
Pinkjärven suojelukohde tarjoaa erinomaiset puitteet hiljentymiselle 
ja rauhoittumiselle sekä luonnosta nauttimiselle. Reitin varrella saatat 
päästä seuraamaan eri lintulajien elämää, kuten esimerkiksi peukaloi-
sen tai palokärjen. Polkureitin ulkopuolella jatkuu länsisuomalaisit-
tain laaja metsien ja soiden mosaiikkialue. 

Pinkjärvi, Eurajoki | 5 km

Vaativuus: Keskivaativa

Soveltuvuus: Päiväretkeilijöille

Kesto: Noin 2– 4 tuntia kävelytahdin mukaan

Reittimerkinnät: Reitti merkitty selkeästi punaisin reit-
timerkein. Suoraan laavulle oikaiseva polku on merkitty 
sinisin merkein puihin.

Reittikuvaus
Reitti alkaa Saukonniementieltä, Eurajoelta. Alkumatka 
reitistä kulkee metsätietä pitkin. Myöhemmin polku vie 
melko helppokulkuiseen metsämaastoon, jossa korkeus-
eroja on jonkin verran. Polku johtaa järven rantaan ja 
kulkee rantaviivaa pitkin kauniissa maisemassa. Järven 
rannan läheisyydessä sijaitsee ensimmäinen laavu, Vuo-
tavan kaksoislaavu. Siellä sijaitsee myös tulentekopaikka 
ja ulkokäymälä. Laavun läheiseltä hiekkarannalta voi 
pulahtaa uimaan. Kaksoislaavulta reitti jatkuu rantaa 
kohti Mustalahden laavua. Polku on paikoin kivinen 
ja reitin varrella on kahdet pitkospuut helpottamassa 
kulkua maastossa. Järvi välkkyy kauniisti puiden välistä 
reitin jatkuessa kohti Mustalahden laavua. Mustalahden 
laavu on ensimmäistä laavua pienempi, mutta sieltä 
löytyy tulentekopaikka ja käymälä.Toisen laavun jälkeen 
reitti kääntyy järven rannasta syvemmälle metsään, jossa 
maasto on vaikeakulkuisempaa. Polku kulkee melko ti-
heän havumetsän läpi takaisin pysäköintialueelle vievälle 
tielle.  

Hyvä tietää

• alueella on ennallistamiskohteita, joilla vanhaa met-
sätalousmaata on pyritty palauttamaan luonnontilai-
seksi

• talvisin reitillä hiihtomahdollisuus huolletuilla   
laduilla

• alueella noudatetaan roskattoman retkeilyn periaa-
tetta

• juomavedenottopaikkoja ei ole
• omat wc-paperit kannattaa ottaa mukaan.

Reitin alkuun
Pysäköintialueelle: Saukonniementien pysäköintialueel-
ta (Eurajoki) on matkaa laavulle noin kilometrin verran. 
Vuotavan laavun vieressä on pienempi pysäköintialue, 
josta matkaa laavulle on noin 200 metriä.

 Julkisilla kulkuneuvoilla:Satakunnan Liikenteen 
vakiovuorolla Pori-Luvia-Eurajoki-Rauma pääsee Sau-
konniementien tienhaaran pysäkille, josta kävelymatkaa 
Pinkjärvelle on noin neljä kilometriä. 

Omalla autolla Eurajoelta ajetaan valtatietä numero 8 
Porin suuntaan noin 7,5 kilometriä, jonka jälkeen oikealla 
puolella tietä on tieviitta Pinkjärvi 3,5 km, jolloin käänny-
tään oikealle Saukkoniementielle. Tie johtaa Saukonnie-
mentien pysäköintialueelle. 

Nähtävyydet:
• Laavupaikat

• Kaunis järvimaisema

• Ennallistamiskohteet
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Saukonniemi

Kartat ja oppaat
www.luontoon.fi/pinkjarvi

Majoitus

Saukonniemi
www.lomarengas.fi/mokit/eurajoki-saukonniemi-10577

Eurajoen kristillinen opisto
www.eko.fi

Linkit
Eurajoen matkailutoimisto
http://www.eurajoki.fi/html/fi/matkailu.html

Palvelut

• Vuotavan ja Mustalahden laavut
• käymälät
• tulentekopaikat
• yöpymismahdollisuus 

Reitti on merkitty karttaan mustalla.
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