
Reitti kulkee Satakunnan maakuntajärven, Pyhäjärven rantaa myö-
täillen sekä Köyliönjärven historiallisesti arvokkaan kansallismaise-
man läpi. Reitin varrella on mielenkiintoisia historiakohteita, kuten 
muinaisjäännösalueita ja museoita. Reitti johdattaa pyöräilijän esihis-
toriaan sekä kristinuskon Suomeen tulon alkulähteille. 

Nähtävyydet
• Esihistoriakohteet

• Kauttuan Ruukinpuisto

• Köyliönjärven kulttuuri-
maisema

Pyöräile esihistoriaan ja kansallismaisemaan 
Pyhäjärviseudulla, Eura-Säkylä, ympyräreitti | 40 km

Vaativuus: Helppo

Soveltuvuus: Pyöräilyn harrastajat

Kesto: 1-2 päivää 

Reittikuvaus
Esihistorian opastuskeskus Naurava Lohikäärme (1) 
on reitin lähtöpaikka, josta lähdetään kohti Kauttuan 
Ruukinpuistoa. Reitin alkupuolella sijaitsevat esihisto-
riakohteet Käräjämäki (3), Luistarin muinaispuisto (4), 
Kauttuan Linnavuori (9) sekä Harolan lehto (10) ja myös 
Kauttuan tehtaitten museo (8). Reitti kulkee Kauttuan 
Ruukinpuiston läpi, jossa on mahdollisuus tutustua mm. 
Alvar Aallon suunnittelemiin rakennuksiin sekä arvok-
kaaseen ruukkimiljööseen. Reitti jatkuu pyörätietä pitkin 
Pyhäjärven rannan myötäisesti kohti Säkylää. Rantatietä 
pyöräillessä voi nauttia kauniista järvimaisemasta. Säky-
lästä reitti jatkuu kohti Kankaanpäätä. Kankaanpäässä 
voi vierailla Kuninkaanlähteellä (14), joka on saanut 
nimensä kuningas Kustaa III:n vierailtua alueella 1775. 
Reitti jatkuu pyörätietä pitkin Köyliönjärveä myötäillen 
kohti Kirkkosaarta (16). Matkalla voi ihailla Köyliön-
järven kulttuurimaisemaa, joka on valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue ja vierailla Yttilän museokoululla 
(15). Legendan mukaan talonpoika Lalli surmasi piispa 
Henrikin Köyliönjärven jäällä vuonna 1156, josta alkaa 
koko Suomen kirjoitettu historia. Piispa Henrik oli tullut 
Suomeen levittämään kristinuskoa. Reitti kulkee Kirkko-
saaren läpi, jonka jälkeen se jatkuu pyörätietä pitkin koh-
ti Kepolaa. Kepolassa sijaitsee Lallin patsas (17). Lisäksi 
Kepolassa voi vierailla Räisälämuseossa (18). Kepolasta 
reitti jatkuu tienpiennarta pitkin kohti Kauttuaa, josta 
reitti kulkee takaisin lähtöpaikkaan

Hyvä tietää

Reitin varrella on mahdollisuus harrastaa erilaisia akti-
viteetteja. Säkylässä Eenokin rannan läheisyydessä on 
frisbeegolfrata ja Pyhäjärvi tarjoaa mahdollisuuden mm. 
kalastukseen, melontaan ja veneilyyn. Reitin varrella on 
useita uimarantoja ja Katismaan Saaressa (12) on mah-
dollisuus myös saunomiseen ja melontaan. Säkylässä 
rantatien varrella Kiviterassi (11) sekä Kankaanpään 
uimarannalla sijaitseva grillikatos (13) ovat mainioita 
taukopaikkoja eväiden syömiseen, joissa on myös mah-
dollisuus tulentekoon. Reitillä on kaksi matkailuinfoa, 
jotka sijaitsevat Kauttualla kahvila Kyöpelissä (7) ja Säky-
lässä Villa Linturissa (19). Lähtöpaikalla on parkkialue. 
Tarvittavat varusteet: pyörä (oma) ja kypärä.

Vaativuus

Reitillä on pieniä korkeuseroja, mutta pääosin reitti on 
maastoltaan tasainen. Reitti kulkee suurimmaksi osaksi 
pyöräteitä ja päällystettyjä teitä pitkin, jotka ovat hyvässä 
kunnossa. Säkylän ja Kankaanpään välissä on tieosuus, 
jolla tulee olla varovainen. Tiellä ei ole paljon liikennettä, 
mutta sekä tie että piennar ovat melko kapeita ja aivan 
tien vieressä on oja. Kokonaisuudessaan reitti ei kuiten-
kaan ole kovin vaativa ja reitin varrella on useita tauko-
paikkoja, joten se sopii myös aloittelijoille.

Reitin alkuun
Eurantie 18
27510 Eura
N61° 07.623’ E22° 08.043’ 

 Julkisilla kulkuneuvoilla: Euran linja-autoasema sijait-
see 0,5 km päässä reitin lähtöpaikasta. Lisätietoja: www.
matkahuolto.fi

http://www.matkahuolto.fi
http://www.matkahuolto.fi


Kartat ja oppaat
 www.outdoorssatakunta.fi

Majoituspaikat ja palvelut

Huvila Haapsaari (12)
Hotellihuoneita
Puh. +358 (0)50 558 6688
www.huvilahaapsaari.fi

Ilo Adventures
Puh. +358 (0)50 304 3867
www.iloadventures.com

Jokisauna (5)
Puh. +358 (0)40 715 3505
www.jokisauna.com

Katismaan Saari
Puh. +358 (0)45 607 2717
www.katismaansaari.fi

Kauttuan Ruukkialue, Kauttuan Klubi (6)
Hotelli
Puh. +358 (0)50 518 3680
www.ahlstrominruukit.fi/kauttua

Lounasravintola idylli (2)
Puh. +358 (0)2 86 45 460
www.lounasravintolaidylli.fi

Säkylän erä- ja kalastusmatkailu
Mökkejä
Puh. +358 (0)400 124 241
www.sakylanerajakalastusmatkailu.fi

Linkit
Leader Pyhäjärviseutu 
www.pyhajarviseutu.fi/matkailu

Euran kunta 
www.eura.fi

Säkylän kunta
www.sakyla.fi

Kartta Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan ai-
neistoa 4/2016

Kuva Henriikka Touru
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