
       

 

 

 

Laavuretkelle Salossa 
Helisnummen Partiolaavu  
Seurakunnan mailla, Salo-Teijon kansallispuisto 
retkeilyreitin varrella. Lähin pysäköintialue 400 
metrin päässä. Puuhuollettu. 
• Hämeenkyläntie 274, Salo 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-3953 

Viitankruunun laavu 
Viitannummen rannassa, Viitanpolun varrella. Tien 
päästä 100 m. Omat puut mukaan. 
• Meripihkankatu, Salo 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-7579  

Tupurin laavu 
Tupurin ulkoilualueen Laavulenkin varrella. 
Puuhuollettu koulujen loma-aikoina. 
• Kalkkimäenrinne 80, Salo 
• http://www.visitsalo.fi/?mid=5-4043 

Vuohensaaren grillikatos 
Leirintäalueen grillikatos retkeilijöiden käytössä joka 
päivä kello 18 asti. Esteetön kulku. Lähin 
pysäköintialue 100 metrin päässä. Puuhuollettu. 
• Satamakatu 100, Salo 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-398 

Muurlan laavu 
Muurlan kuntoradan varrella, 700 metrin päässä 
urheilukentältä. Ylläpito ja puuhuolto Muurlan 
Vihureiden toimesta. 
• Urheilutie 1, Muurla 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-4035 

Wartsalan kyläyhdistyksen laavu 
Lautarhan luontopolulla, Vartsalan rannassa. 
Ylläpitäjänä on kyläyhdistys. Esteetön kulku 
Tukkirannantien päästä. Omat puut mukaan. 
• Pelkankuja 5, Vartsala 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-3919 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkilan uimarannan grillikatos 
Kokkilan esteettömällä uimarannalla, soveltuu 
liikuntaesteisille. Omat puut mukaan. 
• Kokkilantie 880, Angelniemi 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-3002 

UUSI KOHDE! Vaskion Pentinniityn laavu 
Vaskion luontopolun varrella, Vaskionjoen rannan 
läheisyydessä. Omat puut mukaan. 
• Nuohoojankuja 27, Vaskio 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-6291 

Kuusjoen laavu 
Kuusjoen kuntoradan varrella, Kuusjoen koulun 
vieressä. Omat puut mukaan. 
• Ylikulmantie 317, Kuusjoki 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-5087 

Bergvikin laavu 
Bergvikin luontopolkujen varrella, ylläpito Bergvikin 
kartano. Omat puut mukaan. 
• Bergvikintie 43, Salo 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-2978 

Naarjärven uimarannan grillikatos 
Omat puut mukaan uimarannan grillikatokselle. 
• Uimarannantie 245, Salo 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-3021 
 
Iso-Kiskon uimarannan grillikatos 
Omat puut mukaan uimarannan grillikatokselle. 
• Kajalanrantatie 334, Kisko 
• www.visitsalo.fi/?mid=5-6331 

Teijon kansallispuisto 
Kansallispuistossa on jopa 14 tulentekopaikkaa, 
joista osalla on laavu. Kariholman keittokatos on 
esteetön. Metsähallitus ylläpitää ja toimittaa puita. 
• Matildanjärventie 84, Teijo 
• www.luontoon.fi/teijo 

 

Laavuetiketti 
• Tulenteko on sallittu vain laavujen tulisijoissa. 
• Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittua 

vain grilli- ja keittokatoksissa. 
• Vain osalla laavuista on jäteastia. Tuo kaikki roskat mukanasi pois 

luonnosta. 
• Retkeile jokamiehenoikeuksien mukaisesti. 
• Huomioi, ettei laavuilla ole talvikunnossapitoa. 
• Hätänumero on 112. 112-Suomi sovelluksella nopeutat 

avunsaantia hätätilanteessa. 

KUVAT: HENRI HANHIMÄKI 

WWW.VISITSALO.FI   

              

http://www.visitsalo.fi/?mid=5-3953
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-7579
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-4043
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-398
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-4035
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-3919
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-3002
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-6291
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-5087
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-2978
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-3021
http://www.visitsalo.fi/?mid=5-6331
http://www.luontoon.fi/teijo

