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Kaikki Lakiston luontopolut lähtevät Majamäentieltä. Ne kulkevat jyrkänteen alapuolella 
vanhassa kuusimetsässä jonkin matkaa yhtä reittiä, mutta eroavat pian omiksi poluikseen.

Sininen polku (1,2 km)
Sininen polku eroaa punaisesta polusta ja lähtee länteen kohti suurta kalliojyrkännettä. Polku ohittaa jyrkänteen 
pohjoispuolelta. Polku laskeutuu hetkeksi suon vierelle ja lähtee siitä nousemaan kuusimetsään. Kuusimetsä muuttuu 
sekapuiseksi metsäksi ja polun loppupätkä on mäntymetsää. Männikössä on komeat näkymät kallioilta länteen päin. 
Sinisellä polulla on jonkin verran korkeusvaihtelua, mutta mäet ovat aika loivia. Majamäentietä lähtöpisteeseen 
palaten koko reitin pituus yhteensä 1.6 km.

Keltainen polku  (1,6 km)
Keltainen polku eroaa punaisesta polusta ja lähtee länteen kohti suurta kalliojyrkännettä. Polku ohittaa jyrkänteen 
pohjoispuolelta. Keltainen polku kulkee pitkospuita pitkin suon läpi ja nousee kallioiden päälle. Kallioilla on komeaa 
yli satavuotiasta männikköä. Kallioilta polku laskeutuu pienelle suolle, jonka jälkeen noustaan uudestaan kallioiden 
päälle. Yli satavuotiaat mäntymetsät jatkuvat polun loppuun asti. Keltaisen polun loppupäähän on tehty pienaukko-
hakkuita. Niillä vältetään laajamittaiset hakkuut ja saadaan metsässä pysymään puustoinen yleisilme. Keltaisella 
polulla on jonkin verran korkeusvaihtelua ja mäet ovat paikoitellen aika jyrkkiä. Majamäenrantaa ja Majamäentietä 
lähtöpisteeseen palaten koko reitin pituus yhteensä 2.8 km.
Punainen polku (2,4 km)
Sinisen ja keltaisen polun erottua, punainen polku jatkuu etelään kiiveten jyrkkää mäkeä kohti vanhaa männikköä. 
Polku kulkee etelään kallioilla männikössä, kunnes kääntyy länteen sekapuustoiseen metsään. Polku kulkee 
muutaman suon läpi ja sukeltaa Rinnekodin Luonnonsuojelualueelle, sataviisikymmentä vuotta vanhaan  
kuusimetsään. Kuusimetsästä polku nousee hetkeksi mäntymetsään, jonka jälkeen palaa taas Luonnonsuojelualueelle, 
satavuotiaaseen sekapuustoiseen metsään. Polku laskeutuu metsän läpi Majamäenrannalle. Punaisella polulla on  
jonkin verran korkeusvaihtelua ja mäet ovat paikoitellen aika jyrkkiä. Majamäenrantaa ja Majamäentietä 
lähtöpisteeseen palaten koko reitin pituus yhteensä 4.3 km.
Oranssi polku (1,2 km )
Oranssi polku lähtee Majamäenrannalta, Punaisen polun päätepisteeltä Reitti 2000:tta seuraten. Polku kulkee 
etelään kulkien vanhassa kuusikossa, Vähä-Majalammen lähistöllä. Vähä-Majalammen eteläpuolella polku kääntyy 
luoteeseen kohti rämettä. Oja ylitetään siltaa pitkin, jonka jälkeen polku kulkee yli satavuotiaan männikön lävitse 
kohti rämeen keskellä sijaitsevaa metsäsaareketta. Saarekkeella on kookkaita haapoja.  Metsäsaarekkeelta pääsee 
pitkospuita ja siltaa pitkin polulle, jonka kautta pääsee länteen kuljettaessa vanhalle turpeennostopaikalle ja turpeen-
kuivatusvajalle. Oranssi polku jatkaa kuitenkin itään päin. Oranssi polku päättyy risteykseen, josta pohjoiseen  
mentäessä pääsee Leirikeskukselle ja itään mentäessä päästään polun alkupisteelle. Oranssilla polulla on hiukan  
korkeusvaihtelua, mutta mäet ovat loivia. Paikoitellen polku on kostea, ja varsinkin korkean veden aikaan on mukana 
hyvä olla kumisaappaat.  

Reitti 2000
Reitti 2000 on ulkoilureitti, joka kulkee Helsingin, Espoon, Vantaan ja Vihdin alueilla. Reitin alkupiste on Laakson 
ratsastuskentällä ja se kulkee Keskuspuiston ja Serenan kautta Luukkiin. Sieltä reitti etenee Salmen, Nuuksion ja 
Solvallan kautta Pirttimäkeen ja takaisin laakson kentälle. Reitti on kokonaispituudeltaan 110 km, mutta sitä voi  
kulkea lyhyemmissäkin pätkissä. Reitti on viitoitettu maastoon sinivalkoisin merkein. Patikoinnin lisäksi myös  
pyöräily on sallittua Reitti 2000:lla, lukuunottamatta lyhyitä osuuksia.






