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  Piikkiön Linnavuoren retkeilyreitistö
 

Piikkiön Linnavuoren retkeilyreitistö on kiinnostava kohde  

niin retkeilijöille, kuntoilijoille kuin historiasta ja luonnosta 

kiinnostuneille. Huttalan linnavuorelta näkee kauas, jopa 

Turkuun asti. Reitin varrella on historiallisen ajan asuin-

paikkoja, hautaröykkiöitä ja vanhoja rantakivikoita.  

Retki kannattaa aloittaa Kehityksen kerhotalolta, jossa on 

reitistöstä kertova opastaulu, polttopuuvarasto ja 

pysäköintialue.  

Reitit on merkitty maastoon puisin viitoin ja maalimerkein 

(sininen-valkoinen-vihreä).  Linnavuoren ympyräreitillä on 

pituutta noin 3,5 kilometriä. Merkittyjä polkuja on yhteensä 

noin 7 kilometriä. Huttalan linnavuorelle vievä polku on jyrkkä 

ja kivikkoinen, mutta näkymät ovat komeat. 

Pysäköinti  Auton voi pysäköidä Kehityksen kerhotalon 

vieressä olevalle pysäköintialueelle (osoite: Lystiläntie 21). 

Pysäköintialueelta on kävellen 300 metriä polun alkuun. 

Pienemmälle pysäköintipaikalle ajetaan Toivonlinnantien 

kautta, osoite: Heernummentie 134.   

Retkeilyreitistä voit lukea lisää Tammireittien sivuilta 

www.reitisto.fi/patikointi 

 

 

Linnavuoren luonnonsuojelualue 

Reitistö kulkee pääosin luonnonsuojelualueella. Tulenteko on 

sallittu vain laavun nuotiopaikalla, mutta ei metsäpalovaroi-

tuksen aikaan. 

Rauhoitusmääräysten mukaan alueella on kielletty: 

  •    Koirien irti pitäminen 

  •    Maastopyörällä tai moottoriajoneuvolla liikkuminen                 

  •    Roskaaminen: vie mennessäsi, mitä toit tullessasi 

  •    Kasvien ottaminen ja vahingoittaminen.  

        (Sienestys ja marjastus on sallittu) 

  •    Eläinten ja niiden pesien häiritseminen ja            

 vahingoittaminen 

  •    Selkärangattomien eläinten kerääminen 

Linnavuoren luonnonsuojelualue on perustettu Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen päätöksellä 10.6.2015
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