
Reitti tarjoaa monipuolisen ympäristön pyöräilyyn. Meren ja joen 
läheisyys reitillä mahdollistaa erilaiset aktiviteetit reitin varrella. 
Pyöräillessä saa nauttia myös Merikarvian kulttuuritarjonnasta sekä 
reitin maalaismaisemista. Hyppää pyörän selkään ja anna reitin joh-
dattaa sinut veden ja kulttuurin äärelle!

Nähtävyydet
• Piinukosken riippusilta

• Galleria Vanha Savu

• Merikarvian kirkko

Merikarvia Highlights - Pyöräillen veden ja 
kulttuurin äärelle, ympyräreitti | 10 km

Vaativuus: Helppo

Soveltuvuus: Lapsiperheet, aloittelijat, vähän pyöräilleet

Kesto: Noin 1-3 tuntia

Reittimerkinnät: Reitti on merkitty sinisellä värikoodil-
la.

Reittikuvaus 

Reitti alkaa Krookan satamasta (1), josta avautuu nä-
kymä Selkämeren kansallispuistoon. Satamasta lähde-
tään päällystettyä tietä pitkin kohti etelää. Reitti kulkee 
Galleria Vanha Savun (3) ja kalansavustamon (4) ohi, 
jonka jälkeen se lähtee hieman kiemurrellen kohti Salme-
lankoskea läpi metsä- ja peltomaiseman. Reitti ylittää 
Salmelankosken sillan, jonka jälkeen käännytään vasem-
malle soratielle, Kuninkaantielle. Kuninkaantie on kult-
tuurisesti arvokas kohde, joka on saanut nimensä kunin-
gas Kustaa II Adolfin vierailusta alueella vuonna 1614. 
Matkalla sijaitsee myös Anna Rogelin muistomerkki (6). 
Seuraavaksi ylitetään tie ja jatketaan soratietä pitkin 
kohti Piinukoskea. Reitti kulkee Piinukosken riippusillan 
(7) yli, jonka jälkeen kuljetaan lyhyen matkaa purupoh-
jaista polkua pitkin, joka vaihtuu soratieksi. Reitti jatkuu 
soratietä pitkin, kunnes saavutaan Merikarvian keskus-
taan. Tämän jälkeen reitti jatkuu Korsutuvan (9), Roslin-
Kalliolan kirjailijakodin (10) ja Merikarvian kirkon (11) 
vierestä keskustan pyörätielle päätyen takaisin Krookan 
satamaan. Vaihtoehtoisesti reitin voi pyöräillä myös 
toisinpäin.

Hyvä tietää

Merikarvian kunnan kunnostamia peruspolkupyöriä 
voi lainata panttia vastaan ravintola Rantahuoneel-
ta, joka sijaitsee Krookan satamassa. Lähellä satamaa 

sijaitsee myös Merikarvian kesäaikainen info Galleria 
Vanha Savussa. Pyöräilyn ohessa reitillä voi harrastaa 
geokätköilyä, sillä reitin varrella sijaitsee useita kätköjä. 
Geokätköily on ulkoiluharrastus, jonka ideana on etsiä 
maastoon piilotettuja kätköjä GPS-koordinaattien ja vih-
jeiden avulla. Tutustu geokätköilyyn: www.geocaching.
com/. Mukaan on hyvä ottaa oma älypuhelin, johon voi 
ladata ennakkoon QR-skannausohjelman (ilmaisohjel-
mia). Reitin varrelta löytyy QR – koodeja, joiden kautta 
pääsee kuulemaan mm. yleisesittelyn Merikarviasta 
sekä hölmöläistarinan Merikarvian murteella. Osa QR – 
koodien teksteistä / ääninäytteistä on englanninkielisiä. 
Reitin varrella on vaihtuvia aktiviteetteja, joten reitille 
kannattaa varata reilusti aikaa. Taukopaikoilla laavujen 
läheisyydessä on käymälät. Tarvittavat varusteet: pyörä 
(oma tai laina) ja kypärä. 

Vaativuus

Reitin varrella on pieniä korkeuseroja, mutta pääosin 
reitti on maastoltaan melko tasaista. Reitti kulkee vaihte-
levasti sekä päällystetyllä että päällystämättömällä tiellä, 
mutta tiet ovat hyväkuntoisia.

Reitin alkuun
Varvintie 7, 29900 Merikarvia
N61° 51.139’ E21° 28.864’

Julkisilla kulkuneuvoilla: Merikarvian ja Porin välillä 
kulkee arkisin muutamia edestakaisia vuoroja. Merikar-
vialla Krookan satama on reitin päätepiste. Valtatiellä 8 
kulkee päivittäin useita pikavuoroja sekä etelän että poh-
joisen suuntaan. Pysäkki sijaitsee Tuorilan SEO-palvelun 
edessä, josta on 8 km Merikarvian keskustaan. Lisätieto-
ja: www.aaroemakela.fi ja www.matkahuolto.fi

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
http://www.aaroemakela.fi
http://www.matkahuolto.fi


Kartat ja oppaat

Reittikarttoja ja esitteitä on saatavilla Merikarvian kun-
nan infossa. Reittikartta löytyy lisäksi laminoituna jokai-
selta taukopaikalta (Krookka, Salmelankoski, Piinukoski).

www.outdoorssatakunta.fi

Majoituspaikat reitin lähellä

 Mericamping  (14)
Palosaarentie 67, 29900 Merikarvia
Puh. +358 (0)400 719 589
www.mericamping.fi

 Purolomat (5)
Kuninkaantie 11, 29900 Merikarvia 
Puh. +358 (0)41 466 6774
 www.purolomat.net

Rauhanlaakso Kestikartano (13)
Kivirannantie 2, 29900 Merikarvia
Puh. +358 (0)400 318 398
www.rauhanlaakso.fi

Vanha-Heikkilän majatalo (8)
Kaasmannintie 14, 29900 Merikarvia 
Puh. +358 (0)50 533 7836
 www.vanhaheikkilanmajatalo.palvelee.fi

Linkit

Merikarvian kunta 
Kauppatie 40, 29900 Merikarvia
Puh. +358 (0)44 724 6333
 www.merikarvia.fi

Merikarvian matkailuyrittäjät
 www.merikarvianmatkailu.fi
(lisää majoituskohteita ja aktiviteetteja)

Palvelut reitin varrella
Auto- ja pyörähuolto (12)
Keijo Mäkitalo
Puh. +358 (0)400 721 422

Purolomat
Melontaretket, kalastuspaketit, välinevuokraus
Puh. +358 (0)41 466 6774

Ravintola Rantahuone (2)
Puh. +358 (0)44 273 5300  
www.rantahuone.fi

Kartta Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan  
4/2016 aineistoa.

Kuva: Seija Väre
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