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Luonnonsuojelualueen raja

Muu polku

Tie

Kallio

Suo

Vesistö

Katselulava suolla

Nuotiopaikka

Parkkipaikka

Huussi

Luonnonnähtävyys/

Näkoala

Pitkäjärvenpolku

3,6 km

Yhdysreitti parkkipaikalle

0,7 km

Ahvenlamminpolku

2,3 km

HUOM
Tämä kartta sopii
retken suunnitteluun, 
mutta ei suunnistamiseen 
maastossa.
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Pitkäjärvenpolku tarjoilee retkeilijälle Lahden seudun vaikuttavimpia mai-
semia. Mikäli haluaa kiertää Pitkäjärvenpolun kokonaan, kannattaa reitti 
kulkea vastapäivään, aloittaen metsätiestä. Tällöin upeimmat näköalat pai-
nottuvat retken loppupäähän. 

Siniset merkit johdattavat tieltä kolmannesta risteyksestä vasemmalle kohti 
Ahvenlammin pysähdyspaikkaa. Kalliovyörymälle pääsee kuitenkin oikai-
semaan kääntymällä tieltä jo toisesta polkuristeyksestä. Tämän risteyksen 
oikealla puolella on katselulava Sammalistonsuon tarkkailuun.

Ahvenlammin nuotiopaikan jälkeen polku kapenee ja lähtee 
seurailemaan järven rantaa kohti länttä. Järven soistunees-
sa päädyssä viihtyvät sudenkorennot. Siellä polku haarau-
tuu, ja vasen haara lähtee nousemaan hitaasti kauemmas 
Ahvenlammista. Vanhat kuuset vaihtuvat mäntyihin ja het-
ken kuluttua puiden takaa paljastuu vaikuttava nuotiopaik-
ka korkealla rantajyrkänteellä ilta-auringon suuntaan.
 
Seuraavaksi voi valita, haluaako laskeutua hyvin jyrkästi 
suoraan kalliovyörymän luo rantaan, vai nauttia maisemista 
ylhäältä käsin. Siniset merkit johdattavat yläpolulle, mutta 
molemmat reitit johtavat samaan risteykseen. Risteyksestä 

Vinkki! Jos sinulla käy tuuri, saatat törmätä polulla vaskit-
saan (Anguis fragilis). Kiemurtelevasta olemuksestaan huo-
limatta vaskitsa ei ole käärme, vaan jalaton lisko. Se on 
vaaraton ja arka eläin, joka liikkuu mieluiten hämärän tul-
len, mutta sen saattaa nähdä myös sateisena päivänä ruo-
kaa etsimässä tai päivänpaisteessa lämmittelemässä.

käsin kalliovyörymän luokse pääsee helpommin tasaista 
polkua pitkin ja vyörymää voi jäädä ihailemaan katselula-
valta.

Loppumatka kannattaa jatkaa rantapolkua pitkin. Polun var-
ressa näkyy vanhoja majavien kaatamia puita ja onnekas 
näkee järven vastarannalla pesivän laulujotsenpariskunnan. 
Polku on helppokulkuinen, ja kaatuneet puut voi tarvittaessa 
kiertää. Reitti päättyy alun tutulle metsätielle ja polveilee 
vehreän maiseman läpi takaisin parkkipaikalle
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