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Teksti ja kuvat: K A T R I   R I T O L A

Moni kaupungissa asuva haikailee metsään, patikoimaan
ja luonnonrauhaan. Ongelmana saattaa olla, ettei oikein
tiedä minne lähtisi, millä menisi ja kuinka löytää tiensä
takaisin kun suunnistustaidot ja -välineetkin ovat
huonoissa kantimissa. Ratkaisu pulmaan päästä
rauhalliselle metsäpatikoinnille saattaa olla yllättävän
lähellä. Turun ulkoilu- ja kuntoilureitistöt muodostavat
pitkiäkin yhtenäisiä lenkkejä ja bussilla pääsee polulle ja
takaisin. Tässä yksi vaihtoehto reitiksi ja pituuden voi
valita itse halunsa mukaan.

Pikkuvihreä  254 x 125

Patikointireitti

Puhelinluettelon kartta on
täysin riittävä reitin suun-
nittelussa ja miksei mukana
retkelläkin. Karttaa kannat-
taa kuitenkin vilkuilla, että
saa vähän käsitystä siitä,
mihin on lähdössä. Puhelin-
luettelon kartan mittakaava
on 1: 20 000, joka tarkoittaa,
että yksi senttimetri kartalla
on 200 metriä luonnossa.
Pisimmän reitin pituudeksi
tulee noin 7,4 kilometriä.

Pisimmän reitin voi aloittaa
Lausteelta, vaikkapa Laus-
teen hiihtomajalta, jonne
pääsee busseilla numero 9,
19, 190 ja 191. Hiihtomajal-
ta kannattaa suunnata kohti
Huhkolaa ja Huhkolan lähi-
ön vieritse pääsee kuntora-
taa pitkin Koivulan suun-
taan. Toinen vaihtoehto oli-
si aloittaa matka Huhkolas-
ta Karhunkadun päästä, jos-
ta pääsee metsään poikkea-
malla suoraan kuntoradalle.

Myös Huhkolaan pääsee
edellä mainituilla busseilla.
Tästä matka jatkuu ulkoilu-
majan ohi lounaaseen ja Uu-
denmaantien ali Kaarningon
pumppuasemalle. Tämä on
kolmas kohta, josta matkan
voi aloittaa. Näille kohdin
pääsee mm. busseilla nume-
rot 11, 111, 115 ja 116. Täs-
tä matka jatkuu polkua pit-
kin ja viittoja seuraillen Ha-
rittuun. Kataraistentien yli
pääsee kätevästi ylikulkusil-
taa kävellen. Metsätaipaleen
jälkeen on käveltävä kappa-
leen matkaa lähellä asutusta
ja Varsinais-Suomenkadun
yli, mutta pian maisema
muuttuukin jo pelloiksi ja
sittemmin häämöttääkin lou-
naassa jo meri.

Polkua seurailemalla pääs-
tään Katariinaan ja asutus-
alueen eteläpuolitse viittoja
seuraillen Katariinanlaak-
soon.  Katariinanlaaksossa
voit valita, mitä reittiä kul-
jet, mutta yksi vaihtoehto
olisi kulkea Laukkavuoren
ohi ja kaartaa etelään varsi-
naiselle luonnonsuojelualu-
eelle, kohti merenrannan
Ruskeakalliota ja jatkaa siel-
tä hiukanmatkaa samaa reit-
tiä takaisinpäin ja kääntyä
suoraan länteen päin lähte-
välle polulle ja kiivetä kor-
kealle kallionnyppylälle kat-
selemaan maisemia. Kalli-
olta ja metsästä päästäänkin
kätevästi jo bussipysäkille,
joko melontakeskuksen vie-
reen (bussi nro 13) tai sitten
kävelemällä Katariinan
asuntoalueen halki bussipy-
säkille, josta pääsee bussei-
hin numero 9, 90 ja 91. Mat-
kaa voi toki jatkaa kuntora-
taa pitkin kohti Ispoistakin.

Katariinan-
laakson luonnon-
suojelualue

Katariinanlaakso on luon-
nonsuojelualuetta, jossa kul-
keminen vaatii erityistä va-
rovaisuutta. Alueella kulkee
polkuja, joiden ulkopuolella
liikkuminen on tiettynä ai-
kana kesästä kiellettyä.
Opastauluissa kerrotaan asi-
asta tarkemmin. Katariinan-

laaksossa esiintyy harvinais-
ten ja rauhoitettujen kasvien
lisäksi esim. lintuja, joita
muualla saattaa nähdä har-
vemmin. Alue on paikoin
lehtometsää, ja liikkuessa
kannattaakin kiinnittää huo-
miota upeisiin vanhoihin
tammiin sekä vielä vähem-
män Suomessa esiintyvään
saarni-puuhun. Saarnen tun-
nistaa vähän pihlajanlehteä
muistuttavasta lehtiruodista,
mutta pienet yksittäiset leh-
det ovat teräväkärkisiä.

Polkujen varressa on taulu-
ja, joissa on esitelty paikan
omintakeisia kasveja, eläi-
miä ja hieman alueen histo-

riaakin. Katariinanlaakso-
han on ollut suosittu ulkoi-
lu- ja retkeilyalue jo vuosi-
satojen ajan. Nimi Katarii-
nanlaakso esiintyy ensim-
mäisen kerran kirjallisissa
lähteissä 1700-luvun alku-
puolella.

Alueella kävellessä kannat-
taa kuulostella luontoa ja
pyrkiä olemaan hiljaa - vain
sillä tavoin saattaa nähdä tai
kuulla jonkin erityisen lin-
nun tai muun eläimen. Näin-
kin lähellä Turun keskustaa
voi siis kokea luonnon rau-
haa ja luonnonvaraisen met-
sän elämää.

Metsälenkille
Etelä-Turussa
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