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6. Saven joki Aurajoen punaisesta savesta 
on kautta aikojen muotoiltu astioita ja sitä 
on käytetty menestyksellisesti hyödyksi jo-
pa teollisessa mittakaavassa. Kupittaan Savi 
Oy:n toiminnasta kertoo savea kuljettaneen 
junaradan viimeinen, yksinäisenä seisova  
tukijalka joen penkalla.

1. Suomen SydämeSSä Reitin alkupiste, Maaherran makasiini (Hen-
rikinkatu 10), on Suomen sydämessä Turun tuomiokirkon kupeessa. 
Täällä tekivät työtään suomen kirjakielen, Suomen historian ja suoma-
laisen puutarhatalouden uranuurtajat Agricola, Porthan ja Kalm. Tur-
kuun perustettiin Suomen ensimmäinen yliopisto ja täällä päätettiin pit-
kään niin maan hallinnolliset kuin kirkollisetkin asiat.

Suomen sydän ei ole vain maastossa kuljettavia polkuja, teitä 
ja siltoja, se on myös osa suomalaista mielenmaisemaa. Se on 
ihmisen muokkaamaa maaseutua ja kaupunkiympäristöä, se 
on katuja, peltoja, niittyjä ja metsää. Ja se on tietenkin myös 
Aurajoki, hitaasti soljuva, saven värjäämä ajan virta. 
 Suomen sydän on noin 11,5 kilometriä pitkä reitistö, jonka-
päätepisteet ovat Maaherran makasiini Turun tuomiokirkon ku-
peessa sekä Liedon Vanhalinna Hämeen Härkätien varrella. 
Opastaulut (1–12) on numeroitu Maaherran makasiinista lähti-
en. Voit aloittaa reitin kummasta päästä tahansa.  
 Tutustu reittiin etukäteen internetissä: www.suomensydan.fi. 
Sivuilta voit ladata myös mp3-muotoisen reittiopasteen omaan 
soittimeesi.

  Reitin päätepisteiden 
välillä on linja-autoyhteys. 
Liedon Nuolemon ja Turun linja-
autoaseman välillä liikennöi 
seutuliikenteen linja 280.

  Kuralan Kylämäen ja 
Turun keskustan väliä liikennöi 
kaupunkiliikenteen linja 28. 
Halistenkosken ja Turun kes-
kustan väliä liikennöivät linjat 
4, 40, 55 ja 56.

 kahvila      wc    

  levähdyspenkki

yleiSiä ohjeita: Pidä reitti siistinä 
– älä roskaa luontoa. Koirat on pi-
dettävä kytkettyinä. Vältä meluamis-
ta luonnossa liikkuessasi. Reitti 
sopii mainiosti myös pyöräiltäväk-
si. Juotavaa ja evästä suositellaan 
otettavaksi mukaan. Huomaa, että 
reitillä voi kohdata ratsastajia ja lai-
duntavia hevosia.

2 . akateeminen turku Piispankadulla vanha 
maailma elää uuden rinnalla rakennuksissa ja niiden 
ympäristössä. Tehtaankadun vanhoissa tehdassa-
leissa toimii Arken – yksi Åbo Akademin rakennuk-
sista. Vierellä levittäytyvät Turun yliopiston puisto-
alueet, jotka ovat muutamien harvinaisten eläinlajien 
koti. Historian ja nykyajan läpi virtaa kaiken nähnee-
nä 70 kilometriä pitkä Aurajoki.

3. rauniStulan rajalla Turussa on runsaasti luonnonvaraisia jalo-
puita, joita näkyy myös Suomen sydän -reitillä. Puistomaisemasta reitti  
vie Aurajoen yli Rautatiesiltaa pitkin Raunistulaan, jossa on säilynyt 
1800-luvun lopun tiiviisti asutettu, aikoinaan Maarian pitäjään kuulunut 
työläiskaupunginosa. Asutusta Raunistulassa on ollut aiemminkin, sillä 
sieltä on löydetty tuhat vuotta vanha kalmisto. 

4. kohti koroiSta Entinen Barkerin puuvillatehdas värittää edelleen 
maisemaa, vaikka tehtaan työläiset ovatkin kauan sitten siirtyneet his-
toriaan. Täältä näkyy kolme historiallisesti merkittävää kirkkoa, ja oman  
leimansa maisemalle antaa myös Ylioppilaskylä. Aurajoki saattelee kulki-
jaa yhä syvemmälle Suomen syntysijoille perinteiseen peltomaisemaan 
kohti Koroista.

5. PiiSPaniStuimen koroinen Suomen 
ensimmäinen kirkollinen keskus oli Koroi-
sissa. Kun maa aikaa myöten kohosi ja joen 
uoma kapeni, piispanistuin siirtyi uuteen tuo-
miokirkkoon lähemmäs jokisuuta. Aurajoki 
on tarjonnut paitsi suojaa myös kulkureitin 
kauppiaille. Suomen sydän -reitin varrella 
kasvaa yhä muinaisia, nykyään hyödyntämät-
tömiä ravinto- ja rohdoskasveja. 

7. haliStenkoSki ”Halisten ukot” ry-
mistelivät jäitä Aurajoen Halistenkos-
kessa ennen padon rakentamista. Kos-
ken vesimyllyissä jauhettiin viljaa ja va-
nutettiin verkaa kruunun sotamiesten 
vaatteisiin. Nykyään koski patoaa joen 
vedet Turun vesilaitoksen tarpeisiin 
ja kalastajien iloksi. Myllärintalolta voi 
hankkia kalastusluvan tai vaikkapa ka-
nootin jokiretkelle. Halinen (Valkkimyl-
lynkuja) toimii myös Suomen sydän -rei-
tin koululaiskierroksen päätepisteenä. 
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8. riStimäki, kurala Suomen sydän -reitti kulkee ohi Virnamäen ke-
toalueen, Ristimäen polttokenttäkalmiston ja Kuralan Kylämäen, jonne 
on hauska poiketa kesäisin Kampiförillä. Paikoilla yhä kasvavat muinais-
tulokkaat, kuten sikoangervo ja ahdekaura, ovat auttaneet arkeologeja 
vanhojen asuinpaikkojen etsinnässä. 

9. vanha ravattulantie Aurajoen vieressä Kaarinan Ravattulassa 
asuttiin jo rautakaudella. Ravattulan liikekeskuksen toisella puolella 
kohoaa iso mäki, Muikunvuori, jolle kiipesivät jo kivikauden ihmiset. 
Alueen perinnemaisemassa näkyy niin peltoja, niittyjä kuin ketojakin 
ja reitillä saattaa nähdä myös alueella viihtyviä monia luonnonvaraisia 
eläimiä.

10. kalmiStojen kieterinmäki (keetterinmäki) Aurajoen vir-
taukseen vaikuttavat vuodenaikojen mukaan sateet ja lumi. Vuodenai-
koja seuraavat myös joen varressa pesivät monet Lounais-Suomessa 
muuten harvinaiset linnut. Joen ylittävän riippusillan läheisyydessä oleva 
Kieterinmäki on muinaismuistoaluetta, ja mäen päällä on kaksi pronssi-
kautista hautaröykkiötä.

11. härkätie, yStävänPolun Portaat  
Härkätie johti jo esihistoriallisella ajal-
la kiemuraisena polkuna Turusta Hä-
meeseen. Härkätien varrella Liedossa 
seisoo vanha linnavuori. Se on maan-
kohoamisen takia noussut saaristosta 
mantereelle, keskelle vaurainta suo-
malaista viljelyaluetta. Viljellyt pellot ja 
maanviljelijöitten asumukset pitävät yhä 
yllä vanhaa kulttuurimaisemaa.

12. vanhal inna 
Liedon Vanhalinna  
(Vanha Härkätie 111) 
on reitin päätepis-
te. Vanha piispan- ja 
aatelistila toimii ny-
kyisin monipuolisena 
museo-, kulttuuri- ja 
seminaarikeskukse-
na. Siellä kohtaavat 
ikivanha ja aivan uusi, 
kuten koko Suomen 
sydän -reitin varrel-
la. Voit aloittaa reitin 
myös täältä.

mukana olevat 
organiSaatiot: 
Varsinais-Suomen 
Kulttuurirahasto, 
Turun Yliopistosäätiö, 
Turun yliopisto, 
Liedon Vanhalinna, 
Turun kaupunki/ 
Kulttuurikuntoilun 
keskuspuisto.


