
Tour de Pyhäjärvi -pyöräilyreitti, 74 km 
Tour de Pyhäjärvi on retkipyöräilyyn suunniteltu reitti, 

joka kiertää Lounais-Suomen suurimman järven, Säkylän 

Pyhäjärven ympäri. Reitin linjauksessa on painotettu 

pyöräilyn turvallisuutta ja pyöräilyä pääosin sivuteil-

lä. Reitti kulkee osin luonnon keskellä metsäteillä ja jär-

vimaisemissa. Reitin varrella on tarjolla monenlaisia 

palveluita kuten kauppoja, kahviloita ja uimaranto-

ja. Reitin voi kiertää päiväretkenä tai kahtena päivänä 

majoituksen kera. Reitin varrella on useita majoituspaik-

koja. 

Faktaa 
Säkylän Pyhäjärvi on Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakun-
tien yhteinen maakuntajärvi sekä Lounais-Suomen suurin järvi. 

Pyöräilyreitti kulkee Satakunnassa Euran ja Säkylän kunnissa ja 
Varsinais-Suomessa Pöytyän kunnassa. Reitti on osa maakun-
tien välistä matkailuyhteistyötä. 

Reitti on suunniteltu Säkylän Pyhäjärven alueen  
luontomatkailuhankkeen toimesta. 

Vaativuus: helppo 

Reitti kulkee teitä pitkin eikä reitillä ole 
suuria korkeuseroja. 

 

Soveltuvuus: reitti soveltuu parhaiten 
retkipyöräilyyn. Suositeltavia pyöriä 
ovat mm. hybridit, maastopyörät ja  
cyclocross-pyörät. 

 

Kesto: pyöräilyreitin kiertäminen kestää 
noin 4–8 tuntia matkanopeudesta riip-
puen. 

 

Reittimerkinnät: reittiä ei ole merkitty 
maastoon. Reitin linjaus on saatavilla 
digitaalisessa muodossa ja painettuna. 

Reittikuvaus 

Tour de Pyhäjärvi kiertää Säkylän Pyhäjärven ympäri päällystettyjä ja 

päällystämättömiä teitä pitkin. Matkan varrella on jonkin verran kor-

keuseroja, mutta pääsääntöisesti reitti kulkee tasaisessa maastossa. 

Reitille voi liittyä mistä tahansa matkan varrelta. Reitti kulkee Euran, 

Säkylän ja Pöytyän Yläneen taajamien sekä monen kylän läpi. 

Reitin lähtöpiste on Eurassa Kauttuan Ruukinpuistossa, josta edetään 

Pyhäjärveä myötäpäivään kierrettäessä Rantatien pyörätietä pitkin 

Säkylään. Reitti jatkuu päällystettynä Pioneerintietä ja Hevoshaantietä 

pitkin Pyhäjoelle. Pyhäjoentieltä liitytään Säkyläntien levähdyspaikan 

kautta Vanhalle Turuntielle, joka on hiekkatie. Kekkosplassin laavun 

jälkeen liitytään jälleen Säkyläntielle, jota pitkin kuljetaan Nummiojan-

Sydänmaantielle asti, josta liitytään jälleen Vanhalle Turuntielle. Van-

ha Turuntie pyöräillään loppuun asti, jonka jälkeen liitytään takaisin 

maakuntarajalla nimeä vaihtaneelle Turunväylälle, jota pitkin kulje-

taan Yläneen keskustaan asti. 

Yläneeltä jatketaan pitkin Mynämäentietä ja edelleen Valasrannan-

tietä uimarannan sivuitse. Huomioi Valasrannan jälkeen peltoaukealla 

tiessä oleva sortuma, jonka ohitse pyörä on kannattaa taluttaa. Reitti 

jatkuu Vimpantietä ja Kolvaantietä pitkin kohti Kolvaan kylää. Kol-

vaantieltä liitytään hetkeksi Hinnerjoentielle, josta jatketaan Kerkon-

tietä ja Kartanontietä Haveriin. Haverin kylästä tie jatkuu kestopäällys-

tettynä Sieravuoren sivuitse kohti Mannilaa. Reitti jatkuu päällystetty-

nä Mannilasta Mestilään, josta käännytään Laitilantielle kohti Euraa. 

Laitilantien kapeaa piennarta pitkin jatketaan Myllyojanlahdelle, josta 

alkaa pyörätie. Kiperin uimarannan sivuitse kulkeva reitti jatkuu Kipe-

rintieltä päällystämätöntä Kolakoskenkujaa sekä polkumaista uraa 

pitkin kohti Harolan lehtoa eli Pähkinistöä. Harolasta matka jatkuu 

hiekkatietä pitkin Kauttualle, josta saavutaan Eurajoen ylityksen jäl-

keen reitin päätöspisteeseen Ruukinpuistoon. 

Reitin alkuun 
Kauttuan Ruukinpuisto  Säkylä 
Sepäntie 4   Rantatie 268 
27500 KAUTTUA  27800 SÄKYLÄ 

 

Yläne    Sieravuori 
Haverintie 1   Sieravuorentie 117 
21900 YLÄNE   27650 HONKILAHTI 



Kartat 

Pyöräilyreitistä on saatavissa Google Maps -kartta 

osoitteessa www.pyhajarviseutu.fi/pyorailyreitteja. 

 

Linkit 

Pyhäjärviseudun matkailusivut  

www.pyhajarviseutu.fi/matkailu 

Euran kunta 

www.eura.fi 

Säkylän kunta 

www.sakyla.fi 

Pöytyän kunta 

www.poytya.fi 

 

Palvelut 

Reitin varrella saatavilla olevia palveluita alkaen Pyhäjär-

ven pohjoispäästä järveä myötäpäivään kiertäen: 

Kauttuan ruukki, Kauttua 

www.ahlstrominruukit.fi/kauttua 

Arenan takkatupa, Säkylä 

www.lannenkylayhdistys.net/node/69 

Huvila Haapsaari, Säkylä 

www.huvilahaapsaari.fi 

Katismaan saari, Säkylä 

www.katismaansaari.fi 

Säkylän erä- ja kalastusmatkailu, Säkylä 

www.sakylanerajakalastusmatkailu.fi 

Koivuniemen tila, Säkylä 

www.koivuniementila.net 

Pyhäpirtti, Säkylä 

www.pyhapirtti.fi 

Kristalliranta, Säkylä 

www.kristalliranta.fi 

Kuralan kartanotila, Yläne 

www.kuralankartanotila.fi 

Eskolan erämökit, Yläne 

www.ylane.fi/eskolaneramokit 

Elijärven mökkilomat, Yläne 

www.mokkilomat.org 

Lomakeskus Sieravuori, Honkilahti 

www.sieravuori.fi 


