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HUOM!
Tämä kartta sopii
retken suunnitteluun, 
mutta ei suunnistamiseen 
maastossa.
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Mustavuorenpolku tarjoaa haasteita polkujuoksijalle ja kauniita maisemia 
omaa rauhaa etsivälle retkeilijälle. Kävellen kierrokseen menee noin tunti, 
mutta pysähdyksille hienoilla paikoilla kannattaa varata reilusti aikaa. 

Mustavuorenpolun alkuun pääsee kätevästi joko Sammalistonpolkua pitkin 
tai suoraan Ristikankaan parkkipaikalta Erämaatietä seuraten. Reitti on Lap-
akiston haastavin ja sillä on useita pitkiä nousuja ja laskuja, mutta myös 
maisemat ovat komeita.  Polku on  ajoittain kivinen, mutta mäkisyydestä 
huolimatta hyväkuntoinen.

Lännessä, polun erkaannuttua Sammalistosta ja ohitettua 
Erämaatien kääntöpaikan, reitti kohoaa vanhalle hakkuu-
aukealle kallioisella mäellä. Merkitty polku ei nouse aivan 
korkeimmalle kohdalle, mutta sille poikkeaminen kannattaa: 
Tulosuunnassa avautuu vaikuttava, loputon metsämaisema. 
Oikealla horisontissa voi puolestaan kirkkaalla säällä näh-
dä Lahden radiomastot. Tolppiin kiinnitetyt punaiset merkit 
johdattavat takaisin polulle ja alas kallioilta pienelle suolle. 

Suolla on sateen jälkeen hyvä olla vedenpitävät kengät, 
vaikka vanhojen ojien yli auttavatkin lautapitkokset. Kun 
ojat on ylitetty, maisema muuttuu nopeasti kuivaksi kangas-

metsäksi. Polku kiipeää notkelmasta Lapakiston komeimpien 
mäntyjen kehystämään maisemaan. 

Lähestyttäessä Kalliojärven laavua voi nauttia kauniis-
ta järvimaisemista korkealta puiden lomasta. Näköalaa 
pääsee parhaiten ihailemaan kallioilta, kun laskeutuu pik-
kupolkua varovasti lähemmäs jyrkänteen reunaa. Risteyk-
sestä Mustavuorenpolku jatkuu vasemmalle kohti Sammal-
istoa, ja loppumatka on polveilevaa maastoa eri-ikäisten 
metsien läpi, kunnes polku saapuu Sammaliston rantaan. 

Vinkki! Mikäli Mustavuorenpolulle haluaa lisää pituutta, 
voi risteyksestä Kalliojärven eteläpuolella jatkaa suoraan 
kohti Pajulahtea ja kiertää Kilpasen järven. Polku on välillä 
kivinen ja matkalla on useita jyrkkiä mäkiä. Majavien pa-
toama järvi ja Kinnankoski tarjoavat kuitenkin upeat maise-
mat näille kolmelle lisäkilometrille, ja tauon voi halutessaan 
pitää Seelammin laavulla.
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