
Sammalistonpolku

3,5 km

Yhdysreitti parkkipaikalle
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Luonnonsuojelualueen raja

Muu polku
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Katselulava suolla

Laavu

Nuotiopaikka

Parkkipaikka
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Luonnonnähtävyys/

Näkoala

HUOM
Tämä kartta sopii
retken suunnitteluun, 
mutta ei suunnistamiseen 
maastossa.

1000m



Sammalistonpolku sopii helppokulkuisena polkuna koko perheelle, ja esteet-
tömäksi rakennettu reitti Lapakiston rantaan antaa kaikille mahdollisuuden 
päästä nauttimaan kauniista järvimaisemista. Kokonaisuudessaan lenkillä 
pääsee kiertämään kaksi pientä järveä. 

Polku kannattaa aloittaa puomilla suljetulta hiekkatieltä myötäpäivään kul-
kien. Tällöin reitin ensimmäinen osuus kulkee pitkin metsätietä ja kauneim-
mat taukopaikat painottuvat reitin puoliväliin ja loppuun. Metsätien varrelta 
voi poiketa suon reunan katselulavalle pitkospuita pitkin.

Hiekkatien päässä reitti kääntyy oikealle pitkospuille, jotka 
vievät kulkijaa syvemmälle metsään. Pitkosten jälkeen pol-
ku jatkuu leveänä ja helppokulkuisena kohti järven rannan 
tuntumaa ja saapuu sitten Sammaliston laavulle. Laavu on 
erityisen mukava iltapäivällä, kun aurinko paistaa sille ja 
puiden varjot väistyvät. 

Ohitettuaan laavun polku kulkee rantaviivaa myötäillen, 
vuoroin vesirajaan laskeutuen ja rantakallioille kiiveten. Ma-
talat kohdat ovat kostealla säällä märkiä, joten reitille kan-
nattaa silloin varautua vedenpitävillä kengillä. Suoalueen 
yli johtavat jälleen tukevat pitkospuut.

Suon jälkeen on sympaattinen nuotiopaikka, jolle paistaa 
aurinko mukavasti jo aamupäivästä. Sen ohitettuaan reitti 
mutkittelee rannassa ja kohoaa sitten hieman syvemmälle 
metsään, vain laskeutuakseen taas toisen järven rantaan. 

Polku on leveä ja hieman juurakkoinen, mutta melko tasai-
nen. Reitti päättyy kauniille nuotiopaikalle, joka on raken-
nettu Lapakiston parkkipaikalta käsin esteettömästi saavu-
tettavaksi. Nuotiopaikalta takaisin hiekkatielle satumaisen 
korpimetsän läpi vievät kauniit ja leveät, kaitein varustetut 
pitkospuut.

Vinkki! Sammalistonpolku on Lapakiston suosituin     reitti 
viehättävien taukopaikkojensa ja helpon saavutettavuuten-
sa ansiosta. Luontoa kunnioittava retkeilijä kulkeekin vain 
merkittyä ja valmiiksi tallattua polkua pitkin auttaen siten 
ehkäisemään maaston kulumista. Omasta rauhasta pääsee 
nauttimaan esimerkiksi arkiaamuisin, jolloin vastaantulijoita 
ei välttämättä näy lainkaan.
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