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HARJUREITIN INVENTAARIO, LEADER-HANKE 2017-2018 

 

Reitti-inventaarion tekijä: Esa Soppela, esa.soppela@gmail.com 

 
 

JOHDANTO 

Harjureitti on neljän kunnan (Huittinen, Loimaa, Oripää, Säkylä) hallinnoima ulkoilureitistö. Tämä 

Harjureitin kartoitus- ja inventointityö tehtiin Leader-hankkeena vuosina 2017-2018 Loimaan kaupungissa. 

Ohjausryhmässä oli edustus kaikista neljästä hallinnointikunnasta: Huittinen, Loimaa, Oripää, Säkylä. 

Rahoittajina olivat Leader-hanke sekä em. hallinnoivat kunnat.  

 

Hankkeen tavoitteena oli inventoida Harjureitin nykytila ja tehdä ehdotukset sen kehittämiseksi. 

Inventoinnissa havaittiin paljon rakenteiden korjaus-, uudistamis- ja kehittämistarpeita – jopa siinä määrin, 

että osa huonokuntoisista rakenteista on jo turvallisuusriskejä.  

 

Harjureitti sijaitsee Säkylänharjulla Tampere-Turku kantatie 41:n lähellä. Se sijaitsee linnuntietä seuraavasti: 

Huittisten keskustasta 20km etelään, Loimaan keskustasta 25km luoteeseen, Oripään keskustasta 10km 

pohjoiseen, Säkylän keskustasta 15km kaakkoon.  Virallisen reitistön pituus on noin 30km. 

 

Tammikuussa 2018 kartoitettiin julkisella internetissä toteutetulla kyselyllä kokemuksia ja mielipiteitä 

Harjureitistä (Liitteet 12 ja 13).  Lisäksi haastateltiin sidosryhmiä kuten kuntaorganisaatiota, harrasteryhmiä 

ja yrittäjiä. Reitin rakenteiden kunto arvioitiin maastotyönä jalan, polkupyörällä ja hiihtäen aikavälillä 

1.8.2017 - 5.1.2018.  
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Yleistietoa Harjureitistä on tätä johdantoa laajemmin julkaisussa ”Harjureitin ulkoilureittisuunnitelma”, joka 

löytyy internetosoitteesta: https://www.sakyla.fi/wp-

content/uploads/2017/05/Reittisuunnitelma_Harjureitti_nettisivuille.pdf 

 

HARJUREITIN STATUS ULKOILUREITTINÄ 

Harjureitti on ulkoilulain mukainen virallinen ulkoilureitti, johon on tehty ulkoilureittitoimitus. Sen asema ja 

kulku on virallisesti vahvistettu. Maanomistajat ovat saaneet korvauksen reitistä ja reitti on merkitty 

rasitteeksi kiinteistöjen rekisteritietoihin. Kiinteistörekisterissä Harjureitti on osin 6m leveä, osin 3m leveä. 

Lisäksi ulkoilureittitoimituksessa on määritetty reitin yhteyteen liitännäisalueita käytettäväksi pysäköinti- ja 

taukopaikkoina. Harjureitillä patikoidaan, pyöräillään ja hiihdetään huolletuilla ulkoilureiteillä. Reitillä 

taukoillaan ja jopa yövytään huolletuilla laavuilla ja tulipaikoilla.  

Harjureitti on ulkoilullinen helmi lounaisessa Suomessa. Sen erityiset luonnonolosuhteet mahdollistavat 

nautinnollisen liikunnan ja ulkoilun ympäri vuoden. Hiihtokautena Harjureitillä on varmemmin lunta ja 

monipuolisia hiihtoreittejä kuin muualla ympäristössä. Hiihtokauden ulkopuolella hiekkakangas imee 

sataneen veden pitkienkin sadekausien yhteydessä, ja reitit ovat aina miellyttävän kuivia kulkea. Vaikka 

metsät ovat talousmetsiä, ne ovat valoisia ja raikkaita. Jäkäläkankaat ovat väljiä. Harjulla on helppo 

hengittää! 

 

ULKOILUREITIN HALLINTO 

Harjureittiä hallinnoi neljä kuntaa: Huittinen, Loimaa, Oripää, Säkylä. Reitti kulkee kolmen viimeksi mainitun 

kunnan alueella. Huittinen on mukana sillä, että sen eteläosan asukkaille reitistö on merkittävä ulkoilu- ja 

liikunta-alue. Lisäksi Huittisten kunta ylläpitää Harjureitin varressa olevan Vampulan ulkoilumajan 

urheilureittiä.  

 

REITISTÖN KARTOITUSKOHTEET, SISÄLLYSLUETTELO: 
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1. OPASTAVAT LIIKENNEMERKIT  PÄÄTEIDEN VARRESSA 

 

     
 

Monille Harjureitin pysäköintialueille on opastavia liikennemerkkejä pääteiden varressa, mutta ei kaikille. 

Harjureitin lähellä olevat liikennemerkit ovat käyttöikänsä päässä ja ne on uusittava. Isosuon 

pysäköintialueelle ei ole opastavia liikennemerkkejä lainkaan ja Eräveikkojen majan opasteessa ei ole 

mainintaa Harjureitistä. Näihin tarvittaisiin uudet opasteet. Opastavia liikennemerkkejä on 15kpl Harjureitin 

lähellä. Nämä liikennemerkit ovat taustaväriltään sinisiä. Merkit ovat filmivaneripohjaisia ja niihin on 

kiinnitetty pintaan muovinen kuvatarra. Osassa merkeistä tarra on vaurioitunut niin pahoin, että teksti on 

hävinnyt. Osassa teksti on vielä tallella, mutta läheltä tarkasteltuna muovi on kesinyt. Mikäli kesiminen 

jatkuu, merkit tuhoutuvat lähivuosina.  

 

Liikennemerkkien pystytykset on aikanaan tehty hyvin ja ne ovat säilyttäneet ryhtinsä erinomaisesti. 

Vanhoja tolpparakenteita voitaneen käyttää uusissa merkeissä. Tämän ratkaisee ELY-keskus käsitellessään 

liikennemerkkien lupa-anomusta. 

Edellä mainittujen merkkien lisäksi Oripään keskustassa on kaksi ”Harjureitti” -tekstillä varustettua 

opastavaa liikennemerkkiä. Nämä aiheuttavat mielestäni sekaannusta. Onhan näiltä merkeiltä 10km matka 

varsinaiselle Harjureitille.  

Liitteenä on kartta ja luettelo valokuvineen, johon on merkitty Harjureitille opastavat liikennemerkit (Liite 

1). 

 

2. PYSÄKÖINTIPAIKAT  
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Harjureitillä on kahdeksan virallista pysäköintipaikkaa eri puolilla reitistöä: 1) Säkyläntien pysäköintialue, 2) 

Eräveikkojen majan pysäköintialue, 3) Myllylähteen pysäköintialue, 4) Myllytuvan pysäköintialue, 5) 

”Vanhantien” tienvarsipaikoitus eli Juvankosken tienhaaran ja Toimintaloman välillä 700m 

tienvarsipaikoitus, 6) Kantolaavun pysäköintialue, 7) Isosuon pysäköintialue, 8) Vampulan ulkoilumajan 

pysäköintialue. Lisäksi ulkoilijoita tulee moottoriradan pysäköintialueelta, joka on lähellä Harjureittiä. 

 

Pysäköintialueiden määrä ja koko on käyttäjien enemmistön mukaan riittävä. Kaikkiin pysäköintialueisiin ei 

pääteiden varressa ole opastavia liikennemerkkejä, eikä pysäköintialueilla ole P-liikennemerkkiä. Lähes 

kaikilla P-alueilla on Harjureitistä kertova opastuskatos. Kahdeksasta pysäköintialueesta vain kahdessa on 

wc ja huollettu roska-astia. Useimmissa on näkyvä lähtöportti ja nuoliopasteet etäisyyksineen, mutta ei 

kaikissa. P-paikkojen käyttöoikeuksien sopimukset ovat kunnossa; ne ovat joko retkeilyreitin 

liitännäisalueita tai niiden käytöstä on sopimus kiinteistön omistajan kanssa. Ne aurataan lumesta talvella 

2017-2018. Pysäköintipaikat on esitelty liitteessä (Liite 2). 

 

 

3. LÄHTÖPORTIT 

 

            
 

Harjureitillä on 14 ulkoilureitille ohjaavaa porttia. Ne on tehty tukkikokoisista pyöröpuista, lähes kaikki 

kyllästetystä puusta. Valvontaviranomaiselta saadun tiedon perusteella kyllästetyn puun käytölle ei ole 

rajoituksia Säkylänharjun tärkeällä pohjavesialueella. Viranomainen suosittelee, että kestopuuta ei käytetä 

pumppaamojen ja kaivojen lähellä. Porteista 13 kpl on kunnoltaan tyydyttäviä tai hyviä ja pystytys on 

jämäkkä. Myllylähteen portti on turvallisuusriski, koska se on lahoamisen takia kaatumisvaarassa. Monet 

portteihin kiinnitetyistä kylteistä ovat huonokuntoisia. Useimmissa porteissa on symbolina 1) Harjureitin 

tunnuskyltti ja 2) patikoija ja 3) hiihtäjä. Liitteenä on porteista tehty luettelo arvosteluineen. Liitteessä on 

myös kartta porttien sijainneista (Liite 3).  
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4.  OPASTUSKATOKSET PYSÄKÖINTIPAIKOILLA JA LÄHISEUDULLA 

 

      
 

 
 

 

Harjureitillä on suurikokoisia opastuskatoksia, jotka ovat turvekattoineen ja pyöröpuurunkoineen näyttäviä 

ja persoonallisia. Niissä on tai on ollut katolla suurikokoinen Harjureitti-logokyltti. Opastemateriaaleina on 

karttoja ja yleistietoa Harjureitistä. Opastuskatoksissa on lahovaurioita, etenkin jaloissa ja räystäissä. Niitä 

on jouduttu tukemaan painekyllästetystä puusta tehdyillä lisätolpilla. Katot ovat alkaneet vuotaa ja niiden 

vesitiiviys on korjattava välittömästi.  

 

Reitillä on 5 opastuskatosta: 1) Säkyläntien pysäköintipaikalla, 2) Myllylähteen pysäköintipaikalla, 3) 

Kantolaavulla, 4) Isosuon pysäköintipaikalla, 5) Vampulan ulkoilumajalla. Lisäksi reittiä markkinoidaan reitin 

ulkopuolella neljällä opastuskatoksella: 1) Alastaron moottoriradalla rinnakkain 2kpl, 2) Oripään 

keskustassa, 3) Siilinpesä-ravintolassa.  Yhteensä opastuskatoksia on yhdeksän. 

 

Useimmat opastuskatokset on valaistu. Reitin opastuskatoksiin valaistus syttyy samaan aikaan kuin 

Harjureitin kulku-uran lamppuihin.  
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Useimmat katokset ovat korjauksen jälkeen vuosia käyttökelpoisia. Suosittelen, että opastuskatokset 

uusitaan vähitellen käyttäen yksinkertaisempaa, keveämpää ja helpommin huollettavaa rakennetta, 

esimerkiksi mallia Metsähallitus. Nykyiset opastuskatokset ovat toki persoonallisia ja näyttäviä, mutta 

raskaan rakenteensa takia kalliita tehdä, kallistuvat helposti hiekkamaassa ja lopulta ovat raskaan kattonsa 

takia jopa turvallisuusriski. Kun kukin katos tulee kuntonsa puolesta uusimisvaiheeseen, katoksen 

tarpeellisuus ja sijainti kannattaa harkita, esimerkiksi yksi katos on 10km päässä reitistä. Onko markkinointi-

investointi (tuhansia euroja) tehokkaimmassa käytössä näin? 

 

Moottoriradan sisällä oleva opastuskatos on hyvä markkinoimaan Harjureittiä radan kävijöille. 

Moottoriradan puolelta puuttuu kuitenkin opastuskatos reitin varresta. Moottoriradan suuren 

pysäköintipaikan tai mökkikylän suunnalta tuleville ei ole lähestymissuunnassa Harjureitistä kertovaa 

informaatiota. Eräveikkojen majan pysäköintipaikalta puuttuu myös Harjureitin opastuskatos.  

 

Opastuskatosten kartat alkavat haalistua aurinkoisissa paikoissa lukukelvottomiksi. Opastuskatosten pienet 

symbolikyltit ovat suurelta osin haalistuneet lukukelvottomiksi. 

 
 

 

Lisäksi opastuskatoksissa on paikallisten yritysten markkinointimateriaalia ja laminoituja kopioita 

sanomalehtiartikkeleista.  

 Liitteenä on luettelo opastuskatoksista ja tiedot niiden yksityiskohdista (Liite 4).  
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5. VALAISTUS 

         

          
      

 

Harjureitistön kokonaispituus on 28km. Siitä on valaistua noin 14km. Harjureitin sähköistyksestä saa 

virtansa monenlainen valaistus: katuvalomaiset valaisinpylväät (264kpl), Myllylähteen matalat polkuvalot 

(34kpl), Klemelaavun matalat polkuvalot (4kpl), opastuskatosten valot (5kpl), infokatosten valot (14kpl), 

laavupaikkojen wc-liiterit (4kpl) 

 

Suuret valaisintolpat ja valaisimet ovat lähes kaikki kunnossa. Ne tarvitsevat vain vähäistä korjausta, 

esimerkiksi yksi rikkoontunut valaisin on korjattava. Lamput ovat elohopealamppuja, jotka vaativat 

sähkötehoa enemmän kuin nykyaikaiset led-valot. Välitöntä vaaraa tolpista ei ole, mutta paria tolppaa pitää 

tarkkailla routimisvinouden ja tyvilahon takia. 

 

Reitistön valaistus on pääosin kunnossa. Valaistus lisää reitin käyttöä paljon syksyllä, talvella ja keväällä. 

Hiihtäjiä haastateltiin ladulla. Valaistuilla osuuksilla lamppujen tiheys koettiin hiihtoaikaankin enemmistön 

mielestä riittäväksi, myös vauhdikkaissa mäenlaskuissa. Valaistuja reittiosuuksia toivottiin lisää. Valaistusta 

pysäköintipaikoille toivottiin kyselyssä lisää. 

 

Liitteessä on yksityiskohtaiset tiedot valaisimien määrästä ja laadusta (Liite 5). Siinä on myös kartta reitistön 

valaistuista osuuksista.  

 

6. REITTIVALIKOIMA 

 

Harjureitillä on erinomaisen runsas reittivaihtoehtojen määrä – ja vielä ympyräreitteinä. Niistä voi jokainen 

valita itselleen sopivan mittaisen yhdistelmän, jossa ei tarvitse turhautua saman maiseman edestakaisin 

kulkemiseen. Reittejä riittää usean tunninkin liikuntaan.  

 

Ulkoilureittitoimituksessa on määritetty Harjureitin kulku ja liitännäisalueet. Tässä esityksessä olen 

pitäytynyt viralliseen reitistöön. Internetkyselyssä annettiin runsaasti ehdotuksia uusista reiteistä, mutta en 

käsittele niitä. Kyselyssä tuli esiin erityisesti talvisten kävelyreittien kaipuu, maastopyöräreittien tarve ja 

tasamaalla kulkevan latureitin tarve.  
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7. REITIN  KULKU-URA JA MAAPOHJA 

 

Harjureitillä maapohja on pääosin hiekkakangasta. Se on hyvin vettä läpäisevää ja siksi tulvimista tai 

vettymistä ei ole rankallakaan sadejaksolla. Tämä ominaisuus on käyttäjien kehuma erityispiirre. Reitistö on 

lumettomana aikana aina miellyttävä kulkea, eikä kurainen kuten savimaalla. Isosuon reitillä on 

pitkospuureitti, mutta myös pätkä pitkospuutonta märkää suopohjaa. 

 

Reitti polveilee kumpujen yli ja tämä tekee reitistä vaihtelevan. Korkeuserot ovat kohtuullisia ja mäet 

kuntoilijalle miellyttäviä kävellä ja hiihtää. Jäisillä keleillä mäet voivat olla vaikeita harvoin hiihtäville. 

Yhdessä mäessä on laskun lopussa kallistamaton kaarre, joka on liukkaalla kelillä vaikea laskea. 

Internetkyselyssä toivottiin tasaisempiakin reittejä. 

 

  
Reitin kulku-ura on suurimmaksi osaksi metsätietasoista ja 6m leveää. Myllylähteeltä Eräveikkojen majan 

suuntaan kulkeva oikoreitti on ulkoilureittitoimituksessa määritetty 3m leveäksi. Kulku-ura on raivattu 

riittävän leveäksi luisteluhiihtoon, mutta sivusta kasvavia oksia ja reitille kasvavia taimia on katkottava 

säännöllisesti. Osalla reittiä yllä huojuvat puiden oksat haittaavat latupohjan säilymistä. 

 

Reitin kulku-ura ja maapohja saivat haastatelluilta ulkoilijoilta kiitosta, mutta niissä oli myös merkittäviä 

ongelmia. Nämä olivat: 1) Monin paikoin kulku-uran sivukaltevuus. 2) Kulku-uran epätasaisuus, mikä 

hankaloittaa latupohjan tekemistä ja vauhdikasta luisteluhiihtoa vähän lumen aikaan. 3) Kasvillisuuden 

aiheuttama umpeenkasvu kesällä. 4) Suojasäällä uran päällä huojuvien suurten oksien lumi sulaa ladulle, 

joka on suoraan niiden alla. Jos lämpötila sahaa nollan tienoilla, yllä oleviin oksiin tiivistyy sumutihkusta 

vettä. Tämä pisaroi maahan suurina pisaroina ja sulattaa latupohjaa nopeasti. Lisäksi oksat vähentävät 

lumisadetta ladulle. 5) Kulku-uralla on teiden ylityksiä. Säkyläntien ylitys vaatii useimmiten suksien jalasta 

riisumisen. 

 

Sivukaltevuus 
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Sivulle kaltevat kohdat vaikeuttavat latuhöylällä ladun tekemistä, koska höylä alkaa liukua sivusuunnassa. 

Sivukallistukset tekevät myös luisteluhiihdosta hankalaa, koska rasitus siirtyy yhdelle jalalle.  

 

 

 

 

 

Pohjan epätasaisuudet 

      
Vähälumisina talvina kulku-uralla olevat epätasaisuudet vaikeuttavat latupohjan tekemistä. Kivet, kannot, 

puiden juuret, niitettyjen tai raivattujen taimikoiden ja vesakoiden tyngät, sadevesisyöpymät ja kuopat 

lyhentävät hiihtokautta. Näiden poisto, tasoitus ja kuorikkeen käyttö pintamateriaalina mahdollistaisi 

hiihtämisen vähälumisinakin ajanjaksoina. 

 

Reitin umpeenkasvu 

Kesällä paikoin ruohovartinen kasvillisuus on niin pitkää ja sankkaa, että se haittaa reitin käyttöä varsinkin 

urheilushortseissa. Ampumaradan lähellä on kesäisin suoranainen nokkosviidakko. Säännöllinen niitto on 

tarpeen. Mäntykankaalla myös puiden taimet ja sivusta kasvavat oksat alkavat vähitellen kaventaa reittiä, 

mikä vaikeuttaa luistelu-uran tekoa talvisin. Säännöllinen raivaaminen on tarpeen.  

      
Metsäpolkua on muutama sata metriä Myllylähteellä ja se vaatisi hieman raivaustyötä tielle kasvavien 

oksien takia.  

 

Teiden ylitykset 

Reitti ylittää käytössä olevia autoteitä useassa kohdassa. Tämä ei ole ihanteellista varsinkaan hiihtokautena, 

koska toisinaan ylitys vaatii suksien irrottamisen. Tien ylitystä ennakoivat merkit on asennettu. Näkyvyys 

näissä kohdissa on riittävä turvalliseen tien ylitykseen.  
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Pitkospuita tai siltoja on 1,6km, osa niistä on uusimiskuntoisia. Näistä on oma kappale tässä esityksessä.  

 

Liitteenä on kartta maapohjan ja kulku-uran ongelmakohdista (Liite 10).  

 

 

 

8. PITKOSPUUT JA SILLAT 

 

Harjureitillä on pitkospuita Myllylähteen alueella ja Isosuolla. Pitkospuita tai siltoja on 1,6km. Osa niistä 

pitää uusia. Myllylähteellä huonokuntoiset pitkospuut ovat turvallisuusriski.  

 
 

Myllylähteen Myllytuvalla ulkoilureitti kiertää Myllytuvan puronvartta pitkospuita/puusiltaa pitkin. 

Kostealla säällä ja lumisateen jälkeen kulkualusta on hyvin liukas. Mahdollisuus pudota puroon on 

turvallisuusriski. Tämän vuoksi puron varressa kaiteet olisivat tarpeelliset. 



11 
 

 

Isosuon pitkospuut ovat hyväkuntoiset. Muutama pitkospuista on irti, ne tulee kiinnittää. Pitkospuita 

puuttuu 20m pitkospuuosuuden lounaispäästä, vaikka sinne on asennettu aluspuut. Lisäksi 

pitkospuuosuuden koillispäästä Porsaanharjulle päin on suopohjaista märkää jaksoa, jonne olisi hyvä 

asentaa lisää pitkospuita (kuva alla). 

  
 

Pitkospuista on lisää yksityiskohtaista tietoa liitteessä (Liite 7). 
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9. LAAVUPAIKAT (LAAVUT, LIITERI-WC:T, LAAVUJEN TULIPAIKAT) 

 

 

Harjureitillä on viisi avolaavua. Lisäksi umpilaavu Turvekammi sijaitsee Myllylähteen alueella. Sijainniltaan 

laavut keskittyvät Vampulan ulkoilumajan, Myllylähteen ja Toimintaloman seuduille. Haastattelemani 

retkeilijät ja internetkyselyyn vastanneet henkilöt kaipasivat taukopaikkaa myös reitistön kaakkoiselle 

osalle, esimerkiksi Kankaanjärven maastoon tai Eräveikkojen majalle. 

 

Kaikissa laavupaikoissa on laavu, puuhuollettu liiteri, huollettu wc, tulipaikka istuimineen ja huollettu roska-

astia. Harjureittiä hallinnoivilla kunnilla on sopimus yksityisen yrittäjän kanssa laavupaikkojen huollosta. 

Useimmilla laavupaikoilla ei ole saatavana juomavettä, vaan retkeilijät tuovat veden mukanaan. Laavuilla ei 

ole myöskään tulipaikkojen sammutusvettä. Kaikilla laavupaikoilla on korjattavaa. Pääosin laavupaikat ovat 

rakenteeltaan tarkoituksenmukaisia, tosin osa käymälöistä on sisätiloiltaan varsin matalia.  Osa 

puuvarastojen katoista kaipaa uusimista ja yksi laavu tulee uusia kokonaan. Laavupaikkoja käytetään 

pääasiassa päiväretkeilyn taukopaikkoina, mutta esimerkiksi partiolaiset myös yöpyvät niissä. Suurin 

käyttäjäjoukko on päiväretkeilijät, joten jatkossa uudisrakentamisessa kannattaa painottaa puolikotia, 

sisääntuloltaan korkeita laavuja ja muita päiväretkitaukoihin tarkoitettuja katoksia.  

 

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto laavupaikoista. Yksityiskohtaiset tiedot laavuista on kuvattu liitteenä 

olevassa taulukko- ja kuvakansiossa (Liite 8). 
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Näköalalaavu 

      
 

 
Näköalalaavu tulee uusia. Laavussa on lahovaurioita, se on tuettu kertaalleen ja katto on huonossa 

kunnossa. Laavun sisäänmeno matala, joten se ei ole malliltaan paras mahdollinen Porsaanharjun päivä- ja 

eväsretkeilyyn. Tulipaikka on kunnossa. Liiterin katto on uusittava, WC:n sisäkatossa on vesivuodon vuoksi 

tummumista. 

 

 

Klemelaavu 
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Klemelaavu sijaitsee mainiolla, kauniilla paikalla jyrkähkön penkereen laella. Laavu on melko 

hyväkuntoinen, mutta katon reunalankut ovat lahot. Vesikatteen ulkopuolelle ulottuvat hirrenpäät ovat 

lahonneet. Tulipaikka on kunnossa. Tälläkin laavulla liiterin katto on vuotanut tummentaen sisäkattoa ja 

katon reunalankut ovat lahot. Liiterin oviaukot ovat nyykähtäneet vinoon ja liiterin lattia on pudonnut 

osittain.  

 

 

Rajalaavu 

      
 

 
Rajalaavu on katosmainen laavu, jossa sivuseinät ovat suurelta osin avoimet. Takaseinää ei myöskään ole. 

Päiväretken taukopaikkana käytettäessä korkea sisäänmeno on hyvä. Katto on pitänyt vettä hyvin, mutta 

takana räystäskouru on täyttynyt sammaleesta ja muusta kasvillisuudesta. Laavun turvekatolla kasvaa jo 

melko suuria taimia. Katon reunassa oleva yksi kannatinpuu on siirtynyt vesikatteen ulkopuolelle ja 

lahonnut. Istuinpenkkien lankut ovat lahonneet. Laavualueella on epäsiistiä romua. Liiterin sisäkatossa on 

tummentumia ja liiterin katon reunalankut ovat alkaneet lahota.    
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Juvankoskilaavu 

           
Juvankoskilaavu on melko hyväkuntoinen. Sisäänmenokorkeus on keskimittaiselle ulkoilijalle seisten kulkien 

riittävä. Laavu on rakenteeltaan katosmainen, koska sivuseiniä ei ole. Niitä korvaamassa ovat maavalli ja 

kantokasat. Turvekatolla kasvaa melko suuria taimia, joiden paino lisääntyy joka kesä. Takaräystäs ei toimi 

ja siksi laavun sisään valuu takaa vettä. Nyt laavun takaseinäksi on viritetty kuormapeite, mikä ei ole tyylikäs 

hirsirakenteessa. Laavun penkki on lahonnut. Liiteri-wc:n katto vuotaa. 

 

 

Kantolaavu 

 

      
Kantolaavu on suurikokoinen ja soveltuu kokoontumis- ja taukopaikaksi suurillekin ryhmille. Se on 

hyväkuntoinen ja näyttävä Harjureitin tervetulotoivotus. Sisäkatossa on pieniä tummentumia, joiden syy on 

selvitettävä. Tulipaikat ovat kunnossa, mutta tulipaikan penkkejä on rikki. Tarjoilupöytä keskellä on rikki. 

Liiterin katto kaipaa uusimista. 
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Turvekammi 

 
Retkeilijöille on tarjolla taukopaikaksi Turvekammi Myllylähteen alueella. Turvekammi on kattoaukolla 

varustettu umpilaavu, tunnelmaltaan viehättävä isommallekin joukolle. Peltikaton päällä oleva turvekerros 

tarvitsee hieman täydennystä ja korjailua, räystäslankut tulee uusia. Sisäkaton laudoitus on täysin kuiva. 

Paloturvallisuuden takia sisätilojen puulastut on syytä haravoida. Myös tulialueen ympäristön sorastus 

kaipaa täydennystä. Kammin sammuttimen huollon uusimispäiväys on vuodelle 2007. Turvekammin 

pihassa on lahonnut pöytä-penkki -yhdistelmä. Tämä täytyy vähintäänkin siivota pois, tai mieluummin 

uusia. Turvekammin wc-liiterirakennus on hyväkuntoinen, katto ei vuoda. Siinä on sähkövalot. WC:ssä on 

kaksi istuinta ja säiliötä: Taru-wc talvikäyttöön ja komposti-wc kesäkäyttöön.  

 

 

10. MUUT TAUKOPAIKAT 

 

Laavupaikkojen lisäksi virallisella Harjureitillä ei ole kunnossa muita rakennettuja taukopaikkoja. 

Myllylähteellä on kaksi lahonnutta pöytä-penkki yhdistelmää. Turvekammista Myllytuvalle päin on yksi 

rappeutunut tulipaikka. Turvekammin pihassa on tuhoutuneen pöytä-penkki-yhdistelmän jäännökset. 

      
 

 

Harjureitin varrella on virallisen reitin liitännäisalueisiin kuulumattomia paikkoja, jotka soveltuvat taukoihin. 

Niiden hallinta vaihtelee. Seuraavassa on lueteltu tällaiset ja niistä on kuvia liitekansiossa (Liite 9): 
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Vampulan ulkoilumaja 

Maja on Vampulan urheilijoiden hallinnassa. Se ei ole yleisölle jatkuvasti avoin, vaan majan käyttö on 

tilattava. Sesonkiaikoina, esimerkiksi kevättalvella, majalla on toiminnassa kahvila. Majalta voi vuokrata 

majoitusta. Ulkoilumajan pihalla on avoin wc ja roska-astia. 

 

Virttaan Erä-Veikkojen maja 

Maja on Virttaan Erä-Veikkojen omistama. Talo ei ole yleisölle jatkuvasti avoinna, vaan lukossa. Majalta voi 

vuokrata majoitusta. Ulkoilumajan pihalla on avoin wc ja käsienpesupaikka. 

 

Toimintaloma 

Toimintaloma on yksityinen yritys, jolta voi vuokrata majoitusta, saunoja, kokoontumistiloja, tarjoilua ja 

ohjelmapalveluja. Toimintaloman alueella on esimerkiksi tauluissa luontotietoa, pönttöpuisto ja 10m 

korkea Luppokota isojenkin ryhmien kokoontumiseen. Tarjonnasta saa tietoa Toimintaloman 

internetsivuilta.  

 

Myllytupa 

Yksityinen matkailuyritys vuokraa Myllytupaa. Jos maja ei ole vuokrattuna, se on ollut retkeilijöille 

tutustumista varten avoinna. Myllytuvassa on geologiasta kertova näyttely. 

Myllytuvan pihassa on ruokailukatos. Retkeilijät ovat voineet mennä sinne pitämään taukoa. Myllytuvalla 

on Harjureitin huollon piirissä oleva wc, joka on retkeilijöiden käytössä. Myllytupa on sijainniltaan kiinteästi 

osa Harjureittiä, mutta se ei ole täysin jokamiehenoikeuksin käytettävissä. Sieltä voi vuokrata itselleen 

varman yöpymispaikan laavuja laadukkaammissa olosuhteissa. 

 

 

Varaustupa ja sauna Myllylähteellä 

Yksityinen yritys vuokraa varaustupaa ja saunaa. 

 

Moottoriradan ravintola 

Moottoriradalla parin sadan metrin päässä Harjureitiltä on yksityinen ravintola. Sen aukiolo vaihtelee 

sesongin mukaan.  
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11. REITIN VIITOITUS NUOLIVIITOIN JA PAIKKAVIITOIN 

 

      
Harjureitillä on puiset nuoliviitat ja puisia paikkaviittoja. Niitä on kohtuullisesti opastamiseen, mutta reitillä 

on tapahtunut muutoksia sen verran, että uusiakin tarvitaan. Lisäksi tarvitaan viittasarjojen korjaamista ja 

huoltoa.  

 

Nuoliviitat ovat harmaantuneita ja osin tummuneita, mutta vielä pääasiassa toimivia. Tämä on 

nuoliviittojen kattamisen ansiota. Kattaminen on ollut aikanaan hyvä toimenpide. Teksti on luettavaa, 

mutta toki kirjainten maalaaminen parantaisi näkyvyyttä. Joukossa on rikkoontuneita viittoja. Vähäisessä 

määrin viitoituksessa on epäloogisuutta; viitassa voi olla teksti johonkin kaukaiseen paikkaan, joka ei ole 

olennaista kyseisellä reitin osalla. Joitakin viittoja olisi poistettava (esimerkiksi ”Kylätoimisto”-viitat, koska 

toimisto on lopetettu). Viittasarjojen kattoja on rikki. Joukossa on myös tyhjiä viittakatoksia, jotka voisi 

poistaa tai siirtää. Viitoissa ei ole retkeilyn symbolikylttejä kertomassa seuraavasta wc:stä tai tulipaikasta. 

Liitteenä (Liite 10) on esitelty valokuvin viittoja ja korjaustarpeita. 

 

12. REITIN MERKINTÄ MAASTOON 

 

 
Harjureitti on merkitty maastoon portein, nuoliviitoin ja risteyskohtiin asennetuin kestopuutolpin, joihin on 

kiinnitetty 10cmx10cm symbolikylttejä. Arvio tolppien määrästä noin 120kpl. Reittiä ei ole merkitty 

maastoon tauotta toistuvin maali- tai nauhamerkein. Alunperin reitin merkintä on ollut selvä, mutta nyt se 

kaipaa täydentämistä. Tolppien symbolikyltit ovat haalistuneet lukukelvottomiksi. Reitin kulku on paikoin 

muuttunut, esimerkiksi vedenpumppaamon rakentamisen takia. Sekä Vampulan ulkoilumajalla, että Erä-
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Veikkojen majalla valaistu Harjureitti liittyy samannäköiseen valaistuun urheilureittiin. Näissä Harjureitin 

merkitseminen vaatii parannusta esimerkiksi asentamalla karttoja, lisätolppia ja nuoliviittoja. 

 

Harjureitille ei ole merkitty värikoodein tai muotosymbolein erimittaisia tai -teemaisia ympyräreittejä. 

Kyselyssä muutamat vastaajat kaipasivat tällaisia valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia helpottamaan 

reitinvalintaa.  

 

 

13. KIELTO- JA VAROITUSMERKIT, TURVAKYLTIT 

 

      
Harjureitillä on riittävästi kielto- ja varoitusmerkkejä. Ne ovat lähes kaikki hyväkuntoisia. Niitä on 

seuraavista aiheista: moottoriajoneuvolla ajo kielletty, ampuma-alue hengenvaara, leiriytyminen kielletty 

pohjaveden suoja-alueella, laturisteys, tien ylitys, reitin pohja pehmeä, vaativa lasku, varo vastaantulijaa, 

autotien ylitys, ampumarata. 

 

Reitin varressa ei ole 112-turvakylttejä. Hätätilanteissa tarvittavia osoitetietoja ja sijaintikoordinaatteja ei 

ole pysäköintipaikoilla, laavuilla ja opastuskatoksissa. Nämä helpottaisivat avun tilaamista. 
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14. KARTAT 

 

 
 

Jokaisessa opastuskatoksessa on Harjureitin kartta. Kartat ovat haalistuneet ja ne pitäisi uusia. Karttoja 

pitäisi olla enemmän reitin varrella. Kartat olisi hyvä asentaa kaikille pysäköintipaikoille ja lisäksi reitin 

suuriin risteyksiin ”olet tässä” -merkinnöin. Mobiilikarttoja käytetään paljon, mutta osa retkeilijöistä haluaa 

irrottautua kännykästä ulkoillessaan. 

 

 

15. NÄHTÄVYYKSIEN JA ERITYISTEN MAISEMAPAIKKOJEN HYÖDYNTÄMINEN 

 

Tämä esitys keskittyy ihmisen tekemiin rakenteisiin, niiden turvallisuuteen, kuntoon ja korjaustarpeisiin. 

Laajemmin Harjureittiä ja sen nähtävyyksiä on kuvattu julkaisussa ”Harjureitin ulkoilureittisuunnitelma” 

(kts. sivu 1). 

 

Seuraavassa on lyhyesti käsitelty nähtävyyksiä ja erityisiä maisemapaikkoja lähinnä sen kannalta, miten 

niitä on hyödynnetty Harjureitin mielenkiintoisuuden lisäämisessä.  

 

KANKAANJÄRVI 

Kankaanjärvi on hiekkarantoineen hieno ja erikoinen suppalampi. Se on Natura-alue. Kooltaan se on 

suppalammeksi poikkeuksellisen suuri. Aluetta pitkään seuranneet muistelevat Kankaanjärveä nykyistä 

suurempana ja hienompana luonnonnähtävyytenä. Nykyinen on kuulemma varjo entisestä. 

Ulkopaikkakunnalta tulleelle nykyinenkin suppalampi on vaikuttava näky. Harjureitti kulkee kokonaan sen 

ympäri, joten näkyvyys lampeen on hyvä. Harjureitillä järven itälaidalla on infotaulu, jossa kerrotaan 

Kankaanjärvestä ja sen synnystä. Valitettavasti osa infomateriaalista on tuhoutunut. Hiekkarantojen vuoksi 

siellä käydään tai on käyty paljon uimassa. Järven tienoota on haastatteluissa ehdotettu tauko- tai 

laavualueeksi. Sellaiseen se olisikin upea paikka.  
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MYLLYLÄHDE 

Myllylähteen ympäristöön on rakennettu runsaasti retkeilyn ja matkailun infrastruktuuria. Siellä on 

luontopolku, pitkospuita, valaistu polku, turvekattoinen umpilaavu, vuokratupa, vuokrasauna, 

ruokailukatos jne. Alueen rakentamisesta on niin pitkä aika, että erityisesti puurakenteiden korjaamisen 

tarvetta on paljon.   

 

 

PORSAANHARJUN MAISEMAPAIKKA 

Tämä on reitistön korkein kohta. Pitkäksi kasvaneet harjun alarinteen puut peittävät maisemaa, joten 

kaukonäkymää on nyt vähän. Paikka olisi mainio näkötornille paitsi korkeutensa vuoksi, niin myös sopivan 

etäisyytensä takia: Vampulan ulkoilumajalta, Kantolaavun pysäköintipaikalta tai Isosuon pysäköinnistä olisi 

mukava muutaman kilometrin päiväretkimatka harjun laelle.  Kyselyssä Porsaanharju Näköalalaavuineen on 

vetovoimaisin yksittäinen kohde Harjureitillä. 

 

ISOSUO 

Isosuolla pääsee aitoon suotunnelmaan tuoksuineen pitkospuineen. Kontrasti hiekkaharjuun on niin 

voimakas, että ne täydentävät hienosti toisiaan. Tänne sopisi muutama suoluonnosta kertova infotaulu. 

Isosuon reittiosa ei ole ympyräreitti, vaan pysäköintipaikkaan päättyvä muutaman kilometrin pistoreitti. 

Tämä vähentää sen suosiota, koska siellä on kuljettava sama reitti mennen tullen.  

 

KULTTUURIHISTORIA 

Porsaanharjulla on jäänteitä miilunpoltosta, mitä kannattaisi esitellä esimerkiksi infotauluna. Huovintie oli 

keskiajan huomattavimpia maanteitä ja sitäkin kannattaisi esitellä Harjureitin risteyskohdissa.  

 

 

 

16. INFOTAULUT JA NIIDEN SISÄLLÖT 

 

INFOTAULUJEN RAKENTEET 

Harjureitillä on luonnosta ja geologiasta kertovia infotauluja. Suurikokoisia tauluja on reitin varressa 13kpl 

ja pieniä 23kpl. Toimintaloman alueella ja osin Harjureitillä on luontoaiheisia pieniä infotauluja. Harjureitin 

varressa niistä on 6kpl. Lisäksi Myllytuvan näyttelyssä on infotauluja.  Infotauluja on tehty eri aikoina ja siksi 

niiden kunto vaihtelee. Pääosin ne ovat toimivia, mutta homeen ja lian pesu olisi hyväksi suuressa osassa 

niitä. Muutama sisältötaulu on rikki ja UV-valo on haalistanut tekstit joissakin tauluissa. Nämä olisi 

vaihdettava.  Lisäksi Myllylähteen alueella monen infotaulun katto tulisi korjata. Infotauluja on lähinnä 

Vampulan ulkoilumajan, Porsaanharjun, Toimintaloman ja Myllylähteen alueilla. Reitin kaakkoisella osalla 

vain Kankaanjärvellä on luontoinfoa. Suurin osa infotauluista on luettavissa myös pimeässä: osassa on oma 

sähkövalo ja osa on kiinnitetty valopylväisiin jolloin ne saavat riittävän valon pylvään valaisimesta. 

Näköalalaavun suuri infotaulu on sijoitettu peittämään parasta maisemanäkymää istuinpenkkien eteen. 

Infotauluista on luettelo ja kuvat liitteessä (Liite 11). 
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INFOTAULUJEN SISÄLLÖT 

Infotaulujen sisällöt esittelevät monipuolisesti Harjureitin luontoa. Sisällöt ovat ajattomia ja 

mielenkiintoisia. Osa sisältölevyistä ja -tarroista on tuhoutunut ja nämä pitäisi painattaa ja asentaa 

uudelleen. Jotkut tauluista ovat paikoissa, joihin ne eivät sisällöltään sovi hyvin. Esimerkiksi kuivan harjun 

laella esitellään saniaisia tai vikloja.   

 

Reitin luontotaulujen aiheet: 

Kangasajuruoho, Harjusinisiipi, Säkylänharjun Natura-alue, Metso, Harjukeltalieko, Kehrääjä, 

Isohirvenjäkälä, Harjualueen pesimälinnusto, Mäntymetsä, Muurahaispesä, Metsäpohjan loiset, Sammalet, 

Metsäpohjan kummallisuuksia, Harjumetsän sieniä, Harjun metsätyypit, Jälkiä hangella, Yhteistaulu. 

 

Reitin geologiataulujen aiheet: 

Porsaanharjun synty, Kurkistus rantavalliin, Myllylähde, Tekopohjaveden valmistus, Harjulaajentuma, 

Maankohoaminen, Pohjaveden suojelu, Sorakuoppien maisemointi, Leikkaus sivuharjuun, Lirikaivo, 

Yhteistaulu. 

 

Polunvarren havaintokohteet Myllylähteellä: 

Lehtojen hoito, Saniaiset, Pikkutikka, Koivut, Telkkä, Lahopuut, Humala, Liito-orava, Lähdesara, Metsäviklo, 

Rantasipi, Sammakot, Lirikaivo, Vesisiippa, Koskikara, Saukko, Kangaskiuru, Palokärki, Lähteen ylivirtaama. 

 

Myllytuvan geologia- ja pohjavesinäyttely: 

Lähteen ylivirtaama, Harjujakso, Pohjaveden suojelu, Maan kohoaminen, Tekopohjaveden valmistus, 

Leikkaus sivuharjuun, Porsaanharjun synty, Kurkistus rantavalliin, Kankaanjärvi, Lirikaivo, Harjulaajentuma, 

Sorakuoppien maisemointi, Maan kohoaminen, Leikkaus sivuharjuun, Kangaskiuru, Säkylänharjun Natura-

alue, Mäntymetsästä terveyttä.  
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17. MUITA REITIN VARREN TOIMINTOJA 

 

Toimintaloma: Välittömästi reitin varressa on matkailupalveluja tarjoava yritys Toimintaloma, jonka 

tarjonnasta kertovat yrityksen internetsivut. Tarjolla on ohjelmapalveluja, saunoja, majoitusta, 

kokoontumistiloja, suuri kota, luontopolku, jne.  

Frisbeegolf: Vampulan ulkoilumajan ympäristössä on frisbeegolfrata. Kesän 2017 havaintojeni perusteella 

se on vilkkaassa käytössä. Haastatellut harrastajat pitivät rataa laadultaan hyvänä ja sanoivat, että rata on 

tunnettu laajalti erinomaisena metsäreittinä. Harrastajat kehuivat myös riittävän pitkiä 3 metrisiä 

aloituspaikkoja. Ensikertalainen kaipaisi parempaa opastusta golfreitiltä toiselle. 

Golf: Alastaro Golf:n kenttä sijaitsee Harjureitin naapurina. Sieltä voi vuokrata pelioikeuksia myös 

satunnaiseen pelaamiseen. 

Sienestäminen ja marjastaminen: Loppukesällä ja syksyllä maastossa on paljon sienestäjiä ja 

marjanpoimijoita. Haastatteluissani he kehuivat aluetta ja kertoivat sen olevan erityinen: luonnonantimia 

on silloinkin, kun muualta ei löydy. 

Ammunta: Harjureitin varressa on ampumarata, mikä mahdollistaa Harjureitin käytön urheilun 

yhdistelmälajeissa, esimerkiksi hirvenhiihdossa ja hirvenjuoksussa. Alueella on järjestetty useita hirvilajien 

SM-kilpailuja. 

Moottorirata: Moottorirata tuo tapahtumiensa yhteydessä Harjureitille kävijöitä. Moottoriradalla on 

Harjureitistä kertova opastuskatos, mutta sellaista ei ole Harjureitillä moottoriradan suunnassa. Kaipaisin 

opastuskatosta moottoriradan portin kohdalle Harjureitin varteen.  

 

Voisi ajatella, että moottorirata häiritsisi moottoriäänillään retkeilyreitillä kävijöitä. Havaintojeni mukaan 

näin ei ole, ei minun eikä haastattelemieni ulkoilijoiden mielestä. Internetkyselyssäkään mahdollinen melu 

ei tullut esiin. Ensinnäkin ääntä tulee harvoin. Toiseksi useimmat ajattelevat tähän tapaan: moottoriradan 

lähellä reitti on luonteeltaan urheilu- ja ulkoilupainotteinen, ei eräretkeilyreitti. Tällöin liikenneääniin 

suhtaudutaan hyväksyvästi. Harjureitin luontopainotteisimmat osat Myllylähde ja Isosuo sijaitsevat kaukana 

moottoriradasta.  

 

 

 

 

18. HUOLTO 

Harjureitin kulku-ura-on pääasiassa metsätietasoista ja siksi puu- ja jätehuolto voidaan tehdä tehokkaasti 

hiihtokauden ulkopuolella teitä myöden moottoriajoneuvolla. Hiihtokaudella latu-ura luonnollisesti 

rajoittaa käyttökelpoista ajoneuvovalikoimaa.  

 

Kunnilla on sopimus Harjureitin huollosta yksityisen yrittäjän kanssa. Yleisesti ottaen Harjureitti oli siisti, 

joten roskahuolto toimii. Reitistön inventaarion yhteydessä kävin käymälöissä useita kertoja eri kuukausina 

ja totesin, että wc-tyhjennykset toimivat. Parissa wc-paikassa oli kesällä epämiellyttävästi hajua, mikä 

johtuu siitä, että käymälöissä ei käytetä haketta tai kuoriketta. Haastattelujen ja oman kokemukseni 

perusteella myös latujen huolto toimii hyvin, kunhan lunta on satanut riittävästi. Latujen tekoa vaikeuttavat 

pohjan epätasaisuudet ja sivukaltevat jaksot maapohjassa. Erityiskiitoksen ansaitsee Harjureitin 

internetsivustolla oleva blogi latuverkoston huollosta. Sitä seuraamalla oli helppo valita hiihtoajankohta. 
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Edellä mainittujen asioiden osalta huolto siis toimii. Monin paikoin havaittavat rakenteiden rappeutumiset 

kertovat kuitenkin siitä, että Harjureitillä ei ole rakenteiden osalta kattavaa jatkuvan huollon ohjelmaa, 

esimerkiksi kattavaa vuosittaista tarkastusta ja välitöntä korjausrakentamista. Rakenteiden uudistaminen 

tehdään yksittäisiä rakenteita uudistamalla silloin, kun ne alkavat olla turvallisuusriski. Toisaalta reitistöä 

kunnostetaan yhdellä kertaa suurina hankkeina. Maastossa on jonkin verran korjauksista jäänyttä jätettä. 

Siksi kaikkiin korjaussopimuksiin pitäisi sisällyttää vanhan materiaalin poistovelvollisuus. 

    
 

 

 

19. SOPIMUKSET 

 

Harjureitin latujen kunnossapito sekä puu- ja jätehuolto on ostettu ulkoisena palveluna. 
Vampulan Ulkoilumajan ja Virttaan Erä-Veikkojen majan pysäköintipaikkojen käytöstä on sovittu em. 
tonttien omistajien kanssa. Loimaan kaupunki on vuokrannut EL Toimintaloma-Systems Oy:lle maata 
Myllylähteen alueelta. Vuokraaja on rakentanut ko. alueelle Myllytuvan, Varaustuvan ja Metsäsaunan. 
 

20. DIGITAALINEN OPASTUS JA INFO 

 

Laadukkaalla luontoreitillä on omat internetsivut ja ne pitää päivittää säännöllisesti. Sieltä retkeilijät saavat 

ajantasaista tietoa ja sivustolle voidaan linkittää muista palveluista. Harjureitillä on omat internetsivut 

harjureitti.fi -osoitteessa. Niiden uudistaminen on käynnissä tätä selvitystyötä tehtäessä. Internetsivustolle 

viedään monipuolista tietoa Harjureitistä. Kyselyn perusteella tämä on tärkein tietolähde Harjureitistä. 

 

Harjureitti ei ole kattavasti mukana kaupallisissa retkeilyyn keskittyvissä digitaalipalveluissa. Retkeily- ja 

luontokohteiden sähköisiä palveluita on useita. Outdoors Satakunta sivustolla on selostus Harjureitin 

kolmesta reitistä: Pääharjun kierros 8km, Sivuharjun ja lähdeluonnon reitti 4km, Harjureitti: Isosuon 

pitkospuut 7km. Retkipaikka-mobiilialustalla esitellään Harjureitistä Kankaanjärvi. Siellä on myös lyhyt 

maininta Säkylänharjun hiilimiiluista. 

 

 


