
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneriojärven luonto- ja kulttuuripolku 1,2 km / 7,0 km 

 

Lintupiilo 

Luontopolku 1,2km Lähtöpaikka 

Lintutorni 

Vahakivi 



Aneriojärven luonto- ja kulttuuripolku 

 

Lähtö 

Luonto- ja kulttuuripoluille lähtö tapahtuu maantien 110 eteläpuolelta olevalta P-

alueelta, joka sijaitsee Salosta päin tultaessa noin 1 km ennen Suomusjärven keskustaa. 

Lähtöpaikan osoite on Helsingintie 2543 (noin). Lähtöpaikalle ei ole virallista osoitetta. 

Lähtöpaikan koordinaatit ovat P 60° 22,844' ja I 23° 34,465' 

Opastus 

Maantieltä 110 (Helsingintie) on ruskea opasviitta ”Aneriojärvi, Luontopolku” P-

alueelle. Luonto- ja kulttuuripolun reitistä on opastaulu P-alueella, josta näkee reitin sijainnin 

sekä nähtävyydet sen varrella. Reitti jakautuu kahteen osaan – luontopolkuun ja 

kulttuuripolkuun. Luontopolun varrella on opasviitat. Kulttuuripolulla liikkuminen tapahtuu 

kartta-aineistoa käyttäen. Kohteesta on myös olemassa opas, jonka voi ladata alla olevassa 

kohdassa ”lisätietoja” mainittujen linkkien kautta. 

Reitti 

Aneriojärven luonto- ja kulttuuripolulla pääset matkalle luontoon sekä muinaiseen 

suomalaiseen historiaan ja maalaismaisemaan tuhansien vuosien takaa. Reitin varrella on 15 

infotaulua, jotka kertovat alueen historiasta sekä luonnosta. Aneriojärvi kuuluu Suomen 

tärkeisiin lintualueisiin ja Natura 2000-verkostoon. Luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 

140 hehtaaria. 

Parkkipaikalta etelään lähtee noin 1,2 kilometrin mittainen luontopolku, jonka varrella 

voi tarkkailla alueen lintuja lintutornista tai lintupiilosta sekä ihastella Aneriojärven maisemaa. 

Parkkipaikalta pohjoiseen lähtee noin 7 kilometrin mittainen kulttuuripolku. Polun 

reitti kulkee P-alueelta pyörätietä ja Laperlan kylän teitä pitkin kertoen alueen luonnosta ja 

historiasta reitin varrelle sijoitettujen infotaulujen kautta. Matkan varrella voi tutustua mm. 

10 metriä korkeaan siirtolohkareeseen ”Hermolanvahaan”. Vahakivelle on matkaa 

parkkipaikalta noin 1,5 km. Luonto- ja kulttuuripolku ovat pääosin helppokulkuisia ja ne 

sopivat kaikenikäisille, mutta eivät sovi liikkumisrajoitteisille henkilöille, sillä niillä on muutamia 

vaikeakulkuisempia kohtia. Luonto- ja kulttuuripolun käyttö rajoittuu sulan maan 

aikaan, sillä niillä ei ole talvikunnossapitoa. 

Ohjeet 

Luonto- ja kulttuuripolku kulkee osin yksityismailla ja -teillä, joten pysy reitillä. 

Kohteeseen sopivat perusjalkineet. Luontopolulla on suositeltavaa liikkua vain kävellen. 

Kulttuuripolulla voi liikkua myös pyörällä. Kuljeta mahdolliset roskasi mukanasi takaisin kotiin. 

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

ehdottomasti kielletty! 

Hätätilanteessa soita 112 (P-alueen osoite on noin Helsingintie 2543 ja koordinaatit 

ovat P 60° 22,844' ja I 23° 34,465'). 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 Salon kaupungin Ympäristönsuojeluyksikkö. 

Mahdolliset yhteydenotot kohteesta voi osoittaa: ympäristönsuojelu@salo.fi. 

Lisätietoja Salon alueen muista retkeilyreiteistä ja luontokohteista: 

www.salo.fi/retkeilykohteet ja www.visitsalo.fi/luontokohteet 

 

Mukavaa retkeä! 


