
Paimion 
Luontopolku

RETKEN KESTO

Polun kiertää ilman pysähdyksiä noin 
tunnissa. Näyttely, luonnon tarkkailu,  
taulujen tutkiminen, näkötornissa 
käynti ja eväitten nauttiminen vie 
oman aikansa. Retkeilyyn kannattaa 
siis varata ainakin 2–3 tuntia.

 

TIEDOKSI!

• Pyöräily ja maastoajoneuvoilla 
liikkuminen on kielletty.
• Roskakoreja ei ole, vaan kaikki mukaan 
otettu on vietävä myös itse pois.
• Ota omat sytykepuut mukaan.
• Polulla ei ole kunnossapitoa talvisin.
• Reitillä kuljetaan omalla vastuulla.
Huolehdithan lasten turvallisuudesta.

MISSÄ?

Polku sijaitsee 
Iso- Heikoisissa, noin 
6  km: n päässä Paimion 
keskustasta. Kevolantieltä 
(Kuninkaan tieltä) käänny-
tään Iso-Heikoistentielle, 
jota ajetaan 1,6 km. Luonto-
poluntien risteyksestä on
matkaa polun lähtöpaikalle 
0,5 km (Luontopoluntie 54). 
Iso P-paikka.
 

Polun perustaja ja hoitaja: Paimio-Seura ry 
Yhteistyökumppani: Paimion kaupunki
Helmikuu 2022  

- pitkospuita ja kallion kylkeä

Luontopoluntie 54

Tiedustelut ja palaute sekä mahdolliset 
huomiot: 02 474 511 (Paimion kaupungin 
puhelinvaihde) tai touristinfo@paimio.fi
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MONI-ILMEINEN
LUONTOPOLKU

Yhtenäinen lenkki vaihtele- 
vassa maastossa: suomaisemaa 
ja -lampia, laakea kallioylänkö, 
metsää. Näköalatorni, kota, 
grillipaikka, lukuisia opastauluja, 
pienimuotoisia nähtävyyksiä. 
Turpeennoston historiaa. 
Luonnonrauhaa ja erämaa- 
tunnelmaa. Polun pituus:  
noin 4 km.

 

KULKEMINEN

• Polun alkuosa on tasaista: 
polku- ja pitkospuureitti yli 
suomaiseman. Suolampi 
ohitetaan pitkin turpeen-
kuljetusradan penkkaa. 
• Puolivälin kalliomäki on 
loivapiirteinen. Laen tauko-
paikalta lähtien polku on  
alkua vaativampi. Kulkemista 
on paikoin helpotettu köysi-
kaitein.
• Suositus liikuntarajoitteisille:  
näkötornilta ei jatketa mat-
kaa eteenpäin, vaan palataan 
tuloreittiä.
• Lasten kanssa huomioitava: 
pieni lapsi rattaiden sijaan 
rinkkaan!
• Sään ja maaston mukaiset 
jalkineet ovat tarpeen. Suo-
osuus voi olla märkä, kostea 
kalliopinta liukas.

 

 

NÄHTÄVYYKSIÄ JA 
VIRKISTYSPAIKKOJA

• Suo, piuha ja turve - näyttely  
turvetehtaan vanhassa kone-
huoneessa luontopolun alussa, 
pysäköintipaikan  vieressä
• Levähdyspaikka laajan 
suolammen pohjoisrannalla
• Näkötorni, makkaranpaisto- 
paikka sekä taukokota grillei- 
neen kallionlaella polun puoli- 
välissä
• Luonnonnähtävyyksiä, mm. 
muinaisranta eli ns. pirunpelto 
sekä puuerikoisuuksia
• Parikymmentä opastaulua, 
mm. eliölajeja, geologiaa, 
alueen käytön historiaa
• Mukaelma sota-ajan korsusta


