navetassa on monipuolinen valikoima vanhoja rakennustarvikkeita, 

sisustustarvikkeita ja alpakkatuotteita. Metsänkylällä on alpakoita. Alpakat ovat rauhallisia ja säyseitä 

eläimiä, jotka leikkaavat kesän aikana ruohon varsin tehokkaasti. Kartanon läheisyydessä tien toisella 

puolella on viehättävä Kahvila Leivintupa, jonka makoisat pannukakut ovat jo kuuluisia. Kahvila on avoinna 

sunnuntaisin klo 11-16.00.  

 

Metsäkylä Manor’s offers large variety of old construction materials, decorative and alpacca products. 

Close to manor on the other side of the road there is a charming Cafe Leivintupa, which serves famous 

delicious pancakes. Cafe is open on Sundays from 11 am to 4 pm.  

 

Lepaan viini- ja puutarhatila – Lepaa Garden and Winery 

 

Osoite: Viinitilantie 10, 14610 Lepaa 

Puh: +358 (0)400 398 074  

Sähköpostiosoite: lepaa-myynti(at)hamk.fi 

Verkkosivu: https://hami.fi/viinitila/  

Avoinna: tarkista ennakkoon kohteen omilta verkkosivuilta.  

 

http://www.metsankylannavetta.fi/kahvila-leivintupa/
http://www.metsankylannavetta.fi/
https://hami.fi/viinitila/


 

Puutarha- ja viinimyymälässä voi nauttia ja ostaa omia tilaviinituotteita ja lähiruokaa. Viinitilan sydän on 

tuotantotilojen yhteydessä toimiva viini- ja puutarhamyymälä. Valikoimissa elintarvikkeiden osalta 

keskitytään suosimaan lähituottajien tuotteita. Oman tuotannon tomaatteja ja muita vihanneksia on 

tarjolla sesongin mukaan. Viinimyymälästä voi ostaa kaikkia Lepaan viinitilalla valmistettuja tilaviinejä ja 

siidereitä. 

Puutarhaopetuksen historiaan voi tutustua yläkerrassa sijaitsevassa puutarhamuseossa.  

Viinitilan yhteydessä toimii pieni ruokakauppa. Majoitusta ryhmille tilauksesta. Pihapiirissä on myös Lepaan 

Savi myymälä, josta löytää yksilöllisiä matkamuistoja ja lahjatavaroita. 

 

The surroundings of the historical garden of Lepaa offer adventure both for visitors and groups. In the 

Garden and Country wine shop you can enjoy and buy our own country wine products and in the café you 

can try the manor’s own delectable pastries. The Lepaa manor house also provides catering services for 

groups by order. The Garden and Country wine shop and café are open every day from 9 am to 5.00 pm. 

 

Petäys Resort 

 

Osoite: Petäyksentie 35, 14620 Tyrväntö 

Puh:+358 (0)3 673 301 

Sähköpostiosoite: hotelli(at)petays.fi 

Verkkosivu: http://www.petaysresort.fi/ 

Avoinna: tarkista ennakkoon kohteen omilta verkkosivuilta. 

Petäys Resort on täyden palvelun kokoushotelli ja vapaa-ajankeskus kauniissa Vanajaveden 

kansallismaisemassa. Modernit kokoustilat, viihtyisät hotellihuoneet sekä runsas ravintolamaailma 

hemmottelevat vieraita. Vieraille tarjotaan laadukasta, lähellä tuotettua, sesongin raaka-aineista 

valmistettua ruokaa. Petäyksessä on monipuoliset harrastusmahdollisuudet minigolfista tennikseen. 

Vuokrattavana on myös 10 polkupyörää ja tandempyörä. 

 

Petäys Resort is a full-service conference hotel and leisure centre in the beautiful national scenery of Lake 

Vanajavesi. The guests can enjoy the comforts of modern conference facilities, cosy hotel rooms and 

abundant restaurant offerings. The high-quality food is locally produced using seasonal ingredients. Petäys 

offers versatile free time activities and has 10 rental bicycles and a tandem bicycle.  

 

Peltosirkun tila 

 

Osoite: Alvettulantie 427, 14680 Alvettula 

Puh: +358 (0)50 463 5533 

Sähköpostiosoite: info(at)peltosirkuntila.fi  

Verkkosivut: http://www.peltosirkuntila.fi/ 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta  

 

Marjatila, tilapuoti, lounaskahvio.  

Mansikkaa ja vadelmaa kesäaikaan poimittuna ja itse poimien. Lounaskahvion tarjottavissa käytetään oman 

http://www.petaysresort.fi/
http://www.petaysresort.fi/
http://www.petaysresort.fi/


puutarhan tuotteita sekä lähiseudun tuottajien raaka-aineita. Tilapuodissa kesällä myytävänä kauden 

lähivihanneksia, oman kahvion tuotteita, omia marjajalosteita ja hämäläisen myllyn tuotteita sekä 

lahjatavaroita. 

 

Berry Farm, Farm Shop, Lunch Café. Pick your own or buy readily available strawberries and raspberries. 

Local delicious raw materials are utilized in our lunch café. In the summer you can buy local vegetables, 

berry juices and chutneys. Unique handicrafts. Open on berry season.  

 

Hauhon Iloranta 

 

Osoite: Rukkoilantie 129, 14700 Hauho  

Puh: +358(0)50 343 7770 

Sähköpostiosoite: samu@iloranta.fi 

Verkkosivu: http://www.iloranta.fi/ 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta.  

 

Huikeita lomaviikkoja, hauskoja teemaviikonloppuja, kokouksia, koulutuksia ja luontoretkiä!  

Hämäläisiltä vainioilta, kuusimetsän siimeksestä ja puhdasvetisestä Iso-Roinevedestä ovat kotoisin 

Ilorannan ruokapöydän aarteet. Näitä herkkuja voi nauttia vaikka rosvopaistijuhlissa, metsälaavulla nuotion 

loisteessa tai vanhan riihen hirsien alla.  

 

Rautakauden ruokajuhlat, syksyn kekripidot tai niskavuorelaiset illalliset tarinoineen ammentavat voimansa 

suoraan Ilorannan historiasta. Myös tuoreet kotona leivotut leivät, isännän savustama kala, ravut, 

luomuperunat ja -juurekset, metsäsienet, villiminttujuusto ja metsämarjat maistuvat Ilorannan pöydässä. 

Itse leivotun ruisleivän mukana lähtee mukavia muistoja kotiin vietäväksi. 

 

Great holidays, theme weekends filled with fun, meetings, trainings and nature hikes!  

Open by reservation. 

 

Hahkialan Kartano - Hahkiala Manor  

 

Osoite: Hahkialantie 30, 14700 Hauho 

Puh: +358(0)50 517 8194 

Sähköpostiosoite: myynti@hahkiala.com 

Verkkosivu: www.hahkiala.com  

Avoinna: ennakkotilauksesta minimi 10 hengen ryhmille.  

 

Upea kokouskartano barokkipuutarhan keskellä.  

Kartanon keittiö käyttää saatavuuden mukaan kotimaisia, pääosin lähituottajilta saatavia raaka-aineita ja 

lähijärvien kaloja. Myös sienet ja marjat tulevat paikallisilta poimijoilta ja keittiön yrtit kasvatetaan omassa 

yrttipuutarhassa. Leivät ja leivonnaiset ovat aina uunituoreita. Myöskään kartanon riistaherkut eivät jätä 

ketään kylmäksi. Ruoka valmistetaan aina rakkaudella ja ruokalistoilla herkutellaan kunkin sesongin 

parhailla antimilla. Syksyiset rapukestit täplärapuineen ovat jo käsite! 

http://www.iloranta.fi/
http://www.iloranta.fi/
http://www.iloranta.fi/
http://www.hahkiala.com/


Heinäkuussa 2020 B&B majoitusta viikonloppuisin ennakkovarauksesta myös yksittäisille matkailijoille. 
Muina aikoina kohde palvelee yli 10 hengen ryhmiä. Tarjolla myös kaksi Pop Up ravintolailtaa kartanolla pe 
10.7. ja pe 31.7. Tervetuloa!  

Hahkiala Manor House in the midst of garden offers delicious food and delicatessen. Open by the 

appointment to minimum 10 people groups.  

 

Kankaisten Tila - Kankainen Farm  

 

Osoite: Kankaisten kylätie 58, 13270 Hämeenlinna 

Puh: +358 (0)3-653 6666 

Sähköpostiosoite: tila(at)kankaistentila.fi 

Verkkosivu: http://www.kankaistentila.fi 

Avoinna: tarkista kohteen omilta verkkosivuilta.  

 

 Marjatila, kahvila, lähiruokapuoti. Kankaisten Tilalla viljellään mansikoita, vadelmia, herukoita ja herneitä. 

Marjoja voi poimia itse tai ostaa valmiiksi poimittuna. Puodista löytyy marjojen lisäksi omista marjoista 

tehtyjä mehuja ja hilloja, pientuottajien leipää, makkaraa, juustoa, öljyä, talkkunaa, leivonnaisia, hunajaa 

sekä karamelleja.  

 

Kahvila on kuuluisa erityisesti marjaleivonnaisistaan ja rapeista vohveleista mansikoiden ja pehmiksen kera. 

Myös vegaaniset ja suolaiset vohvelit tarjolla. Kahvila käyttää suomalaisen pienpaahtimon kahvia. Tarjolla 

myös espressopohjaisia erikoiskahveja. Herkuttele ilmastoidussa kahvilassa tai kesäterassilla. Pihapiirissä 

Kaarlon jäätelökioski, maatilan eläimiä rapsuteltavana, pomppulinna ja leikkialue lapsille. Käsityöaitassa on 

käsityöläisen tuotteita ja esillä on maalareiden taidetta (kesällä 2020 Rauni Koiviston taidenäyttely).  

 

Berry farm, cafe and local delicatessen shop. Open on berry season.  

 

Välimatkoja ja kuvaukset 

Välimatka Matka Kuvaus 

Katajistonranta  
–  
Lepaa  

13 km Katajiston rannasta matka kohti Lepaata kulkee ensin n. 400 m 
vanhaa tietä. Aulangontiellä matka jatkuu kumpuilevassa maastossa 
pitkin päällystettyä pyörätietä Aulangontien sivussa. Metsänkylän 
Kartano ja Kahvila Leivintupa ovat matkan varrella noin kilometrin 
päässä. Pälkäneentien ylityksen jälkeen matka jatkuu Tyrvönnöntietä 
Lepaalle. Alun pyörätie loppuu pian ja loppumatkan tie on 
päällystetty, maasto kumpuilevaa ja pientareet ovat hyvin kapeat. 

Lepaa  
–   
Petäys  

7 km Lepaalta Petäykseen pääsee kahta reittiä: jatkamalla päällystettyä 
Tyrvännöntietä suoraan kohti Petäystä tai poikkeamalla Lepaan 
puutarhaoppilaitoksen kauniilla kampusalueella ja jatkamalla reittiä 
Lepaantietä pitkin  Tyrvännöntielle.  Tie jatkuu päällystettynä kauniin 
maalaismaiseman läpi, Tyrvännön vanha kylänraitti on  
tunnelmallinen ja pienen mäen päällä kohoaa Tyrvännön kirkko. 
Vanajavesi näkyy paikoitellen molemmilla puolilta tietä. 

http://www.kankaistentila.fi/
http://www.kankaistentila.fi/
http://www.kankaistentila.fi/


Lepaa  
– 
Peltosirkun tila  

15 km Lepaalla voi poiketa eväsostoksilla Pikku-Akka kyläkaupassa, joka on 

avoinna klo 10-20. Lepaalta käännytään viitan Rato 5 suuntaan. Tie 

on päällystämätön ja se päättyy Pälkäneentielle. Voit ajaa 

päällystettyä tietä Alvettujan tielle asti, tai voit ajella pienempiä 

pelto&metsäteitä Pälkäneentien molemmin puolin. Ensin Tyryntietä, 

Pälkäneentietä,oikealle Vaunutietä, metsätietä vasemmalle, 

Pälkäneentien yli  Siukkolantie - leveä metsätie -> Palssarintie - 

kapea metsätie, Retulantietä oikealle - päällystetty tie, jossa on 

kapeat pientareet. Retulantie päättyy Pälkäneentiehen ja jatkuu 

toisella puolella Alvettulantienä, joka on päällystetty ja ilman 

pientareita.  Peltosirkuntila on tien oikealla puolella. 

Peltosirkku  
–  
Iloranta  

17 km Matka jatkuu Alvettulantietä ja noin 2 km päässä on Alvettulan 
kyläkauppa, johon voi poiketa nauttimaan  itseleivottuja 
leivonnaisia.  Kaupan jälkeen voi jatkaa suoraan, tai kääntyä 
vasemmalle Laurilantielle, ja siitä Vanhan Sillan tielle. Sillan vieressä 
on uimaranta.   Tie päätyy takaisin Alvettulantielle, jota jatketaan 
oikealle Tekkarintietä, joka on päällystämätön ja päättyy 
Tampereentiehen, jota jatketaan oikealle. Tie jatkuu Hauhon  
keskustan ohi, jonne voi poiketa lauantaisin kesätorille tai muuten 
vaih tutustumaan Hauhon vanhaan raittin ja keskiaikaiseen Hauhon 
kirkkoon.  Matka jatkuu Tampereentietä, ja reitti kääntyy 
vasemmalle Portaantielle.  Tie on päällystämätön, ja kiemurtelee 
läpi metsien ja pinen Portaan kylän.  Tie päättyy koivukujaan, ja  
matka jatkuu oikealle päällystettyä Sappeentietä, jossa ei ole 
pientareita. Tie Ilorantaan kääntyy vasemmalle päällystämätöntä 
tietä jatketaan noin 3 km ja Ilorannan rakennukset ovat tien 
vasemmalla puolella. Matkan varrella vasemmalla puolella tietä on 
Särkänkärjen yleinen uimaranta, kaunis heikkaranta Iso-Roineella on 
Luotiantien päässä harjun takana. 

Iloranta  
– 
Uiskola  

13,5 km Paluu Ilorannasta kulkee samaa reittiä Sappeentietä ja Portaantietä. 
Tampereentietä käännytään myös takaisin ja pian vasemmalle 
Vihmiöntietä, sen rinnalla kulkee päällystetty  pyörätie, joka jatkuu 
myös vasemmalle kääntyvän Punnanmäentien reunassa. Reitti 
kulkee taas  lähellä Hauhon keskustaa, jonne on helppo poiketa 
kääntymällä Hauhontietä oikealle vaikka vierailemaan Vanhan Raitin 
Kievarissa, jossa voi ruokailla ja myös majoittua.  Hauhontietä 
vasemmalle reitti jatkuu kohti Uiskolaa pitkin pyörätietä Hauhon 
taustantielle asti.  Jos olet poikkeamassa Hahkilan Kartanolla, käänny 
vasemmalle, matka Uiskolaan jatkuu suoraan päällystettyä tietä 
pitkin. Uiskola on tien oikealla puolella. 

Uiskola  
–  
Kankaisten tila  

20 km Uiskolasta matka jatkuu kohti Eteläisen kylää. Hiukan ennen kylää 

alkaa päällystetty pyörätie tien vasemmalla puolella,  Eteläisissä on 

kyläkauppa, josta voi ostaa  evästä nautittavaksi vaikka Kyyrölän 

Saven taukohuoneessa.  Pyörätie jatkuu Tuuloksentielle asti, jossa 

käännytään oikealle.  Päällystettyä Tuuloksentietä voit jatkaa 

Kankaistentilalle asti tai voit kääntyä aikaisemmin vasemmalle  



päällystämätöntä Mäntykievarintietä, joka palaa takaisin 

Tuuloksentielle. Hetken päästä voit  kääntyä vasemmalle 

Hangasmäentielle, jonka varrella oikealla puolella on Kyyrölän Saven 

myymälä, paja ja kaunis piha.  Tie muuttuu Kontuvuorentieksi, sen 

varrella on pieni uimaranta ja tie palaa takaisin Pälkäneentielle.  

Pälkäneentieltä käännytään vasemalle Kankaisten tilalle  

Isonmäentien jälkeen. 

Kankaisten tila  

–  

Aulangon kievari  

11 km Tuusulantie on päällystetty, piennar on aika kapea ja liikenne 

ajoittain vilkasta, mutta rinnakkaisia päällystämättömia tietä löytyy 

jälleen. Kankaisten  tilalta, voit jatkaa Hinkkalan- mäentietä ja sitten 

Velssintietä ja sitten tien rinnalla pian onkin jo pyörätie.  

 

Kruununmylly on kaunis paikka pysähtyä hetkeksi,  rakennuksissa 

sijaitsee tilausravintola, josta ryhmät voivat tilata tarjoilua. 

Kruununmyllyn jälkeen pyörätie alittaa Tuuloksen tien ja matka kohti 

Hämeenlinnaa jatkuu pitkin pyörätietä. Tuuloksentieltä käännytään 

Viipurintielle, jonka ohessa kulkee pyörätie aina vanhalle sillalle asti, 

josta käännytään rantareitille alas Vanajan rantaan.  Rantareitti 

päällystämätön. Halutessasi voit poiketa Linnan Pyöräverstaan 

kahvilassa ja muuten vain tutustumassa tunnelmalliseen 

polkupyöräliikkeeseen.   

Jos haluat poiketa Hämeenlinnan keskustassa, jatka matkaa suoraan 

torille, tai voit kääntyä sillan jälkeen oikealle, ja pääset  rantaraitin 

toista puolta suoraan Hämeen Linnaan ja Linnan Puistoon.  Voit 

jatkaa  reittiä eteenpäin ja ylittää rautatiesillan. Rautatiesillalta onkin 

enää lyhyt matka rantaa pitkin Aulangon Kievarille. 

 

 
 


