
Raisiosta löytyy runsaasti luontopolkuja 
kuljettavaksi. Joko sinä olet käynyt 
kaikilla. Valitse alta oma polkusi ja 
lähde liikkumaan luontoon.
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Raision raitti

Haunisten
allas

raisio.fi/luontopolut
Katso reitit ja kartat

Kerttulan luontopolku.      3,3 km / keskivaikea   

Vaskipolku.      3,5 km / helppo   

Pähkinäpolku.      3 km / helppo    

Uikkupolku.      4 km / helppo    

Kullaanpolku.      11,5 km / keskivaikea    

Haunisten allas.      3,5 km / helppo   

Timalipolku      3,8 km / helppo   

Jokiraitti      5,7 km / helppo   

Raisionraitti      8,4 km / helppo   
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Kerttulan 
luontopolku
Vain kivenheiton päässä Raision keskustasta 
löytyy ihan oikeaa metsämaastoa. Komeissa 
maisemissa kiertävä Kerttulan luontopolku 
tarjoaa mahdollisuuden kiireettömään luonnossa 
kuljeskeluun tai vaikka marja- ja sieniretkeen. 
Reitin tietotauluista taas opit uutta 
metsäluonnosta.

Luontopolku esittelee metsäluonnon perusteita
tukevin tietopaketein. Tutuksi tulevat tärkeimmät
metsäpuulajit, eläinasukit sekä luonnossa jatkuvasti
käynnissä oleva muutos – sekä ihmisten
aiheuttama että meistä riippumaton.
Kuuanvuorelle kipuava saa vaivan palkaksi
katsellakseen kaupungin avarimmat maisemat.

3,3 kmKeskivaikea reitti
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Kuuanvuori

Kerttulan 
urheilupuisto
Kisakatu

Friisilän-
verstaat
Friisilänpolku

P

Tiesitkö, että tällä 
paikalla sijaitsi Krimin 
sodan aikainen 
lennätinasema.

raisio.fi/luontopolutLue lisää
Metsässä 

meikä-
läinenkin 

viihtyy.

Laavu

Reitti on merkitty 
vastapäivään 

keltaisin maalitäplin 
ja risteyksissä 
viittaopastein. 

Luontotaulut 
Reitin varrella on 
20 tietotaulua, 
jotka kertovat 
alueen luonnosta.
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Reitti on merkitty 
myötäpäivään 

viittaopastein sekä 
oranssein nauhoin, 

joissa on Kuhankuonon 
reististön logo 

sinisellä.
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HUOM! 
Irtaantuvasta 
yhteysreitistä 
on merkkinä 
valkoinen logo.

Ruskonjoki

Ohikulkutie E18

Haunisten allas

Kullaanvuori

Näkötorni

11,5 kmKeskivaikea reitti

Kullaan-
polku
Kullaanpolku on osa Kuhankuonon 
retkeilyreitistöä. Päiväreitiksi sopivan lenkin 
kiertämiseen menee taukoineen 4–6 tuntia. 

Kannattaa ainakin kiivetä ihastelemaan 
Kullaanvuoren näköalatornin maisemia ja 
pysähtyä laavun nuotiopaikalle evästauolle. 
Laavulta löytyy myös puusee. 

raisio.fi/luontopolutLue lisää



Uikkupolku
Raisionlahden rantamaisemissa kiertävä 
Uikkupolku tarjoaa nähtävää, kuultavaa ja 
koettavaa kaikkina vuodenaikoina. Reitillä voi 
kuunnella ruovikon ääniä, tutkailla vesirajan 
kasvilajistoa tai kavuta lintutorniin tarkkailemaan 
alueen linnustoa. Tai sitten istua rauhassa 
penkillä eväitä syöden ja lampaiden laidunpuuhia 
seuraten.

Uikkupolun pituus ilman lintutornin ja 
pohjoisrannan pistopolkuja on noin neljä 
kilometriä. Tienhaaroissa on kulkua helpottamassa 
viitoitus. Kannatta huomioida, että paikoin kapea 
polku soveltuu vain jalkaisin kuljettavaksi.

raisio.fi/luontopolutLue lisää

n. 4 kmHelppo reitti

Raisioon

Nesteentie

                                      

               

Raisionlahti

Lintutorni

P

P

Kaanaanrannantie

Lintutornin
P-paikka
Nesteentie

      RaisionlahdentieNaantaliin

Lähtö
Timalipolulle

Venesatama

Räpylä
pystyyn,

kuka lähtee
messiin?

Luontotaulut
Reitillä on 19 luontotaulua, 

jotka kertovat alueen 
luonnosta ja eläimistä. Niistä 
löytyy mielenkiintoista tietoa 
niin sammakoista, kahlaajista 

kuin hajakuormituksesta ja 
rantojen umpeenkasvusta.



Timalipolku
Timalipolku tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden 
retkeillä kaupunkialueella luonnontilansa melko 
hyvin säilyttäneessä merenrantamaisemassa. 
Maan ja veden rajaa suojaa tiheä ruokovyö ja 
vehreät jalopuiden reunustamat alueet kertovat 
ajasta, jolloin Raisionlahden rannat olivat vielä 
ruissalomaista lehtoa.

Polku on saanut nimensä vasta muutama 
vuosikymmen sitten maahamme levinneeltä 
viiksitimalilta. Tämän tiaisen kokoisen, eksoottisen 
näköisen siivekkään voi hyvällä onnella bongata 
ruovikon laitamilla touhuamassa.

raisio.fi/luontopolutLue lisää

                                          

            

Raisionlahti

P Venesataman
P-paikka
Hahdenniementie

3,8 kmHelppo reitti

Timalipolku on merkitty 
maastoon punaisin 

merkkitäplin ja 
risteyskohdissa opasviitoin. 

Opastussuunta on 
myötäpäivään.

Turun
telakka

Tiesitkö, että polun vaiheilla 
on sijainnut Raision laajin 
soraesiintymä, jota on vuosien 
saatossa hyödynnetty. 
Nykyään soranotto näkyy 
umpeenkasvaneina kuoppina, 
jotka tuovat mieleen 
jääkauden jäljet.

Naantaliin Raisionlahdentie

Raisioon

Nesteentie

Uikkupolku



Pähkinäpolku
Pähkinäpolku on luontokeidas aivan kaupungin 
kainalossa. Pähkinämäen metsät muodostuvat 
pääosin kalliomänniköistä, mutta nimensä 
mukaisesti alueelta löytyy myös rehevämpiä 
lehtolaikkuja, joilla esiintyy pähkinäpensasta. 

Pähkinäpensas oli atlanttisella lämpökaudella 
8500–5700 vuotta sitten yleinen Keski-Suomea 
myöten, ja sen maukkaat pähkinät tarjosivat 
kivikautisille asukkaille tärkeän ravinnonlähteen. 
Nykyään pähkinäpensas esiintyy enää satunnaisena 
eteläisen Suomen rehevimmillä kasvupaikoilla.

raisio.fi/luontopolutLue lisää

3,8 km + 1 kmHelppo reitti

Kallanen
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Pähkinäpolun
P-paikka
Santalantie

P

Pähkinäpolku on merkitty 
maastoon punaisin 

merkkitäplin ja 
risteyskohdissa opasviitoin. 

Opastussuunta on 
myötäpäivään.

Pähkinämäen maja

Kilometrin mittainen 
pikkulenkki esittelee 

kulkijalle järeää 
kuusikkoa kasvavaa 

tuoretta kangasmetsää. 

Pähkinämäen 
majalla voit nauttia 
luonnonrauhasta ja 

viettää leppoisan 
evästauon. Maistuis 

kyllä mullekin.

Yhteys Pähkinäpolulle
Sepelrastaankuja 2



Vaskipolku
Jo viikinkiajalla, kauan ennen asfalttiteitä, 
katukylttejä ja omakotitaloja pihakeinuineen 
löytyi Raisionjokivarresta vakituista asutusta. Ja 
missä on asutusta, siellä on myös monenmoista 
jälkeä ja arvoitusta myöhempien sukupolvien 
ihmeteltäväksi.

Vanhassa suomen kielessä vaski tarkoitti kuparia tai 
pronssia. Työkalut ja aseet tehtiin raudasta, mutta 
korujen materiaali oli vaski. Mullin eduspellon 
rautakautiselta asuinpaikalta löydettiin kesällä 1996 
kuudentoista kilon kupariharkko, josta olisi riittänyt 
neljänsadan korun valmistamiseen.

raisio.fi/luontopolutLue lisää

3,5 kmHelppo reitti
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1. Infotaulu
2. Huhkonkallion polttokalmisto
3. Ihalan Linnasmäki
4. Mullin eduspellon asuinpaikka
5. Ihalan koulumäen ruumiskalmisto
6. Siirin polttokenttäkalmisto
7. Papinkallion muinaismuistoalue

Vaskipolku tutustuttaa kuuteen  
myöhäisrautakautiseen kohteeseen. 
Ummista hetkeksi silmäsi ja korvasi 
nykyajan melskeeltä ja astu ajassa 
tuhatkunta vuotta taaksepäin.

Huhkon 
kartano
Huhkontie 16

Vaskipolku 
mobiiliopastus
     tarinasoitin.fi/
vaskipolku



Haunisten allas
Haunisten allas on vuonna 1973 rakennettu 
tekojärvi, jota vuoteen 2012 saakka käytettiin 
Raision ja Naantalin raakavesivarastona. Tällä 
hetkellä alue toimii virkistyskäytössä. 

Altaan kiertäminen on päiväretkeksi sopiva lenkki 
mäntymetsässä aivan veden tuntumassa. Reitin 
varrella on kaksi laavua, kaksi käymälää ja kaksi 
tulipaikkaa puuvajoineen. Toiselle taukopaikalle 
on esteetön kulku n. 400 m parkkipaikalta.

Alueella on myös täysimittainen 18-väylän 
frisbeegolfrata. 

raisio.fi/luontopolutLue lisää

3,5 km Helppo reitti

Raisionlahti

Laavu ja WC

Laavu ja WC

P

Haunisten altaan 
P-paikka
Santaojantie

Haunisten allas

Frisbeegolf-alue

Kullaanpolku

A
llastie

Taukopaikalla on 
esteetön kulku 
parkkipaikalta.



Jokiraitti
Kerttulasta vesilaitoksen 
sillalle, sieltä jokivartta pitkin 
kirkolle ja keskustan kautta 
takaisin tai toisinpäin.  
Jokivarren osuudella 
kuljetaan osoittain 
maastossa, muuten 
alustana on asfaltti tai 
sepelipolku.

Raision 
raitti
Krookilasta Raisionlahden 
ruovikkoa sivuten torille ja 
kalliometsäharjanteita 
takaisin tai toisinpäin. 
Oranssit nuoliopasteet 
estävät eksymästä, ja viitat 
risteyksissä kertovat jäljellä 
olevan matkan. Pääosin 
kevyen liikenteenväylinä 
Raision raitti on 
helppokulkuinen säällä kuin 
säällä. Huomioi, että lyhyet 
osuudet reitistä kulkevat 
polulla tai kuorikatepohjalla.
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Reitit on merkitty 
maastoon oranssein 

nuoliopastein ja 
risteyskohdissa 

opasviitoin. 
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Raision punatiilinen kaupungintalo on yksi maan komeimmista 
tai ainakin kulmikkaimmista. Täältä käsin Raisiota hallitaan.

Raision museo Harkossa esitellään niin taidetta, arkeologiaa kuin 
kulttuurihistoriaa raisiolaisesta näkökulmasta.

Raision Pyhän Martin kirkko on vanhinta Raisiota. 
Mahdollisesti jopa 1300-luvulta peräisin oleva keskiaikainen 
kivikirkko seisoo edelleen jyhkeänä keskellä kaupunkia.

Kerttulan liikuntakeskuksesta löytyy liikkujille laaja lajikirjo niin 
sisä- kuin ulkoliikuntamahdollisuuksia. Jää- ja urheiluhallien lisäksi 
keskuksessa on urheilu- ja pelikenttiä sekä kuntorata.

Tasalanaukiolta, aikanaan suurena risteyksenäkin tunnetun 
Raision keskustasta, löytyy palveluita, kauppoja ja viihtyisää 
kaupunkitilaa. Valon aukiolla tähdet loistavat pilvisenäkin iltana.

Raision alppiruusupuistossa kukkii keväisin jopa 1400 ruusua. 
4,5 hehtaarin alueella kulkee useita viihtyisiä polkuja ja kevyen 
liikenteen reittejä. 

Krookilan kotiseutukeskus on käsite. Täältä löytyy valkoisia 
ikkunanpuitteita, punamultaa ja kiireetöntä talonpoikaistunnelmaa. 
Krookilassa toimii myös kesäteatteri.

Uintikeskus Ulpukassa uimakausi jatkuu läpi vuoden. Kuusi allasta 
ja oheispalvelut, kuten kuntosali ja kahvila tarjoavat jokaiselle jotain.

Raision kirjasto on paitsi tiedon lähde, myös vuoden 
betonirakenne 1999. Lainaustoiminnan lisäksi se on oiva 
tapahtumatila mm. konserteille ja teatteriesityksille.

Raision Teatteri on aktiivinen harrastajateatteri, 
joka toimii vanhan kauppiksen tiloissa.
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