
Luonnonsuojelualueen raja

Muu polku

Tie

Kallio

Suo

Vesistö

Katselulava suolla

Laavu

Nuotiopaikka

Parkkipaikka

Huussi

Luonnonnähtävyys/

Näkoala

Kalliojärvenpolku

3,1 km

Yhdysreitti parkkipaikalle 1,4 km

Ahvenlamminpolku

1,9 km HUOM
Tämä kartta sopii
retken suunnitteluun, 
mutta ei suunnistamiseen 
maastossa.
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Kalliojärvenpolku sopii erinomaisesti lintujen ystävälle. Jos on keväällä 
aikaisin aamulla liikkeellä, saattaa kuulla teerien soitimen ja onnekas voi 
nähdäkin linnuista vilauksen vanhalla hakkuuaukealla pulisemassa tai män-
nynlatvassa ruokailemassa.

Reitille pääsee hyvin Sammalistonpolkua pitkin. Kalliojärvenpolku erkanee 
Sammaliston rannasta pienen kallion laelta oikealle ja alkaa jyrkähköllä 
nousulla nuoreen mäntymetsään.  Alku on helppokulkuinen ja  polku syvään 
tallattu. Matkalla ylitetään myös pieni oja, jonka yli pääsee kuivalla säällä 
helposti harppaamalla.

Polun mutkiteltua aikansa, se kääntyy jyrkästi oikealle suuri-
kokoisen männyn kohdalla ja lähtee sitten hiljalleen laskeu-
tumaan alemmas. Pian saavutaan metsätielle, ja notkelman 
jälkeen tiestä haarautuu leveä polku kohti Kalliojärveä. Jär-
vi pilkottaa pian puiden lomasta, ja reitti jatkuu vasemmalle 
laskeutuen jyrkästi alas rantaan Kalliojärven laavulle. Au-
rinko lämmittää laavua heti aamusta. 

Laavun jälkeen matka jatkuu myötäillen järven rantaviivaa. 
Polku on aluksi hyvin kivinen, mutta helpottuu pian. Reilun 
viiden minuutin kävelymatkan päässä laavulta on matala 
rantakallio, joka jatkuu veden alle. Kallion tunnistaa siinä 

lepäävästä suuresta kivestä, ja siltä on mukava käydä ui-
massa kesävaelluksen lomassa tai pysähtyä muuten vain 
paistattelemaan auringossa.

Rantakiven jälkeen polku seurailee vielä tovin vesirajaa, 
mutta saapuu pian risteykseen, josta reitti jatkuu vasem-
malle kohti Sammalistoa. Mikäli haluaa tehdä pidemmän 
kierroksen ja yhdistää retkeensä esimerkiksi Pitkäjärvenpo-
lun ja kalliovyörymät, voi risteyksestä jatkaa suoraan. Vaa-
leanharmaat merkit vievät kohti Ahvenlammia, jolta pääsee 
edelleen Pitkäjärvelle saakka.

Vinkki! Kalliojärvenpolulla voi bongata esimerkiksi seuraa-
vat linnut. Listaa havaintosi tähän!

 F Käpytikka 
 F Palokärki
 F Mustarastas
 F Punarinta
 F Peippo
 F Talitiainen
 F Sinitiainen
 F Töyhtötiainen
 F Pyrstötiainen

 F Käki
 F Kehrääjä
 F Lehtokurppa
 F Teeri
 F Telkkä
 F Haapana
 F Laulujoutsen
 F Kuikka
 F Harmaalokki

Loivahkon nousun jälkeen laskeudutaan notkelmaan, jossa 
on pieni ja kaunis soistuva lampi. Polun varrella kasvaa run-
saasti mustikkaa ja muita marjoja. Noustuaan notkelmasta 
saavutaan vanhoja metsäkoneen jälkiä pitkin metsätielle, 
josta Kalliojärvenpolku kääntyy vasemmalle pitkospuita pit-
kin. 

Pitkosten jälkeen polku jatkuu leveänä ja hyvin helppokul-
kuisena. Se saapuu Sammaliston rantaan, jossa on suosittu 
taukopaikka ja laavu: Laavulta lähtöpisteeseen on enää 
muutamia satoja metrejä.
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