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Liikkumisesteettömät kohteet Liikkumisesteettömät kohteet 
Salon keskusta-alueellaSalon keskusta-alueella

Urheilupuisto
Pormestarinkatu 6 
www.salo.fi/urheilupuisto

Urheilupuisto on noin sadan 
hehtaarin kokoinen alue. 
Urheilupuistossa on lukuisa 
määrä erilaisia liikuntapaik-
koja, joissa voi harrastaa 
kymmeniä eri liikuntalajeja 
sisä- ja ulkotiloissa. Urhei-
lupuiston Perhepuistossa 
on esteetön leikkipaikka ja 
esteetön wc-tila on avoinna 
kesäaikana klo 8-20. Jää-
hallin ja yleisurheilukentän 
katsomoihin pääsee esteet-
tömästi. Esteetön wc-tila on 
myös Urheilupuiston huolto-
rakennuksessa.

Salon uimahalli
Anistenkatu 6 
p. 02 778 4720 
www.salo.fi/uimahalli

Urheilupuiston uimahalliin 
pääsee eteettömästi. Pu-
kuhuoneissa on käytössä 
esteetömät pukuhuoneet, 
joissa on sähköinen hoito-
pöytä (plintti) henkilönostu-
rilla. Pesutiloissa on esteet-
tömät wc-tilat ja suihkutilat, 
pyörätuolilla pääsee myös 
saunaan. Osassa altaista on 
invahissi.

Salohalli
Pormestarinkatu 5 
www.salo.fi/liikuntahallit

Urheilupuiston Salohallis-
sa pelataan mm. liigatason 
pelejä niin koripallossa kuin 
lentopallossa. Salohalliin on 
esteetön kulku. Salohallissa 
on esteetön wc-tila ja hissi, 
jolla pääsee mm. keilahalliin.

Kulttuuritila  
Näkkäri
Ylhäistentie 2

www.salo.fi/nakkari

 

 

Salon kansalaisopiston 
tiloissa sijaitseva kulttuuriti-
la, jossa järjestetään mo-
nipuolisesti esitys- ja kon-
serttitoimintaa. Tilassa on 
induktiosilmukka  ja sinne on 
esteetön kulku. Käytössä on 
esteetön wc-tila. Tila sijait-
see katutasossa/ensimmäi-
sessä kerroksessa.

Taidemuseo 
Veturitalli
Mariankatu 14

www.salontaidemuseo.fi

Salon taidemuseo Veturitallin 
tilat ovat vanhassa veturi-
tallissa ja siihen liittyvässä 
uudissiivessä. Veturitallin 
näyttelytilat ovat liikkumises-

teetön kohde. Myös kahvi-
la-kokoustila sekä naulakko 
ja esteetön wc-tila sijaitsevat 
katutasossa. Museon kir-
jastoon kuljetaan portaista. 
Henkilökohtaiset avustajat, 
oppaat ja tulkit pääsevät 
maksutta sisään ja avustaja-
koirat ovat tervetulleita.

Vuohensaari
Satamakatu 102

www.vuohensaari.fi

Vuohensaari Camping sijait-
see Salon edustalla olevalla 
saarella Vuohensaaressa. 
Vuohensaari palvelee niin 
matkailijoita kuin paikkakun-
talaisiakin. Kesäaikana Vuo-
hensaaressa toimii kahvila. 
Kahvilaan on esteetön luiska, 
mutta kahvilaan on pitkähkö 
nousu. Esteetön wc-tila on 
huoltorakennuksessa.

Esteetön polku
Satamakatu 49

www.salo.fi/halikonlahdenes-
teetonpolku

Esteetön polku on 1,9 ki-
lometriä pitkä kivituhkalla 
päällystetty korkeuseroltaan 
tasainen polku. Polku kiertää 
yhden vedenpuhdistamon 
altaan ja sen varrella on 
seitsemän levähdyspenkkiä. 
Esteetön lintulava sijaitsee 
noin puolessa välissä. Polun 
leveys on pääsääntöisesti 
1-1,20 metriä. Polun puoles-
sa välissä polku on osittain 
ruohottunut.

Elektroniikkamuseo
Salorankatu 5-7

www.salomus.fi/elektroniik-
kamuseo

www.teatteriprovinssi.fi

www.astrumkeskus.fi

Astrum-keskuksessa sijaitse-
vaan Elektroniikkamuseoon 
ja Teatteri Provinssiin on es-
teetön sisäänpääsy. Aulassa 
on esteetön wc-tila ja lisäksi 
Elektroniikkamuseon kävijöillä 
on käytössä sekä pyörätuoli 
että rollaattori apuvälineeksi.

Pääkirjasto
Vilhonkatu 2

www.salo.fi/kirjastot 

Salon torin kupeessa olevaan 
pääkirjastoon on esteetön 
kulku. Kirjastossa on estee-
tön wc-tila. Kirjastorakennuk-
sen Hilkansalissa ja Laurinsa-
lissa on induktiosilmukat.

Tori 
Kauppatori, Horninkatu 

www.saloniltatori.fi

Salon tori on kesäaikaan 
erittäin vilkas ja suosittu. 
Kesäaikana tori on auki joka 
arkipäivä ja lauantai klo 7-15, 
jolloin myös huoltorakennuk-
sen inva-wc on auki. R-kioskin 
vieressä oleva inva-wc ava-
taan R-kioskin kassan kautta. 
Torin vieressä olevan kaupun-
gintalon (tarkista kesäsulku 
www.salo.fi) esteetön wc-tila 
on käytettävissä kaupunginta-
lon aukioloaikoina. 
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