
 

Laavuretkelle Salossa
Tulipaikoilla ei ole talvikunnossapitoa. Kuljeta mahdolliset roskasi mukanasi takaisin
kotiin. Tulenteko muualla kuin reitin varren laavulla ja virallisilla tulipaikoilla on kielletty.
Tulenteko on kielletty ruohikko- ja metsäpalovaaran aikana.
   

Helisnummen laavu |  Partiolaisten laavu, seurakunnan mailla. P-paikka Hämeenkyläntie 274.
Laavulla on puita. www.salo.fi/lehmijarvenretkeilyreitti

Tupurin laavu |  Lähin P-paikka Hiihtomajantiellä. Hiihtomajantien P-paikalla on opastaulu.
Lyhin reitti ,  noin 1 km: Keskilenkiltä pääsee oikaisemaan frisbeegolfväylää pitkin laavulenkille,
jonka varrelta pääsee laavulle. Laavulla on puita lomaviikkoina. www.salo.fi/tupurinkuntorata 

Muurlan laavu |  Muurlan Vihurin ylläpitämä laavu on noin 700 metrin päässä
yleisurheilukentältä, Urheilutie 1. Muurlan Vihurin toimesta laavulla on myös puita.
www.salo.fi/muurlankuntorata 

Kuusjoen laavu  |  Koulun, Ylikulmantie 317, vieressä (pallokentän ja kuntoradan välissä) on
koulun omistama laavu, jota saa käyttää. Omat puut mukaan. www.salo.fi/kuusjoenkuntorata

Bergvikin laavu | Bergvikin luontopolku sijaitsee Bergvikin kartanon alueella, Bergvikintie 43.
Valittavana on 3,2km ja 4,7km mittaiset merkityt reitit. Luontopolkujen puolestavälistä löytyy
tilava laavu ja nuotiopaikka. Laavulla saattaa olla ajoittain kuivia puita, mutta suosittelemme
omien puiden mukaan ottamista. www.salo.fi/bergvikinpolku

Wartsalan kyläyhdistyksen laavu | Vartsalan vanhan saha-alueen rannassa. Merkitty P-paikka
luontopolun pohjoispäässä Pelkkakujan päässä ennen talotehtaan piha-aluetta ja toinen pieni
hiekkapohjainen P-paikka sijaitsee Tukkirannantien päässä, josta laavulle esteetön kulku.
Laavun omistaa Wartsalan kyläyhdistys ry ja laavu. Laavulla saattaa olla ajoittain kuivia puita,
mutta suosittelemme omien puiden mukaan ottamista. www.salo.fi/lautatarhanlaavu

Vuohensaaren grillikatos |  Vuohensaaren camping alueella, Satamakatu 102, lähellä kahvilaa,
on katoksessa grillikatos. Muista vain ottaa omat puut mukaan. Saaren grillikatos on
retkeilijöiden käytettävissä kello 18 asti. www.salo.fi/vuohensaarenluontopolku 

Viitankruunun laavu  |  Viitankruunun laavu sijaitsee Salossa Meripihkankadun päästä lähtevän
sorapintaisen huoltoreitin varrella (lyhin ja helppokulkuisin yhteys Meripihkankadun päästä,
josta on noin 100 metrin matka laavulle). Omat puut mukaan.
https://kohteet.visitsalo.fi/viitanpolku-ja-laavu/

Teijon kansallispuiston tulipaikat | Teijon kansallispuiston alueelta löytyy yli 10 tulipaikkaa.
https://naturaviva.fi/fi_FI/teijon-kansallispuiston-palvelut/tulipaikat-teijon-kansallispuistossa 

Iso-Kiskon uimapaikan grillikatos | Kajalanrantatie 334, Kisko. Omat puut mukaan.
www.salo.fi/isokiskonuimapaikka

Naarjärven uimarannan grillikatos | Uimarannantie 245, Salo. Omat puut mukaan.
www.salo.fi/naarjarvenuimaranta

Kokkilan uimarannan grillikatos | Kokkilantie 880, Angelniemi. Omat puut mukaan.
www.salo.fi/kokkilanuimaranta
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