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Retkelle lännestä

Mistä retkelle: Kuntakeskusta, Takamaa, Vähäjärvi

Kävellen kohti Takamaata ja moottoritien alikulun läpi kaasuputkilinjalle. Sitä n. 500 

metriä suoraan kunnes vasemmalle kääntyy opastettu Pirkkala-Seuran Kurikkakallion 

luontopolku. Polkua pitkin pääset kulkemaan Kurikkakalliolle jota pitkin Pehkusuolle 

ja sen yli pitkospuita pitkin Iso-Naistenjärvelle. Matkalla voit pistäytyä Kurikka-

kallion näköalapaikalle. Iso-Naistenjärven pohjoisrannalta löytyy laavu jossa voit 

evästellä ja tulistella.

Autolla tullessasi voit ajaa Vaittin teollisuusalueelle Jasperintien päähän, jossa on 

tilaa jättää auto. Suoraan edessä näkyy kaasuputkilinja, jota pitkin pääset luonto-

polulle.

http://www.kurikkakallio.fi/



Retkelle lännestä

https://www.pirkkala-seura.fi/luontopolku/
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Retkelle pohjoisesta, etelästä ja idästä

Mistä retkelle: Killo, Haikka, Kurikka (1)
Kurikantie jatkuu moottoritien kohdalla liikenneympyrän jälkeen Jasperintienä. Jasperintien
päässä vasemmalla hulevesialtaiden kohdalla ennen paloasemaa  alkaa polku Iso-
Naistenjärvelle.

Toivio, Pere, Härmälä, Tampereen keskustan suunta: Toivion koulu (2)
Toivion koulun osoite on Korpitie 13 ja sijainti Toivion perällä metsän reunassa Saukontien 
päässä. Kun tulee autolla kouluaikojen ulkopuolella, auton voi jättää koulun parkkipaikalle. 
Kouluaikana auton voi jättää tien varteen. Polku Pyramiitin-notkoon ja Taaporinvuorelle
lähtee metsän reunasta koulun urheilukentän takaa.
Iso-Naistenjärvelle pääsee myös Korpitien päästä Keskisentietä pitkin (alle kilo-metri), josta 
kääntyy käveltävä tie oikealle mäkeä ylös ja alas Iso-Naistenjärven rantaan.
Pirunkivelle pääsee Keskisentien ja Kaitalantien kautta. Tien haaraan matkaa on reilu 
kilometri. Kaitalantietä mennään 300 metriä. Polku lähtee tien vasemmalta puolelta tietä. 

Kaitalankulma, Multisilta, Sääksjärvi: Kaitalantie 30 (3)
Lempääläntieltä Multisillan kohdalta käännytään Multiojankadulle, joka jatkuu Ratasillantienä 
Kaitalantielle. Risteyksessä Sääksjärven rannassa Kaitalantietä lähdetään jyrkästi oikealle ja 
sitä mennään 800 metriä. Kun iso sähkölinja on ylitetty, lähtee polku oikealle kohti Pirunkiveä 
ja Taaporinvuorta. Jyrkkämaastoinen Pyramiitinnotko on vaihtoehtoinen reitti.

Peltolammi (4):
Rukkamäentie 15 kohdalla on Peltolammin uimarannan parkkipaikka ja linja-autopysäkki. 
Pysäkin vierestä lähtee kävely- ja pyörätie Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle. 
Helsingin radan alikulun jälkeen kääntyy polku vasemmalle Pärrinkosken yläjuoksulle ja 
entiselle Valmetin radalle, joka on nykyään kävelytie. Tästä kävelytien mutkasta lähtee polku 
Taaporinvuorelle. Rukkamäentieltä tähän polunpäähän on noin 700 metriä.
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Luontohelmi Pirkkalassa

http://www.pirkkala.fi/


Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut 100 merkittävää luontokohdetta Suomi-

100 juhlavuoden kunniaksi. Kaikkia näitä kohteita yhdistää niiden kauneuden ja 

merkittävien luontoarvojen lisäksi jokin uhka. Taaporinvuori-Kurikkakallio- alueen 

uhkana on kaavoitus ja kallioiden murskaus.

Pirkkalan ympäristöyhdistyksessä olemme olleet aktiivisesti kehittämässä mm. 

alueen polkuverkostoa ja taukopaikkoja yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja 

Pirkkalan kunnan kanssa. Vuoden 2017 aikana tulemme järjestämään alueella 

monipuolista toimintaa. Suosittelemme tutustumaan siihen myös omatoimisesti 

jalkautumalla luontoon, johon myös tämä esite pyrkii antamaan työkaluja.

Alueeseen kuuluu Pirkanmaan maakuntakaava2040 selvityksessä mainittu 

valtakunnallisesti arvokas kallioalue Taaporinvuori-Myllyvuori. Peltolammi-

Pärrinkosken luonnonsuojelualue – Pärrinmaa - Taaporinvuori on maakunnallisesti 

tärkeä viher- ja ekologinen yhteys. Alueeseen kuuluu myös Saukonvuori, 

Huhtavuori, Korvenvuori, Haikanvuori ja Kurikkakallio. Aluetta yhdistävät järvet ja 

purojen verkosto: Saukkolammi, Iso-Naistenjärvi, Kaitajärvi, Sääksjärvi jne. 

Korkeuserot ovat suuret. Alueella on kosteikko- ja suoalueita (mm. Pirkkalan 

suurin suo: Pehkusuo).

Merkitys ihmisille

Alueesta tekee luontohelmikohteen myös se, että se antaa kolmen kunnan 

asukkaille (Pirkkala, Tampere, Lempäälä) erittäin tärkeän ekosysteemipalvelun 

ihmisen sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle. Alue on lähellä suuria 

asutustaajamia ja siten helposti saavutettavissa myös ilman autoa. Alue on ollut ja 

on suosittu retkeilijöille, marjastajille, sienestäjille, hiihtäjille, kuntoilijoille jne. 

ikiajoista lähtien. Siellä on monipuolinen eläimistö ja alueella kulkee suosittu polku-

ja latuverkosto. Alueella on myös suuri siirtolohkare (Pirunkivi). Iso-Naistenjärven 

rannassa on laavu, joka lienee kunnan suosituin vapaa-

ajanviettokohde. Latuverkostoa ylläpitää Pirkkalan Hiihtäjät ry. (jo yli 50 vuoden 

ajan) ja sinne on tehty Kurikkakallion luontopolku Pehkusuon pitkospuureitin kera. 

(Pirkkala Seura ry.) ja Pirkkalan luontopolku (Pirkkalan ympäristöyhdistys ry).

Tarkempaa tietoa tapahtumista Pyy:n nettisivuilta: www.sll.fi/pirkkala

tai Facebook: Pirkkalan ympäristöyhdistys

TERVETULOA!

http://100luontohelmea.fi/helmi/taaporinvuori

https://www.sll.fi/yhdistykset/pirkkala/
https://www.facebook.com/Pirympy

