Viitankruunun muinaispolku 1,0 km

Lähtöpaikka

Viitankruunun muinaispolku
Lähtö
Viitankruunun muinaispolku lähtee Merikulmantieltä (osoite noin Merikulmantie 255) länteen
päin kääntyvän tonttitien alkupäässä olevalta parkkipaikalta. Muinaispolku erkanee tonttitieltä
vasemmalle ja nousee Viitankruunun muinaismuistoalueelle ja palaa samaa tietä takaisin lähtöpaikalle.
Autoille löytyy pienehkö P-paikka tonttitien alkupäästä sen pohjoispuolelta. Lähtöpaikka on noin 4
kilometriä Salon keskustasta. Lähtöpaikalle ei ole virallista osoitetta. Lähtöpaikan koordinaatit ovat
P 60° 21,558' ja I 23° 5,380'
Opastus
Muinaispolulle on musta opasviitta ”Viitankruunu” Merikulmantieltä.
Virallinen pysäköintialue on merkitty P-tunnuksella. Muinaispolun
lähtöpaikan osoittaa pysäköintialueelta lähdettäessä vihreä opasviitta.
Itse polun reitti on merkitty puupaaluin, joissa on Hannunvaakuna.
Hieman ennen pronssikautisille hautaröykkiöille tuloa on infotaulu,
joka kertoo tarkemmin muinaishautojen historian.
Reitti
Muinaispolku kulkee metsäpolkua pitkin Viitankruunun muinaismuistoalueella ja päättyy kolmelle
pronssikautiselle hautaröykkiölle. Reitin varrella on sekä rehevää kuusimetsää että korkeammalla
kuivaa kangasmetsää, jossa kasvaa käppyrärunkoisia mäntyjä. Alue sijaitsee Halikonlahden rannalla,
joka on arvokasta lintuvesialuetta. Kauimmaiselta hautaröykkiöltä on upeat näkymät Halikonlahdelle.
Polun pituus yhteen suuntaan on noin 500 metriä. Muinaispolku on keskivaativa reitti ja sopii
kaikenikäisille, mutta ei sovi liikkumisrajoitteisille henkilöille, sillä reitillä on muutamia lyhyitä mutta
jyrkähköjä osuuksia. Kohteen käyttö rajoittuu sulan maan aikaan, sillä kohteessa ei ole
talvikunnossapitoa.

Ohjeet
Merikulmantien linja-autopysäkiltä on matkaa muinaispolun lähtöpaikalle noin 200 metriä.
Salon
Viitamäen
hautaröykkiöt
ovat
muinaismuistolain
rauhoittamia
kiinteitä
muinaisjäännöksiä, joiden kaivaminen, peittäminen, vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on
kielletty.
Kuljeta mahdolliset roskasi mukanasi takaisin kotiin. Luontoon heitetyt
hengenvaarallisia alueen linnuille ja muille eläimille. Tulenteko on ehdottomasti kielletty!

roskat

ovat

Pysy merkityllä polulla ja varustaudu kohteeseen riittävän tukevilla kengillä, sillä kallio-, kivija juurakkopinnat saattavat olla liukkaita.
Hätätilanteessa soita 112 (P-alueen koordinaatit ovat P 60° 21,558' ja I 23° 5,380').
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: Kohteella ei ole tällä hetkellä varsinaista ylläpitäjää, sillä
Museovirasto on lakkauttanut kohteen ylläpidon.
Lisätietoja Salon alueen muista retkeilyreiteistä ja luontokohteista:
www.salo.fi/retkeilykohteet ja www.visitsalo.fi/luontokohteet
Mukavaa retkeä!

