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Latokartanonkosken luontopolku 

Lähtö 

Latokartanonkosken luontopolku lähtee luontopolun pysäköintialueelta, joka 

sijaitsee Latokartanonkosken alajuoksun tuntumassa. Luontopolku kiertää 

Latokartanonkosken kauniissa rantamaisemissa palaten takaisin lähtöpaikalle. 

Pysäköintialueelle käännytään Hästöntieltä (osoite noin Hästöntie 140), josta kääntyvää 

yksityistietä ajetaan noin 300 metriä kunnes tullaan pysäköintialueelle. Pysäköintialueelle ei 

ole virallista osoitetta. Pysäköintialueen koordinaatit ovat P 60° 7,812' ja I 23° 9,363' 

Opastus 

Hästöntieltä luontopolun lähtöpaikalle (pysäköintialueelle) opastaa opaskyltti 

”Latokartanonkoski”. Latokartanonkoskea kehitetään tällä hetkellä osana Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen koordinoimaa FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet-hanketta. Hankkeen 

kautta Latokartanonkoskelle tulee mm. luontopolun lähtöpaikalle uusi opastaulu (jossa on 

kuvattuna luontopolun perustiedot ja itse reitti), uudet reittimerkinnät ja – viitoitukset sekä 

infotauluja luontopolun varren eri nähtävyyksille ja kohteille. Lisäksi hankkeessa parannetaan 

ja täydennetään nykyistä polkuverkkoa. 

Reitti 

Latokartanonkoski on Etelä-Suomen näyttävin koskialue, jossa sijaitsee useita 

historiallisen ajan rakenteita kuten Näsen kartanon mylly, myllärintupa ja kankivasarapajan 

perustukset. Pudotuskorkeutta koskella on lähes 17 metriä. Latokartanon suuri harmaakivestä 

ja slagtiilistä rakennettu mylly on rakennettu vuonna 1805 ja sen toiminta loppui vuonna 

1962. Myös kosken alueen luonto on monimuotoista ja siellä viihtyvät eri hyönteis- ja lintulajit 

sekä kosken kuohuissa taimenet ja saukot. 

Pysäköintialueelta luontopolku tulee Latokartanonkosken partaalla sijaitsevan 

vanhan myllyn raunioille. Kosken pauhua voi seurata sen ylittäviltä kahdelta sillalta, joissa 

kuohut ovat parhaimmillaan kevät- ja syystulvien aikaan. Luontopolku kiertää jyrkkien 

rinteiden välissä, jossa sen ympärille kaartuvat puut luovat sille kesäaikaan viidakkomaisen 

tunnelman. Luontopolku palaa kosken rantamaisemissa kierrettyään takaisin lähtöpaikalle. 

Luontopolun pituus on noin 1,7 km ja sen kulkemiseen menee noin puolituntia. 

Luontopolku on vaativuustasoltaan helppo reitti ja sopii kaikenikäisille, mutta ei sovi 

liikkumisrajoitteisille henkilöille, sillä polulla on pari lyhyttä mutta jyrkähköä nousua ja laskua. 

Kohteen käyttö rajoittuu sulan maan aikaan, sillä kohteessa ei ole 

talvikunnossapitoa. 

Ohjeet 

Kaukoliikenteen linja-autopysäkit sijaitsevat noin 1,5 km päässä luontopolun 

lähtöpisteestä Perniöntien ja Hästöntien risteyksessä. Luontopolulle soveltuvat 

perusjalkineet. Reitin voi kulkea ainoastaan kävellen. Luontopolku kulkee osin yksityismailla, 

joten pysy luontopolun reitillä. Kuljeta mahdolliset roskasi mukanasi takaisin kotiin. Luontoon 

heitetyt roskat ovat hengenvaarallisia alueen linnuille ja muille eläimille. Tulenteko on 

ehdottomasti kielletty! Kohteessa kalastaminen on rajoitettua ja luvanvaraista. Lisätietoa ja 

luvat kalastukseen: http://www.riverkeepers.fi/fi/kohteet/latokartanonkoski.html. 

Hätätilanteessa soita 112 (P-alueen koordinaatit ovat P 60° 7,812' ja I 23° 9,363') 

Ilmoita kuka olet, missä olet (tarkka osoite ja kunta) ja mitä on tapahtunut. Pyydä apua muilta 

liikkujilta ja ole paikalla ammattiavun tuloon saakka. Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, 

mikäli tilanne muuttuu. 

Kohteen kunnossapidosta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima 

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet-hanke (2016–2021). Mahdolliset 

yhteydenotot kohteesta voi osoittaa: pinja.kasvio(at)ely-keskus.fi Lisätietoja Salon 

alueen muista retkeilyreiteistä ja luontokohteista: www.salo.fi/retkeilykohteet ja 

www.visitsalo.fi/luontokohteet 

Mukavaa retkeä! 


