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1. Alkuselvitys 
1.1. Yleiskuvaus 

 

Käsillä on Varsinais-Suomen ja Satakunnan raja-alueella sijaitsevan Säkylänharjun – 

Virttaankankaan alueelle sijoittuvan Harjureitin ulkoilureittisuunnitelma. Sillä 

seudulla Pikkulappina tunnettu alue erottuu tähystettäessä horisonttiin maakunnan 

ainoana korkeuseroalueena ja vastaavasti reitillä liikkuvalle hiihtäjälle maisema 

avautuu parhaimmillaan rinteiltä metsän ylle ja sinertyvään horisonttiin. 

Lappivaikutelma on aito ja näkemisen arvoinen. Matalakasvuinen puusto antaa 

talvisen valon levitä ilmavaan risukottomaan havumetsään.  

Tämä reittisuunnitelman kirjoitustyö on tehty Leader-hankkeena Oripään kunnassa 

vuonna 2011 Harjureitin tulevaisuutta ajatellen. Talousmetsän kuntoilukäyttö 

eteläisessä Suomessa on luonnon monimuotoisuuden ja luonnon kestävän käytön 

edistämistä parhaimmillaan. 

Seudustaan poikkeuksellinen maasto alueella; kuiva kangasmetsä, harjuluonto ja 

korkeuserot tekevät Säkylänharjun jatkeena olevan Porsaanharjun, Huovinrinteen ja 

Virttaankankaan välisellä maastolla sijaitsevan Harjureitti-nimisen ulkoilureitistön 

poikkeukselliseksi ja luonteeltaan sopivaksi kuntienvälisellä yhteistyöllä 

tuotettavaksi liikuntapalveluksi. Laajuudestaan johtuen ylläpidon voimavaratarve on 

ylikunnallinen ja kuntien talouden ulkopuolinen investointituki tulee olemaan 

reitistön säilyttämiselle tärkeä taloudellinen panos. 

Harjureitin Reittisuunnitelman julkisen käsittelyn jälkeen tulee mahdolliseksi 

käynnistää reittitoimitus ja pysyttää reitti ulkoilijoiden käytössä. 

Oripäässä talvella 2012 

Antti Mäkelä 

Täydennyksiä ulkoilureittisuunnitelmaan 2014 - 2015 

Esa Lähteenmäki ja Marja Tuohimaa 
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Varsinais-Suomen Liitto on luokitellut Harjureitin maakunnan merkittävimpien 

virkistysalueiden luetteloon (www.varsinais-suomi.fi). 

 

http://www.varsinais-suomi.fi/
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1.2. Sijainti 
Harjureitin retkeily- ja liikuntareitti sijoittuu harjua noudattavalle yhtenäiselle 

metsävyöhykkeelle osana Köyliöstä Koskelle menevää harjua Säkylä-Loimaa tien 

numero 213 pohjoispuolelle ja Turku-Huittinen kantatien numero 41 länsipuolelle 

jäävään kulmaan ennen Huovinrinteen ampuma-aluetta, Vampulan peltoalueiden 

eteläpuolelle. Reittialueen maastolliset rajapyykit ovat koillisessa Alataro Golfin rata-

alue, idässä Alastaro Circuitin moottorirata, etelässä mainittu Säkylään menevä tie, 

lännessä Isosuo ja ampuma-alueen maastoon hakattu rajavyöhyke, pohjoisessa 

reittialue rajoittuu Vampulan ulkoilumajaan ja Harjuntien itä-länsi-suuntaiseen 

osaan. Lähimmät palvelukeskittymät ovat Säkylä, Vampula ja Virttaa. Myös Alastaro, 

Oripää ja Yläne ovat lähietäisyydellä. 

Reittimerkintä on kantakartta-aineistossa merkinnällä ”ulkoilureitti” ja sen kulku 

kartalla vastaa todellisia maastouria. Tämä reittisuunnittelu on tehty viimeisimmän 

Maanmittauslaitoksen toimittaman kantakartta-aineiston perusteella myös 

maanomistusta koskevin osin. Seuraavaksi esitetään ote kartoitusaineistosta, 
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aineisto on arkistoituna Oripään kunnassa. Kartalla esitetään kiinteistöjaotus 

punaisella. 
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Sijainti suhteessa suuriin talousalueisiin matka-aikoineen: 

 

1.3. Alueen kuvaus 

Harjureitti sijoittuu harjun alueelle, pääsääntöisesti talousmetsäksi luokiteltaville 

maa-alueille, joista osassa on maa-ainesten ottoa (3 isompaa aktiivista ottolupaa). 

Alueella on myös toteutettuja metsänhakkuita ja nuorta taimikkoa. Alueella on 

lisäksi vanhoja metsäteitä ja tien pohjia. Virttaankankaalla on myös vesilaitos, 

golfkenttä, autourheilukeskus ja mökkikylä. Virkistyskäyttö on monimuotoista ja se 

sulautuu alueen taloudelliseen hyödyntämisen joukkoon. 

Maan arvo alueella on Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin mukaan vuosilta 

1989 - 2011 keskimäärin 0,50 euroa neliömetriltä. Pääsääntöinen maan arvoon 

vaikuttava tekijä on luonnonvaratalous; mäntypuu, soranotto ja pohjavesi. 

Soranottoa ja muita maankäyttömuotoja alueella rajoitetaan suojelukohteiden 

vuoksi, eikä muu käyttö ole tulevina vuosina todennäköistä vesilaitokseen liittyvien 
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tärkeiden 350 000 henkilön yhdyskuntien käyttövedenoton intressien vuoksi. TSV Oy 

on sopinut, että Puolustusvoimien Porin Prikaatin joukko-osasto ei käytä 

reittialuetta maastoharjoituksiin. 
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2. Reitin synty ja hoito 
2.1 Alkuvaiheet 

Säkylänharjun-Virttaankankaan soveltuvuus retkeilyreitistölle mainitaan jo 

Harjuseutukaavassa vuodelta 1992, jossa todetaan alueella olleen retkeilytoimintaa 

jo tätä ennen. Harjureitti on tehty yksityishenkilön innovaatiosta vuonna 1998 

päättyneessä suunnitteluhankkeessa laadittujen maankäyttösopimusten 

perusteella, aluksi 20 vuoden käyttöajanjaksolle, EU:n tukemin investoinnein ja 

tukitoimihankkein. Sopimusten perusteella on maksettu, pääosin vuonna 1999, 

korvaukset maanomistajille puuston arvosta ja maapohjan käyttöoikeudesta reitille. 

Sopimuksessa mainitaan oikeus reittitoimitukseen samalla korvauksella. Rasitteiden 

sivullissitovuus lainhuudon haltijan vaihduttua saattaa tulla ratkaistavaksi erikseen, 

mikäli erityisten oikeuksien kirjaamisjärjestelmää Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 

pitäjällä ei ole käytetty. 

 

 

Kuva: reittikartta välimatkoin jossa valaistu osuus on eroteltuna punaisella, 

valaisematon vihreällä. (Karttakuva www.harjureitti.fi) 
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Hankkeen käytännön alulle laittajana, ideoijana ja toiminnan ohjaajana on toiminut 

Esa Lähteenmäki, joka harjoittaa myös muun muassa matkailuelinkeinotoimintaa 

Toimintaloma-toiminimellä Juvankoskella Oripään kunnassa. Toimintaloma on 

fyysisesti lähellä Harjureittiä ja Harjureitti-infoa tuotetaan Toimintalomasta. 

Paikallinen isäntähahmo on myös voimavara reitin olemassaolossa. Se takaa 

aktiivisen katkeamattoman seurannan reitin käyttökelpoisuuteen liittyvissä 

seikoissa. Esa Lähteenmäki on toiminut maiden käyttöoikeussopimusneuvotteluissa 

kunnan tai kuntien valtuutuksella. 

Harjureitin luominen on perustunut jalan tapahtuviin maastotutkimuksiin laajalla 

alueella koko Harjujaksolla. Hyvän paikallistuntemuksen perusteella kaikki 

maastokohdat ja erityisesti erityispiirteet pystytään hyödyntämään. 

Kuvassa on meneillään maastotutkimuksia taukopaikkaa varten jääkauden 

muovaamassa suppakuopassa: 
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2.2. Reitin hoidon nykytila 

Oripään ja Säkylän kunnat sekä Huittisten ja Loimaan kaupungit  ovat sopineet reitin 

hoidosta sopimuksella Liite 1. Kunnat vastaavat yhteisesti ylläpidosta ja kukin kunta 

vastaa kuntansa alueella olevista rakenteista. 

Reitin kunnossapitoon kuuluu huolehtia siitä, että tarpeelliset reittimerkit, 

liikennemerkit ja opasteet ovat paikallaan ja reitti- ja taukopaikkarakenteet 

kunnossa. Reitin jatkuvaan huoltoon kuuluu taukopaikkojen jäte- ja polttopuuhuolto 

sekä käymälöistä huolehtiminen. Reitin peruskunnostustarkastus tulee tehdä 

puolivuosittain, ennen latu- ja polkusesongin alkua syksyllä ja keväällä. 

Reitti on julkisesti avoinna liikuntapaikaksi. Ylläpitäjän vastuulla on siten laduston ja 

rakenteiden käyttöturvallisuus ulkoilulain nojalla. 

Kuvassa latukoneen tekemä jälki pakkasella noin kuuden tunnin jälkeen 

kunnostuksesta: 

 

Loimaan kaupunki toimii sopimusperusteisesti hallinnoijana ja laskuttaa kunnilta 

tasaosuuksin urakoitsijan laskun latujen teosta, taukopaikkojen puuhuollosta ja wc-

tyhjennyksistä. Reitin valosähköt maksetaan kunnittain. Kuntia edustavat vapaa-

aikatoimen- ja liikuntatoimen viranhaltijat. Kunnista on lisäksi erikseen nimetty 

henkilö Harjureitin ohjausryhmään, ryhmät ohjaavat reitin virkistyskäyttöä ja sen 

vaatimaa ylläpitoa päätöksin. EL- Toimintaloma Systems Oy ylläpitää reittitietoa 

harjureitti.fi:n palvelimelle. Hallintomallin selkeyttämiseen on toivottu muutosta, 

johon esitellään ratkaisu kehittämisluvussa 6. 
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3. Suunnittelutilanne 
Harjureitti on merkitty Varsinais-Suomen Liiton Maakuntakaavaan merkinnällä 

ulkoilureitti (vihreä palloviiva). Kaavamerkintä on kaavaselostuksessa määritelty 

seuraavasti: ”ylikunnallisesti merkittävä virkistyskäytön reitistö”. Kyseinen merkintä 

on luonteeltaan ohjeellinen. Monipuolisuutta lisäävä harjuluonto on reitistön 

erityisperuste maakuntakaavassa ja alueelle onkin sen pohjoisosaan merkitty 

kaavamerkinnällä jo aikaisemmin määritelty alue, joka kuuluu Natura 2000 – 

verkostoon. Virkistys tulee sopeuttaa kaavan mukaan siten, ettei suojeluarvoa 

vaaranneta. 

 

 

 Lisäksi Juvankoskella reitin lounaiskulmassa on loma-asuntojen asemakaava. 
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4. Lainsäädännöllinen lähtökohta reitin ulkoilukäytölle 
Ulkoilureittejä koskeva Ulkoilulaki 22.12.2009/1572 antaa mahdollisuuden 

ulkoilureittien pysyvään perustamiseen ja sen toteuttamiseksi mahdollisuuden 

lunastaa käyttöoikeus reitin maapohjalle liitännäisalueineen. 

Ulkoilureitin toteutuksen tavoitteena on tarjota alueella asukkaiden ja 

matkailijoiden käyttöön reitti virkistymiseen luonnossa, parantaa tätä kautta 

elämisen laatua, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Reitillä on vaikutus kunnan ulkoiseen 

kuvaan ja alueen vetovoimaisuuteen kilpailutekijänä. 

Suuri osa reiteistä on kuitenkin tällä hetkellä sopimuksenvaraisesti maastossa, kuten 

Harjureittikin. Reittien pysyttämiseksi ja varsinkin tärkeimpien reittien hoidon 

turvaamiseksi on perusteltua ryhtyä ulkoilulain mukaisen reittisuunnitelman tekoon 

ja sen pohjalta toteutettavaan reittitoimitusmenettelyyn. Tältä osin on pidetty kaksi 

alustavaa neuvottelua Maanmittaustoimiston kanssa, jossa toimitusinsinööri on 

antanut perusedellytyksiä reittisuunnitelmalle ja lausunut näkökohtiaan Harjureitin 

tapauksessa. Maakunnan liiton virkistysalueista vastaava insinööri on lausunut 

reittisuunnitelmaluonnoksesta kantansa, jonka mukaan tämä reittisuunnitelma 

kattaa reittisuunnitelmalle asetettavan asiallisen sisältövaatimuksen. 

Ulkoilureitti perustetaan yleisen edun vuoksi. Reitin käyttäjät on tässä tapauksessa 

selvitetty kyselytutkimuksella, ensin hiihtosesonkina kevättalvella ja kesällä auki 

olleella nettikyselyllä kaikkien reitistöä hoitavien kuntien sivulla. 
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5. Yleinen tarve reittitoimituksen asiaperusteena 
5.1. Menetelmäkuvaus 
Perustelua Harjureitin virkistyskäytölle ja Ulkoilureitin vahvistamiselle 

reittitoimituksessa saadaan reittisuunnitelmaprosessissa tuotetulla 

kävijätutkimuksella, reitin käyttäjätahojen haastattelulla ja optis-elektronisella 

kävijälaskurilla lähtöpaikalla reitin länsipäädyssä kuuden vuoden aikajaksolta. 

Laskurin lukema kuudelta vuodelta on 280 000 kappaletta. Lukemaa pidetään 

maakuntaliitossa realistisena, mutta suoria tulkintoja siitä on vaikea tehdä. 

Kävijätutkimuksen kyselyn kysymysten muotoilun tekivät reittisuunnitelmahankkeen 

hankevastaava, Oripään kunnanjohtaja ja Harjureitin pysyvä kuntien asettama 

ohjausryhmä. Kävijätutkimus julkaistiin Oripään, Loimaan, Säkylän ja Huittisten 

kuntien kirjastoissa ja verkkopalveluissa. Sähköiseen vastaamiseen käytettiin 

Webropol-kyselytutkimussovellusta, jolla kaikkien vastausten yhteenveto ja 

analysointi tehtiin syyskuussa 2011. Kyselytutkimukselle saatiin näkyvyys 

vastausaktiivisuuden lisäämiseksi seuraavissa paikallislehdissä: Turun Sanomat, 

Loimaan Lehti, Auranmaan Viikkolehti, Ala-Satakunta, Jokilaakso ja Lauttakylä-lehti.  

Vastauksia kertyi 186 kappaletta. Kävijätutkimuksen yhtenä menetelmänä oli myös 

henkilötyönä paikanpäällä tehty haastattelu viitenä aktiivisena 

hiihtoviikonloppupäivänä, neljänä arki-iltana ja myös syksyllä ruska-aikana. 

 

Kuva: Turkulainen kuntoilija-hiihtäjä ensi kertaa Harjureitillä. Menossa on 

reittisuunnittelu ja valoajan selvitys. 
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5.2. Kysymykset ja vastausten jakaumat 
Kysymyssarja 

Kysymys 1    

Kysymys selvitti, kuinka kaukaa reitin käyttäjät tulevat.  

Kysymys 2    

Kysymys selvitti käynti-intensiivisyyden: ”kuinka usein käyt tai aiot 
käydä”. 

Kysymys 3    

Kysymys oli monivalintakysymys reitin luonteesta kysymyksenä ”reitti on 
mielestäni”. 

Kysymys 4    

Kysymys oli vapaasanakenttä edelliseen kysymykseen. 

Kysymys 5   

Kysymys jakoi vastaajat kolmeen kategoriaan liikuntaprofiilin perusteella 
sanoin: ”sinä liikkujana?” 

Kysymys 6   

Kysymys selvitti reitistön sopivuuden edellisen kysymyksen 
käyttäjäluokkiin monivalintakysymyksellä. 

Kysymys 7   

Kysymys oli tulevaa kehitystarvetta kartoittava, virikkeellinen 
monivalinta: ”reitistön kehittäminen”. 

Kysymys 8   

Kysymys oli vapaa tekstikenttä edelliseen: ”reitistö kaipaa minusta”. 

Kysymys 9   

Kysymys oli vuodenaikakysymys: ”reitti on parhaimmillaan?” jota seurasi 
nelikenttä vuodenaikojen mukaan. 

Kysymys 10   

Kysymys selvitti reitti-informaation jaon toimivuutta käyttäjän 
näkökulmasta, kysyen: ”reitti-infoa löydän” jota seurasi kolme valintaa 
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olemassa olevista lähteistä; latukamerasta, harjureitin www-sivuilta ja 
latuinfo-palvelusta. 

Kysymys 11   

Kysymys selvitti kesäkäyttöä henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan 
monivalintakysymyksellä: ”kesällä reitti on minulle sopiva?”. 

Kysymys 12   

Kysymys selvitti osallistumisaktiivisuutta Harjureittiä hyödyntäviin 
tapahtumiin, reitin ja tapahtumien sidettä keskenään, toisaalta 
aktiivikäyttäjien osallistumisprofiilin leveyttä normaali- ja 
tapahtumakäyttäjänä. 

Kysymys 13   

Kysymys kartoitti tutustuminen pysyviin havaintokohteisiin, ensinnäkin 
toiminnallisiin nähtävyyksiin ja toiseksi havainto- ja 
taukopaikkarakennelmiin. 

 

Kyselyn otanta vastaa yleistä käsitystä, jonka mukaan reitillä on huomattava arvo 

maakunnallisena reittinä. Vastaajista yli neljännes tuli muualta kuin lähikunnista, 

tarkemman erittelyn mukaan tästä neljänneksestä pääosa on vieläpä Turusta, 

Lohjalta, Salosta, Kemiöstä, Paraisilta ja Harjavallasta, eli lähes maakunnan laidalta 

tai ulkopuolelta. Johtopäätöksenä: Harjureitti on arvostettu maakunnanlaajuistesti 

käyttäjien keskuudessa ja jopa arvoltaan paremmin tunnettu etäämmällä. 

Vastaukset kyselyyn ” Harjureitin kävijä ” 

1. Kuinka kaukaa tulet Harjureitille? 
Vastaajien määrä: 152 
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2. Kuinka usein käyt tai aiot käydä? 
Vastaajien määrä: 149 

 

 

3. Reitti on mielestäni: 
Vastaajien määrä: 148 

 

5. Sinä liikkujana? 
Vastaajien määrä: 148 
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6. Reitistön sopivuus? 
Vastaajien määrä: 147 

 

7. Reitistön kehittäminen 
Vastaajien määrä: 116 

 

9. Reitti on mielestäni parhaimmillaan: 
Vastaajien määrä: 144 
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10. Reitti-infoa löydän: 

Vastaajien määrä: 138 

 

11. Kesällä reitti on minulle sopiva 
Vastaajien määrä: 137 

 

12. Olen osallistunut 
Vastaajien määrä: 98 
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13. Olen tutustunut 
Vastaajien määrä: 142 

 

 

5.3. Vastausten kehittämisnäkökulmien yhteenveto 
1) Merkintöihin toivotaan parannusta maastoon pystytettäväksi: ulkoilureitin kunto- 

ja taitotason vaativuusmerkit ja niihin liittyvä nuotitus laskuihin ja nousuihin. 

2) Rakenteisiin kaivattavia parannuksia: valaistuksen lisärakennusta, taukopaikkojen 

määrän lisäämistä, opastuksen uusintaa ja päivitystä, muiden viittojen tarkistus, 

erityisesti on lähtöpaikkojen reittikarttataulut uusittava vastaamaan kulkua. 

Suositulle Porsaanharjun kierrokselle toivotaan valaistusta. 
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3) Informaatiotuotannon puolella on toiveena paperikartan uusinta, nettisivujen 

uusinta ja virikkeellinen teemaliikunta. Toivotaan latuinfon helpompaa 

löydettävyyttä ja erityisesti valoajan tiedotuksen parantamista. Sopivan hiihtolenkin 

suunnittelu valaistusajan, hämärän, reittipituuden ja oman kuntotason suhteen on 

keskeinen funktio tiedonsaannissa. Merkitys korostuu uusien käyttäjien tullessa 

reitille, joka voi olla haastava. 

4) Toiminnallisia parannuksia: risteyskohtiin lisää opastusta ja ilmansuuntanuoli tms. 

Toivotaan järjestettyä ohjelmaa; kuten hiihtokoulutusta. Hiihto- ja teemaillat joissa 

lämmin maja olisi avoinna, voisivat lisätä liikunnan aloittajien määrää. 

Vapaassa kommentoinnissa toivomuksia olivat mm: lisää wc-pisteitä, lisää 

hiihtomajapalvelua, mehumyyntipisteitä koulujen varainkeruuseen, valmiit gps-

pisteet nettiin reiteille, ohjattua teemaliikuntaa. 

”Reittikarttoja risteyskohtiin (karttaan täplä missä ollaan). Eksyy 
helposti, etenkin kun vesihanke on muuttanut reittejä. ” 

käyttäjä reitiltä 
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5.5. Muiden reittiin kiinteästi liittyvien toimijoiden lausuntoja ja arvioita 

Toimintaloma Oy (EL-Toimintaloma Systems Oy, Kankaanranta, Oripää) antoi arvion 

vuotuisesta kävijämäärästä, sen jakautumisesta vuodenaikojen mukaan, 

olosuhteiden mukaan ja kehittymisestä vuosittain, sekä tapahtumittain. (Lähde: Esa 

Lähteenmäki) 

Toimintaloma Oy:n arvion mukaan Harjureitin kävijämäärä voi olla 
vuositasolla yli 20.000. Hyvinä hiihtoviikonloppuina kevättalvella 
kävijöitä on noin 1000 ja, kun huomioidaan seuraavat käyttäjäryhmät: 
 
- kesäaikaiset retkeilevät mm. lapsiperheet 
- yksittäiset kuntoilijat 
- viikoittain juoksevat vakio juoksuryhmät 
- koulujen oppilailleen järjestämät, hiihtopäivät, kevätretket, syksyretket  
- päiväkotien ja kerhojen retket mm. Myllylähteen alueelle 
- Hirvenhiihdon ja sulanmaan ajan "juoksun" tapahtumat 
- juoksu mm. puolimaraton tapahtumat 
- urheiluseurojen ja yhdistysten kuutamohiihdot 
- eläkeryhmien viikoittainen (mm. maanantai) ryhmä 
- Huovinhiihdon ja syksyisen polkuretken käyttäjät 
- urheiluseurojen ja hiihto- tai juoksujaostojen leirit/tapahtumat 
- työnantajien työntekijöilleen järjestämät ulkoilupäivät 
- tyky-toimintaperusteiset ryhmät 
- luontoharrastajat 
- Suomen ladun paikallisten kaupunkien linja-autoryhmiä 
- Esim. Turku, Rauma partiolaisten viikonloppuleirit 
  
Isojen koulujen järjestämissä retkissä voi olla päivän aikana yhdestä koulusta kerralla 
4-6 bussilastia  

 

Virttaan Erä-Veikot ry hiihtomajalla on ulkoilijoiden tukikohta, jossa on yli viiden 

vuoden vieraskirjatietoa, jonka mukaan kävijämäärä majalta Harjureitille on 

hiihtokaudella noin 150 yhtenä viikonloppuna. Tästä vieraskirjasta on myös tehtävä 

sama johtopäätös kuin kyselytutkimuksesta, eli sen mukaan jopa noin puolet 

kävijöistä tulee muualta maakunnan alueelta kuin naapurikunnista. 

Jatkopäätelmänä todettakoon, että kävijätieto tukee tältäkin osin maakunnallista 

tarvetta reitin olemassaololle. 

Huovinretki ry Vuosittain järjestettävä Huovinretken polkuretki hyödyntää 

Harjureitin reitistöjä kesäisin keskimäärin 1300 kävijän vuotuisella määrällä ja 
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vuosittain talvisin järjestettävä huovinretken laturetken keskimäärin 2100 käyttäjän 

vuotuisella määrällä. (Lähde: Huovinretki, Jari Aaltonen) 

LATURETKI 
  

v 2006 osanottajia 1 724, joista miehiä 1073 ja naisia 651, kuntia edustettuna 85 kpl 
v 2007 osanottajia 1 354, 878/476, kuntia 85  
v 2008 ei järjestetty lumitilanteen vuoksi 
v 2009 osanottajia 1 065, 705/360, kuntia 68  
v 2010 osanottajia 255, 167/88, kuntia 38 

v 2011 osanottajia 1 357, 875/482, kuntia 80 

  

Osaottajaennätys vuodelta -82 yht. 4 584, osanottajakeskiarvo 2 100  
  

 
POLKURETKI 
  

v 2006 osanottajia 920, joista miehiä 439 ja naisia 481, kuntia edustettuna 58 kpl 
v 2007 osanottajia 919, 473/446, kuntia 60  
v 2008 osanottajia 886, 451/435, kuntia 58 

v 2009 osanottajia 693, 358/335, kuntia 47 

v 2010 osanottajia 914, 452/462, kuntia 52 

  

Osaottajaennätys vuodelta -93 yht. 2 063, osanottajakeskiarvo  1 300 

 

Suomen Ladun alainen Tunturikerho Geatki ry toimii Harju elää -tapahtuman 

osajärjestäjänä, johon osallistuu toiminnanjohtajan mukaan noin 300 kävijää.  
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6. Reitti maastossa ja kartalla 
Ajantasainen reittipistetietokanta on talletettuna Oripään kunnan teknisessä 

toimistossa (Y:). Rakennusmestari Hannu Kylliäinen on mitannut laavualueiden alat.  

6.1. Reitin kulku maastokartoilla 
Reitti kulkee Loimaan, Oripään ja Säkylän kunnan 52 kiinteistön alueella. Huittisten 

kaupunki omistaa Säkylän kunnan alueella kiinteistön ja on tämän kautta mukana 

reitin ylläpitäjäkuntana.  

Reitti kulkee maastossa 6 metriä leveänä. Kaksoisladun- ja vapaan hiihdon 

latuverkoston hoidon tarpeista johtuen sopimusmenettelyssä reitin leveydeksi on 

määritelty 6 m. Poikkeuksena Myllylähteen oikopolun osuus, jonka leveys on 3 m. 

Kartta liitteenä 2. 

Harjureitin kiinteistörekisteriyksiköt on selvitetty, lukuun ottamatta tarkentavia 

muutoksia siirtyneen reitin osalta, kiinteistötietojärjestelmän avulla kantakarttaan 

digitoidun reittiviivan mukaisesti. Kiinteistöt, joilla reitti kulkee on lueteltu liitteessä 

3. Liitteessä kerrotaan kiinteistörekisteri tunnus ja nimi, kiinteistön omistaja sekä 

tieto sopimuksen laatimispäivästä. 

Reitistöllä on seuraavia muutoksia, jotka ovat käyneet ilmi reitin ohjausryhmän 

kokouksessa:  

1) muutos Vampulan ulkoilumajan ympäristössä.  

Toimenpide: muutosta on tutkittu Huittisten kaupungin paikkatietokäsittelijän avulla 

ja todettu sen rajautuvan edelleen Huittisten kaupungin omistamalle maalle, 

hyödyntäen ulkoilumajan pihamaastoja. Tällaisenaan se ei aiheuttane reittitietoihin 

muutoksia. 

2) muutos ja reitin lisäys Virttaan eräveikkojen majalta, ”Jussilaisen lisälatu”.  

Toimenpide: hankittu dgps-paikkatietoaineisto lisäladusta kartaan laitettavaksi. 

3) Turun Seudun Vesi Oy:n ilmoituksen mukaan reittiä on siirretty myös 

Virttaankankaan tekopohjavesihankkeen vuoksi. 

Toimenpide: tarkempi kartoitus siirretyistä reitinosista tehtiin TSV:n tutkijan kanssa 

3.6.2011. Hankittu dgps-aineisto liitetään uuteen karttaan. Muutokset eivät aiheita 

siltä osin muutoksia kiinteistötiedoissa. 



26 
 

4) Puolustusvoimat käyttää aluetta Huovinrinteen ampumavaara-alueen 

suojavyöhykkeenä ja reitin osa läntiseltä sektorilta on vaara-alueen päässä. Uuden 

900 metrin reitin raivaaminen alemmaksi harjulle Näköalalaavun kohdalla länsi-itä-

suunnassa on ehkä tehtävä tulevaisuudessa, mutta ennalta sopien PORPR:n kanssa.  

Asiasta käytiin neuvottelukierros. Tuloksena todettiin että varotoimia tarkennetaan 

mutta toimenpiteitä ei toteuteta tässä vaiheessa.  

6.2. Liitännäisalueet 
Liitännäisalueita ulkoilureitin käytölle ovat lähtö- ja paikoituspaikat liittymäteineen 

sekä reitin tauko- ja muut rakennelmapaikat maapohjineen. 

Reitille lähtemisessä on kahdeksan sellaista lähtöpaikkaa, joihin on varattu tilaa 

autojen paikoitukselle. Harjureitin toteutusvaiheessa paikoituspaikoista kaksi on 

perustettu reittisopimusmenettelyssä niistä maanomistajille korvaus maksamalla, 

muiden paikoituspaikkojen palvellessa myös muuta käyttöä. 

Kaikkineen reittisopimusmenettelyssä maanomistajille korvausmaksu suorittamalla 

varattiin reitin 28 km osuudelle yhdeksän maastoon merkittyä eri liitännäisaluetta ja 

niistä tarkennetut tiedot (liite 4).  

Liitännäisalueiden koordinaatteja on esitetty liitteessä 5 
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6.3. Taukopaikkarakennelmat 

Taukopaikkoja tulee lihasvoimin kuljettavalla reitillä olla suosituksen mukaan 6-8 

kilometrin välein, hiihtäen suksilla kuljettavalla reitillä noin 10 kilometrin välein. 

Harjureitille kuuluvat seuraavat taukopaikkarakennelmat tulentekoon, wc-käyntiin ja 

jopa yöpymiseen:  

 

Taukopaikkarakennelmien sijainnit 

NIMI  WGS84   ALA 

Näköalalaavu,  N6769793 E261785 

Kantolaavu,  N6768633 E260509  900m2 

Klemelaavu,  N6765185 E262613 

Rajalaavu,   N6768613 E261945 

Juvankoskilaavu,  N6768029 E261117 

Turvekammi,  

Myllytupa,  N6767629 E261437 
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Kuvassa taukopaikan yhdistelmärakennus, jossa WC ja polttopuuliiteri: 

 

Rakenteet ovat metsäisille alueille ulkonäöltään sopivaa kelottunutta suojaamatonta 

tukkia. Toisin kuin Lapin kelopuurakenteita, nämä puurakenteet ovat yhtäältä 

nopeampikasvuisen ja siten väljemmän solukkorakenteensa vuoksi alttiimpia 

lahoamiselle ja toisaalta ne ovat vuotuisesti pidemmän ajan märkinä, johtuen Etelä-

Suomen pidemmistä suuren ilman kosteuspitoisuuden vuodenajoista.  

Elinkaariennuste rakenteille ei ole, varsinkaan suojaamattomana, vastaava pohjoisiin 

rakenteisiin. Tästä syystä esimerkiksi Metsähallituksen Luontopalvelut käyttää jopa 

kyllästettyä puuta vastaavissa rakenteissa. 

Toisaalta mahdollisimman luonnonmukainen rakennustarvike metsän keskelle 

tuotuna on ekologisesti perusteltu, mutta tiheämmän uusimisvälin mukaan hankala. 
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Rakenteiden pehmeneminen on meneillään ja osin rakenteet ovat jo silminnähden 

vaurioituneet. Tässä on kehittämiskohde sekä ratkaisultaan että toteutukseltaan. 

Haluttaessa korjata näitä rakenteita, on mahdollista visuaalisesti vanhentaa uutta 

puuta veteen sekoitetulla rautasulfidilla. Suojattuja rakennelmia voidaan tehdä 

maastoon sopivalla tavalla tervaamalla (terva/vernissa-sekoitus). Metsähallitus 

käyttää jopa kyllästettyä puuta rakentamissaan metsärakennelmissa, mutta 

välimuoto suojaamattomalle männylle ja kyllästetylle kestopuulle on lahoa vastaan 

sietävän puulajin valinta, esimerkiksi lehtikuusi. Lehtikuusta saa edullisesti Venäjältä. 
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6.4. Opasterakennelmat ja reittitaulut 

Tielaitoksen Harjureitti-liikenneopasteet ovat seuraavasti: 

Yläne-Säkylä-tiellä molemmin puolin yksi kilometri ennen Säkylä-Loimaa-tien 

risteystä, Kankaanrannan kohdalla kyseisellä tiellä, sekä ennen KT41 risteystä 

kaikissa tulosuunnissa, sekä ennen Virttaan varalaskupaikkaa Vampulasta päin 

tultaessa. 

Reitin merkinnässä maastoon noudatetaan yleensä Suomen Standardisoimisliiton 

standardia Ulkoilun ja urheilun merkit SFS 4424. Reitin kulkua voidaan selkeyttää 

tämän mukaan ohjeena ”maali- ja tolppamerkinnän sijoitus”. Nauhamerkeissä 

puuhun sijoituskorkeus on 1800mm ja nauhaleveys 100mm. Vastaavasti merkintä 

voidaan tehdä Puolustusvoimien tapaan maalaamalla puuhun. Harjureitillä tällaista 

merkintätapaa ei vielä ole käytössä. 

Reitin risteysviitat uurretaan, kaiverretaan ja poltetaan. Näihin viittoihin ei saisi 

esimerkiksi niittaamalla kiinnittää muuta materiaalia, sillä viitoilla on 

turvallisuusarvoa. (Lähde: Aluepalomestari) 

Metsähallituksen verkkosivuilla on hyödyllinen tietopankki kaikista 

retkeilyrakenteista rakenneratkaisuineen ja tarkastusasioineen. 
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6.5. Muut reittirakenteet 

Isosuolla reitin länsipäädyssä on noin 1,5 kilometrin mittainen pitkospuuosuus ja 

Myllytuvalla on noin kahdensadan metrin pitkospuut.  

Turvekattoisia tauluja reitti-infoina ja mainostauluina on reitin lähellä 5 kappaletta; 

Siilinpesä kahvila-ravintolan pihassa, Vampulan huoltoasemalla, Oripään 

huoltoasemalla ja Oripään Kangastuvalla. Reitti-infotauluissa tulee ilmetä reitin 

pitäjä. Reitti-infon ja mainonnan keskinäissuhde on reitin pitäjän määrittelykysymys. 

Oheispalvelulle se on luonnollinen liityntäpinta kävijöihin. 

 

Turvekattoinen reittiopastustaulu, joita reitin lähellä on viisi. 
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6.6. Kartta-aineisto 

Harjureitistä on olemassa digitoitu gps-pisteaineisto, jonka pohjalta on tehty 

reittikartta Airix Oy:ssä vuonna 2006 (piirtäjätunnus JJA). Sen jälkeen on tullut uusi 

maastotietoaineisto, muutoksia reitin kulkuun ja uusia maarakennuskohteita. 

Ajantasaisin tieto on tuotettuna Turun Seudun Vesi Oy:llä. 

Harjureitin vuodelta 2006 oleva Airix Ympäristö Oy:n piirtämä kartta päivitetään ja 

tässä yhteydessä reitille rakennetaan pelastuspalvelun koordinaatisto-osoitteisto, 

jonka tiedot merkitään myös maastoon paikkatietoja vastaavin kyltein 

hätäpuheluiden helpottamiseksi. Tämä osoitteisto suunnitellaan Satakunnan 

pelastuslaitoksen palomestari Jari Enon kanssa. 

Kartta-aineisto tuotetaan pdf-tulosteena ja Auto-Cad muodossa. 

Harjureitin kartta-aineistoa ja toiminnallisuuksia on käsiteltävissä sähköisesti 

Varsinais-Suomen liiton Lounaispaikka-kartta- ja paikkatieto palvelussa. 
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6.7. Reitin luokitus 

Reitin profiili on selkeästi toiminnallinen, massaluonteinen ja kuntohiihtoon sopiva. 

Hoidettuna, leveänä, myös suorituskykyisen vapaatyylin hiihdon mahdollistavana 

väylänä Harjureitti on selkeästi enemmän urheilullinen kuin luontopolkumainen. 

Maakunnassa oleva toinen vastaavan mittakaavan reitti, Kuhankuono, on 

profiililtaan erämainen, rauhallinen yhden ladun varsinainen murtomaaretki soineen 

ja vaihtelevine metsineen. Se tarjoaa enemmän monimuotoisen luonnon 

kokemuksia ja aitoja luontoelämyksiä. 

Yhdessä nämä reitit täydentävät toisiaan, eivätkä kilpaile samalla luonteella. 

Harjureitti on osa Euroopan kaukovaellusreitistöä ja tämä liityntä mahdollistaa 

periaatteessa sen käytön osana laajaa kokonaisuutta. Maakunnallisena tavoitteena 

on mainita julkisesti koko maakunnan halkaiseva reittiyhteys Raision Suokullan 

reitiltä Kuhankuonolle ja siitä edelleen Harjureitille. 

Suomen Latu ry on laatinut reittiluokituksen, jolla Harjureitti luokitellaan 

keskivaativaksi kokonaisuutena. Opasteiltaan reitti on melko hyvä, joskin 

risteyskohdat eivät ole latukauden ulkopuolella yksiselitteisiä reitin ja vanhojen 

metsäteiden risteytyessä. Raskaimpia nousuosuuksia ovat Toimintalomasta 

Näköalalaavulle menevät 50 metrin korkeuseron nousut. Kaltevuusasteina 

Harjureitti on sanotuin reittiluokitusperustein tulkiten helppokulkuinen.  

6.8. Kehittämistoimien kohde-, toimenpide- ja aikataulukko jaoteltuna 

Käytettävyyden kannalta oleelliset ja tarpeelliset toimet 

kohde  korjaus   suositusmääräaika 

opastaulut  karttapäivitys /vaihto   

laavut  lahokartoitus   

laavut  imago / siisteystarkastus  

pelastusmerkit teko    

suunnistuskartta uusinta TSV:n vuoksi   
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Kunnossapidolliset kiireelliset 

kohde  korjaus   määräaika 

ladunvarren raivaus oksien karsinta   

purustus  lisää purua tark muk   

 

 

Toiminnalliset ei-kiireelliset 

kohde  korjaus   määräaika 

hiihtokoulu  valmentajakontaktien tarjonta 

mainostaulut mainostuksen selkeyttäminen 

mainoskanavat avointa mainostilaa palveluille 

verkkopalvelu V-S Liiton suosituksen mukaan  

tieliikenneopastus värinvaihto    

palautelomake nettipalveluun   
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6.9. Kehittämisnäkökulma kunnallisena elinkeinopoliittisena 
investointina yrittäjyyteen 
Harjureitti saa ylläpidon kuntien yhteistyönä. Myös reitistön jatkuvuus ja tämän 

tavoitteen edistäminen on ohjelmallisesti hyväksytty kunnissa, Varsinais-Suomen 

liitto on luvannut markkinointitukensa tähän työhön. 

Kuntataloudellinen panos hyvän, asukkaiden terveyttä ennaltaehkäisevästi 

erinomaisen suositeltavasti edistävän maastohiihtoharrastuksen tarjoamiseksi on 

budjettimittasuhteissa varsin kohtuullinen, lähes marginaalinen. 

Kuitenkin ollakseen perusteltu elinkeinopoliittisesti, harjureitin ollessa sovelias ja 

sellaisena hyötykäytössä myös liikunnalliseen liiketoimintaan, olisi perustelluinta 

tarjota starttipaikkoja, tukitoimintaa ja mainontamahdollisuuksia kaikille halukkaille 

yrittäjille ja myös houkutella uutta liiketoimintaa. Palvelutarjonta voi olla 

soveliaimmillaan oppilaitosten luokkaretkille, työhyvinvoinnin teemapäivänä 

saapuville ja liikunnallisen kurssitoiminnan tarpeisiin. Ravitsemuspalvelun 

myyntiyksikkö voi olla keskimäärin 30 henkilöä. Tällainen palvelutoiminta voi 

tukeutua hiihtomajoihin, jotka mahdollistavat samalla varustehuollon, levon ja 

sosiaaliset tilaisuudet. Vuokrattavia tiloja on valmiina ja vuokratulot tukevat 

yleishyödyllistä seuratoimintaa alueella. 

Harjureitissä on nähtävä selkeä terveellinen ja raikas myynnillinen perustelu 

vastakohtana kaupunkimaiseen virkistystarjontaan. Etäisyytensä puolesta Turun, 

Porin ja Pirkanmaan talousalueet voivat hyödyntää reittialueen tarjontaa 

päiväretkinä, jolloin retki on taloudellisesti ja helppoudellaan houkutteleva. 

Hiihtoharrastus on suositeltavimpia virkistysmuotoja, mutta ollakseen mielekästä, 

vaatii perustason välineiltä, taidolta ja kunnolta otollisen ympäristön lisäksi. Näiden 

elementtien kehitykseen tulisi suunnitella palvelukonseptia. 

Vertailun vuoksi: Kuhankuonon retkeilyreitti etelämpänä tarjoaa elinkeinon viidelle 

yrittäjälle. (lähde: Varsinais-Suomen Liitto) 
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7. Puolustusvoimien ampumaharjoitustoiminta Huovinrinteellä 
Puolustusvoimien kanta reittiin on saatu yhteistoimintaneuvottelussa 2011 

PORPR:ssa. Harjureitin länsiosassa vaikuttaa kaksi Puolustusvoimien maa-aluetta; 

Puolustusvoimien hallinnassa oleva Metsähallituksen alue sijainniltaan ulompana 

Huovinrinteestä ja sisempi varsinainen ampuma-alue, joka siis on myös 

Metsähallituksen omistamaa Valtion maata. Näillä alueilla Harjureitin länsiosassa 

vaikuttavaa toimintaa lisätään kesällä 2011 käyttöön tulevassa ampumaohjeistossa, 

jossa ampuma-alueen kaakkoiskulmassa otetaan käyttöön taisteluampumarata 

kiväärikoon jalkaväen aseilla. Neuvotteluosapuolena PORPR:ssa on 

harjoitusalueupseeri Prikaatin Esikunnan Huoltotoimistossa. Puolustusvoimat ei 

käytä Harjureitin maastoja harjoitustoiminnassa joukkojen sijoitteluun. 
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8. Tekopohjavesihanke alueella 
Virttaankangas on Turun Seudun Vesi Oy:n pohjavesihankkeen tuotantoalueena, 

käytössä sekä veden imeytykseen että vedenottoon, lainvoimaisen ympäristöluvan 

nojalla. Hanke limittyy fyysisesti Harjureittiin. Vesitaloushanke on 300 000 ihmisen 

yhdyskunnan talousveden ottoalue, siten tärkeä ja strategisesti suojeltava 

yhteiskunnan rakenne. Harjureitin alueesta jopa noin 30% on vesiyhtiön omistamalla 

maa-alueella ja paikoin reitti kulkee Imeytysalueiden ja ottamoiden vieritse. Toinen 

vaikuttava seikka on risteyskohdat Harjureitin ja vesihankkeen huoltoteiden välillä. 

Vesitaloushanke käyttää yhdysteinä myös Harjureittiä, talviaikana 

telaketjutraktorilla ja kesäaikaan henkilöautolla. Huoltoliikenteen ja ulkoilureitin 

risteyskohdissa on paikoitellen törmäysriski, katvealueet on tarpeen merkitä 

varoituskyltein, varoittavin karttamerkinnöin ja yhtä risteyskohtaa TSV Oy suosittaa 

muutettavaksi maastossa. 

TSV Oy on siirtänyt Harjureittiä tarpeidensa vuoksi kolmesta kohdasta, merkittävin 

muutos on tehty itäisen reittiosan Säkyläntieltä lähtevään alkuun, syynä 

vedenottamon rakentaminen vanhalle reitille ja huoltotien muodostaminen. TSV Oy 

on kerännyt siirretyistä osista dgps-paikkatietokannan, joka on saatu 

reittisuunnitelmahankkeeseen ja päivitetty Airixin laatimaan karttaan. TSV Oy:llä ei 

ole reitin suhteen muuta huomautettavaa. Vesituotanto on reitin suhteen 

huomaamatonta varsinkin talviaikana.Karttapäivitystä varten saadaan kantakartta-

aineisto Maanmittauslaitokselta, jonka pohjana on tuore kartoitusilmakuvaus ja 

laserkeilaus.  

Kuvassa vesisäiliö ja Harjureitti vierekkäin. 
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9. Riskinäkökulma reitille sen käyttäjien turvallisuuden 
arvioinnissa 
Harjureitti on laajahko retkeilyalue ja sijoittuu maastossa kangasmetsään jalan 

liikuttavaksi tarkoitettuja uria pitkin. Retkeilijä lähtee tietoisesti haasteellisemmalle 

vaellukselle kuin paikallisilla laduilla. Suurin etäisyys reitin maastosta 

kunnossapidetylle maantielle on reitin länsiosassa noin 1,5 km ja itäosassa 1 km. 

Pelastuslaitoksen pelastuspalvelun ja Poliisin etsinnän helpottamiseksi ja ennen 

muuta retkeilijöiden tekemien hälytysten kohdentamiseksi reitille tehdään 

hälytyspaikkatietoja, jotka näkyvät pystytetyin tauluin kulkijoille ja ovat toisaalta 

Hätäkeskuksen tiedossa, sekä merkittyinä reittikartan päivitykseen 12/2011. 

Mallitaulu maastossa olevasta merkistä: 

  

Taulut pystytetään ulkoilureitin risteyskohtiin, pääasiallisille levähdyspaikoille ja 

tärkeiden aloitusporttien yhteyteen. Taulun rakenne on mielellään kaksiosainen 

muovitaulu, vaatimuksena päällyslevyn UV-kestävyys ja takaosan selkeät 

värierottelut. Taulut pystytetään lahosuojatulla lankulla maahan. Taulujen 

lukumäärä on noin 10 jakautuen koko 28 km matkalle. 

Lähimmät Pelastuslaitoksen yksiköt ovat Säkylässä, Köyliössä, Vampulassa, 

Alastarolla ja Loimaalla. Sairaankuljetuksesta huolehtivat yksityiset kuljettajat; 

Loimaalla, Huittisissa ja Kokemäellä. 

Keskeinen riski reitillä on mekaaninen onnettomuus hiihtokaudella, laskujen 

yhteydessä. Hälytyspisteinä on myös pahimpien laskujen alastuloalueet. Lisäksi 

jotkut TSV:n huoltoteiden risteyskohdat ovat katveessa ja paikkoihin sisältyy 

törmäysvaara TSV:n edustajien mukaan. 

  

Teksti ”PELASTUS” 

Paikkanimenä riittää ”HARJU” 

Aluepalomestarin mukaan. 

Juokseva numerointi 

Hälytyspuhelinnumero 

Koordinaatisto WGS 
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11 Luonnonolosuhteet ja lajisto 
Arviointimenetelminä on käytetty olemassa olevaa luontoselvitystietoa, jota on 

laajasti saatavissa vesitaloushanketta varten kerättynä. 

11.1. Yleistä maaperäluonnosta 
Säkylänharju on geologinen muodostuma, johon liittyy runsas pohjavesiluonto. 

Pohjavesiluontoa hyödynnetään vesilaitoksessa, jonka vuoksi pohjavesiesiintymää 

on tutkittu ja säännelty. Pohjavesiluokitus alueella on I-luokkaa, tarkoittaen 

yhdyskuntien tärkeää vedenottamoaluetta.  

11.2. Lajisto ja muut luontoarvot 
Lajihavainnot reitillä perustuvat läpikävelyyn ja katselmointiin. Harjumaastolle 

tyypillistä on hidaskasvuinen mäntymetsä, puuston samanlajisuus ja 

hietikkokasvillisuus. Tyypilliset eläinlajit ovat hirvi ja jänis, joiden metsästysurheilua 

alueella on harjoitettu ennen Harjureitin tekoa. Hiekkamaastossa esiintyy myös 

muutamia harvinaislaatuisia kasveja, joista Harjukeltalieko on erittäin uhanalainen ja 

Luonnonsuojelulailla suojeltu hävittämiskielloin.  Reitin alue kuuluu Natura 2000 –

suojeltuun alueeseen harjumetsä/kangasmaasto-luontotyyppin esiintymän 

perusteella. Natura –direktiivin mukainen merkintä on SCI (Sites of Community 

Interest). Reitti kiertää myös Natura-suojelulla suojellun orsivesiesiintymän 

Kankaanjärven. Avoin vesiluonto alueella ovat harvinaisia. 

Natura-luontotyypin esiintymän merkittävä heikentäminen on kielletty. Jalan 

tapahtuva liikunta, jonka massakäyttö ajoittuu vieläpä talviaikaan ohjatusti laduilla, 

ei aiheuttane riskiä luontotyypin säilymiselle entisellään, sillä talviaikaan maastoa 

suojaa lumikerros. Kesäretkeilyssä painotus on sienien ja marjojen keräämisessä, 

joka tapahtuu myös polkujen ulkopuolella jokamiehenoikeuden nojalla. (Lähde: 

kävijätutkimus, Oripään kunta 2011) 

Maantieteellisesti tämä harjujakso sijoittuu suunnilleen Lohjalla salpausselkiin 

poikittain olevaan harjujonoon. Se on Lounais-Suomen ainoa yhtenäinen harjujono 

ulottuen Köyliöstä Koskelle. Geologisesti harju on jääkauden sulamisvesien 

muodostaman joen pohjaa, josta kasautumasta on muodostunut sulamisvaiheessa 

jääkauden jälkeen rantapengertä, jolloin on muodostunut lisäksi ”sivuharjuja”. 
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Kuva harjulta Säkylän Pyhäjärvelle länsilounaaseen. Kuvassa erottuu etualan 

maaston korkeusero suhteessa viljelys- ja metsämaihin. 

 

10.3. Luontoselvityksen lausunto 
Osallisena reittisuunnitelmaprosessissa on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

Luonnonsuojelutoimiala.  

Luontoselvitystä alueesta on tehty aikaisemmin perusteellisena esiselvityksenä 

mainittuun vesitaloushankkeeseen. 
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11. Osallistuminen reittisuunnitelmassa 
Osallistumismenetelminä ovat: joukkotiedotusvälineet; paikallislehdet, kirjeposti, 

puhelut osallisille, henkilökohtaisesti sovitut tapaamiset haluttaessa, 

sähköpostikyselyt, kyselytutkimus ja yleisötilaisuus. 

11.1. Suunnitelmaprosessin osallisten kuuleminen 
reittisuunnitelmaprosessissa 
Reittisuunnitelmaprosessiin osalliset maanomistajat kutsuttiin henkilökohtaisilla 

Oripään kunnan lähettämillä kirjeillä Lainhuutorekisterin lainhuudonhaltija- ja 

osoitetietojen perusteella kuulemistilaisuuteen Oripään kunnanvirastolle torstaina 

18.8.2011 kello 18 pidettyyn tilaisuuteen, jossa olivat reittisuunnitelman laatijan 

puolesta hankevastaava, Oripään kunnanjohtaja ja tekninen sihteeri 

pöytäkirjanpitäjänä. Osallisia kuultiin myös puhelimitse ja niin haluttaessa 

henkilökohtaisesti tapaamalla.  

11.2. Kuulemisen tulokset osallisten osalta 

Eriäviä lausuntoja kirjattiin yhden rekisteriyksikön omistajalta noin kahden 

kilometrin matkalta reittiä, johon liittyy Kantolaavun tauko- ja 

lähtöpaikkarakennelma. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Harjureitin hoidon pääperiaatteet ja kustannustenjako 

 

Isäntäkunta: 
Harjureitin isäntäkuntana toimii 1.1.2009 alusta Loimaan kaupunki, joka hoitaa  
reitistön hoidosta aiheutuvien kustannusten maksatuksen ja laskuttaa tässä 
sopimuksessa yhteisesti sovittavien osuuksien mukaisesti muita sopimuskuntia  
(Huittinen, Oripää ja Säkylä) kevään osalta toukokuussa ja syksyn osalta 
vuodenvaihteessa. 

 
Harjureittityöryhmä: 
Yhteisistä käytännön asioista vastaavat sopimuskuntien liikuntatoimen vastuullisista 
virkamiehistä koostuva harjureittityöryhmä, jonka koollekutsujana toimii Loimaan 
kaupungin liikuntasihteeri. 
 
Ohjausryhmä: 
Mahdollisesta reitistön laajentumisesta, hoitosopimusten kustannusmuutoksista 
ym. vastaavia asioita valmistelevat kuntien nimeämistä (2-3 edustajaa/kunta) 
muodostuva ohjausryhmä. 

 
Yhteisiin menoihin kuuluvat: 
 

- latujen hoidosta ja merkkauksesta aiheutuvat kustannukset 
- 7 taukopaikan: Turvekammi, Näköalalaavu, Klemelaavu, Rajalaavu, Juankoski- 

laavu, Kantolaavu, Hallasuonlaavu polttopuiden hankintakustannukset, 
ja laavujen jätehuollon kustannukset 

- muu pienimuotoinen reitistön yleinen huoltotyö 
 
Valaistuksen kustannukset: 
 
Valaistua osuutta reitistöstä on n. 15 kilometriä, josta suurin osa (kolme syöttöä) 
sijoittuu nykyisen Loimaan kaupungin alueelle. Nämä kustannukset maksaa Loimaan 
kaupunki. Toimintaloman ympäristössä on yksi syöttö, josta Oripään kunnan alueella 
sijaitsevan reitistön valaistus tulee. Tämän kustannuksen maksaa Oripään kunta. 
Vampulan Ulkoilumajalla sijaitsee 1,75 km pituinen valaistu pururata, johon on oma 
sähköliittymä. Tämän liittymän kustannukset maksaa Huittisten kaupunki. 
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Liite 2: Kartta 
Harjureittialueen kiinteistöjaotus esitetään punaisella 

 

 

yhtenäinen viiva  ______     = valaistua reittiä 

katkoviiva ……………            = valaisematon reitinosuus  
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Liite 3: Kiinteistöt ja omistajat (ei julkinen) 
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Liite 4: Liitännäisalueet 
 
Paikoituksesta 
 
Sille 28 km pituiselle Harjureitin osuudelle, jolla talviaikaan ylläpidetään latuverkostoa on käytössä 
kahdeksan sellaista lähtöpaikkaa, joissa on tilaa autojen paikoitukselle, liitteen sivu 2. 
 
Niistä Kantolaavun lähtöpaikka ja vanha päällystetty tieliikenteestä poisjäänyt maantienpohja välillä 
Toimintalomantie – Juvankoskentie ovat tulleet reitinkäyttäjien käyttöön reittisopimusmenettelyssä.  
 
Muut kuusi lähtöpaikkaa palvelevat myös muita, kuin Harjureitin käyttäjiä.  
 
 
 
Reittisopimusmenettelyssä määritellyt liitännäisalueet 
 
Maanomistajien kanssa tehdyssä reittisopimusmenettelyssä on määritelty tälle 28 km pituiselle harjureitin 
osuudelle yhdeksän erikäyttötarkoituksen liitännäisaluetta. Näiden liitännäisalueiden sijainnit on merkitty 
(kirjaimin A – I) ko. alueesta tehtyyn latuverkostokarttaan, liitteen sivu 3. 
 
 
Jokaisesta yhdeksästä liitännäisalueesta on tarkennettu selvitys liitteen sivuilla 4 – 12. 
 
A,   Kantolaavualueen liitännäisalue, tarkemmin sivulla 4 
 
B,   Kehrääjätaulun liitännäisalue, tarkemmin sivulla 5 
 
C,   Metsäniinikoski tilan Harjureitin risteysalueella oleva liitännäisalue, tarkemmin sivulla 6 
 
D,   Näköalalaavualueen liitännäisalue, tarkemmin sivulla 7 
 
E,   Klemelaavualueen liitännäisalue, tarkemmin sivulla 8 
 
F,   Yhteismetsän liitännäisalue, tarkemmin sivulla 9 
 
G,   Rajalaavualueen liitännäisalue, tarkemmin sivulla 10 
 
H,   Juvankoskilaavun liitännäisalue, tarkemmin sivulla 11 
 
I,    Toimintalomantien – Juvankoskentien väliin jäänyt vanha päällystetty tienpohja, tarkemmin sivulla 12 
 
 
  



46 
 

 



47 
 

  



48 
 

  

 



49 
 

  

 



50 
 
 

  



51 
 

  



52 
 

  



53 
 

  



54 
 

  



55 
 

  

 



56 
 
 

 

  



57 
 

Liite 5: Liitännäisalueiden koordinaatteja 

 

Pysäköintipaikkoja 

 

Tiellä 213  Kohdassa N 6769149 E 259295 

(Isosuolle reitti) 

Tiellä 213  Kohdassa N 6768577 E 260455 

(Kantolaavu) 

Tiellä 213  Kohdassa N 6765881 E 265041 

(Eräveikkojen majalle reitti) 

 

Käytöstä poistettu tie  N 6768341 E 260809 

Keskipisteestä 300 metriä kumpaankin suuntaan luode-kaakko. 

 

Rakennettujen taukopaikojen sijainteja 

 

Näköalalaavu N 6769797 E 261789 

 

Klemelaavu  N 6769233 E 262609 

 

Rajalaavu  N 6768573 E 261949 

 

Juvankoskilaavu N 6768009 E 261089 

 

Kantolaavu  N 6768601 E 260469 

 

Turvekammi  N 6767569 E 261509 

 


