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ORIVESI  
- AKTIIVISEN IHMISEN KAUPUNKI LUONNON KESKELLÄ 

Kaunis Oriveden luonto houkuttelee retkeilijöitä. Koe luonnon 
monimuotoisuus ja rauha niin metsien keskellä kuin vesistöjen 
äärellä. Luonnossa rentoutujaa Orivedellä palvelevat hoidetut 
reitit ja virkistysalueet. Orivesiläinen leppoisa elämänmeno ja 
upea luonto tarjoavat upeita elämyksiä ja kokemuksia jokaisel-
le. Patikoi Eräpyhässä, melo Längelmävedellä tai nuku laavus-
sa Pukalassa. Vedä retkeilijän luottokaverit - villasukat jalkaan 
ja nauti ylellisestä väljyydestä ja oivallisesta olotilasta Suomen 
Villasukkapääkaupungissa Orivedellä! 

Retkeile vastuullisesti

1. Kunnioita luontoa ja ota muut 
retkeilijät huomioon
2. Tutustu kohdealueen sääntöi-
hin ja noudata niitä
3. Leiriydy vain sallituille paikoille
4. Tee tulet vain sallituille paikoil-
le, tulenteko ei ole jokamiehen 
oikeus
5. Älä roskaa

WC

Nuotio-
paikka

Yöpymis- 
paikka

Uima- 
paikka

Ruokailu- 
paikka
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Eräpyhän virkistysalue 
– KIEHTOVAA HISTORIAA JA AINUTLAATUISTA LUONTOA

Eräpyhä on jylhän komea paikka, joka hiljen-
tää kulkijan. Nimensä mukaisesti Eräpyhä on 
ikivanhaa eränkävijöiden seutua. Niemenkär-
jessä on muinainen uhripaikka, jota kutsutaan 
Nunnankirkoksi. Sen arvellaan olevan jopa 
pronssikaudelta peräisin. Eräpyhän virkistys-
alue rajoittuu Eräpyhän luonnonsuojelualuee-
seen. Alueella elääkin useita uhanalaisia eläi-
miä kuten valkoselkätikka, liito-orava sekä 
mehiläishaukka. Eräpyhä on yksi sadasta Suo-
men luontohelmestä. Kierrä patikkapolku, ui 
Längelmävedessä ja paista makkarat nuotio-
paikalla. Retken kruunaa upea auringonlasku.

Pysäköintialueelta 

on esteetön 

kulku laavulle ja 

uimarannalle!

Anna Weckström



Reitit
Eräpyhän luonnonsuojelualueella 
on noin kolme kilometriä pitkä pa-
tikkapolku. Reitin varrella on alueen 
historiasta, maaperästä ja kasvis-
tosta kertovat opastustaulut. Maas-
to on jyrkkärinteistä, kivikkoista ja 
osittain vaikeakulkuista. Kasvisto on 
runsaslajinen. Reitin varrelta avau-
tuvat upeat näkymät Längelmäve-
delle. 

Lyhyempi patikkapolku nie-
meen kulkee alueen poikki ran-
taviivan tuntumassa ja on helppo 
vaihtoehto lapsien kanssa patikoi-
ville.

Palvelut
Pysäköintialueen läheisyydessä on 
uimaranta, laavu, tulentekopaikka, 
pöytä-penkkiyhdistelmä ja WC. Erä-
pyhän niemessä on rantautumis-

Jenni Koponen
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Jani Taipale

Pentti Väisänen
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paikka veneelle, laituri, laavu, tulenteko-
paikka ja pöytä-penkkiyhdistelmä.

Pysäköintialueelta esteetön reitti  
(n. 200 m) laavulle ja uimarannalle.

Saapuminen
Eräpyhä sijaitsee noin 20km Oriveden 
keskustasta Eräjärven suuntaan. Eräpy-
hään pääsee Eräjärventietä nro 3260, jol-
ta käännytään Eräpyhäntielle. Tien var-
ressa noin 5 kilometrin päässä on viitta 
Nunnankirkontie ja Eräpyhä. Perille saa-
vuttaessa tulet isolle parkkipaikalle, josta 
reitit alkavat.

Ylläpito
Aluetta hoitaa Oriveden kaupunki. 
Ei talvikunnossapitoa.

Linkki sähköiseen 
karttaan

Jani Taipale

Jenni Koponen
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Koe erämaan kauneus ympärilläsi, koe lumo-
avat riippukivikalliot ja nauti ainutlaatuisesta 
riippukiviluolasta. Suloista järvimaisemaa, suo-
kasvillisuutta, valoisia jäkäläkallioita ja jylhiä 
rantakallioita tarjoaa monipuolinen Iso-Vuori-
järven sekä Siikajärven retkeilyreitti rauhaa ja 
kauneutta kaipaavalle luonnonystävälle. Vedä 
villasukat jalkaan ja yövy laavulla ihastellen ke-
sällä valoisaa yötä tai talvella tähtitaivasta.

Iso-Vuorijärvi ja Siikajärvi
– LUMOAVAT RIIPPUKALLIOT

Jani Taipale

Linkki sähköiseen kart-
taan (Siikajärvi)

Oivallinen 

olotila – 

sen tarjoaa 

Oriveden 

luonto!



Reitit 
Reitit ovat maisemiltaan upeat. Ne 
ovat helppokulkuisia, muutamaa 
rantakallion kohtaa lukuun otta-
matta. Reiteillä on paljon upeita 
kohtia, joihin voi jäädä ihastele-
maan paikan kauneutta. 

Iso-Vuorijärven reitti (4,5km) 
kulkee Iso-Vuorijärven kallioisella 
etelärannalla ja kiertää Kirvesjär-
vien ja Salmijärven kautta. Riip-
pukiviluola sijaitsee tämän reitin 
alussa, noin 500m parkkipaikalta. 
Reitti kulkee pääsääntöisesti jär-
vien vieressä. Kirvesjärvellä voit ri-
pustaa oman riippumaton järven 
rannalle kauniisiin maisemiin, 
nukkua laavulla ja nauttia nuo-
tiosta. Pieni osa reitistä on metsä-
autotietä.

Siikajärven reitti (6km) kiertää 
Saarijärven ja Siikajärven itäran-
noilla ja metsässä. Siikajärven kal-
lioisilta rannoilta on erityisen upe-
at näkymät järvelle.

Reitit on merkitty keltaisella.

Palvelut
Nuotiopaikka Iso-Vuorijärven riip-
pukivikallio luolassa. Kirvesjärvellä 
wc, laavu ja nuotiopaikka.

Saapuminen
Iso-Vuorijärven ja Siikajärven ret-
keilyreitit sijaitsevat Orivedeltä 
Ruovedelle johtavan kantatie 66:n  
länsipuolella, noin 13 km Orivedel-
tä pohjoiseen. Virtaintien varressa 
on opastusmerkki, jossa lukee Vuo-
rijärvi. Siitä on noin 5 km:n matka 
reitistön lähtöpisteeseen. Iso-Vuo-
rijärven lähtöpiste on osoitteessa 
Rutajärventie 180, 35300 Orivesi. 
Siikajärven reitin lähtöpiste on noin 
500m edellä mainitusta osoitteesta 
eteenpäin.

Ylläpito
Aluetta hoitaa Oriveden kaupunki. 
Ei talvikunnossapitoa.

8
Jani Taipale

Linkki sähköiseen kart-
taan (Iso-vuorijärvi)

Hannele Moilanen
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Pukala on monipuolinen retkeilykoh-
de, jossa on loistavat mahdollisuudet 
erilaisiin aktiviteetteihin.  Pukalajärven 
kirkkaat vedet ja kauniit kalliosaaret 
soveltuvat melojille, sukeltajille, kalas-
tajille, lintubongareille tai vaikkapa täy-
delliseksi piknik -paikaksi. Tämän rau-
hallisen päivä- ja viikonloppukohteen 
sydän on syvä ja kirkasvetinen Pukala-
järvi. Pukalassa voit myös marjastaa ja 
sienestää. Pienillekin lapsille soveltuvat 
metsäpolut houkuttelevat koko per-
heen patikoimaan. Voit yöpyä laavuilla 
ja uida lahden poukamissa. Talvella Pu-
kala on hieno kohde lumikenkäilyyn ja 
tähtitaivaan ihasteluun.

Pukalan virkistysmetsä
- ETELÄ-SUOMEN LAPPI

Linkki sähköiseen 
karttaan



Reitit 
Pukalan virkistysmetsässä on yhteensä 17 kilo-
metriä merkittyjä retkeilyreittejä. Reitit kulke-
vat pääosin metsäpoluilla, muutamin paikoin 
kuljetaan vanhaa metsätien pohjaa. Reittien 
lähtöpisteet ovat Siitinjärven, Roninmaan ja 
Juurakon pysäköintialueilla. Pysäköintialueil-
la on opastustaulut, joiden karttojen avulla 
voi suunnitella oman reittinsä. Talvisin vain 
Juurakon pysäköintialue on aurattu. Reitit on 
merkitty maastoon sinisin maalimerkein.

Siitinjärvi - Valkeajärvi - Vähä-Musturi - 
Ikkala - Siitinjärvi, 6,5 km (pohjoisosa)

Pohjoisen rengasreitin lähtö- ja päätepiste on 
Siitinjärven pysäköintialue. Reitin maisemat 
ovat vaihtelevia. Välillä polku seuraa rauhal-
lisen järven tai lammen rantaa, toisaalla kul-
jetaan nuorilla mäntykankailla. Nähtävää rei-
tillä on Lapinrauniot ja palveluina Siitinjärven 
tulentekopaikka ja telttailuealue (paikka yh-
delle teltalle), Valkeajärven tulentekopaikka 
ja laavu sekä Vähä-Musturin tulentekopaikka. 

Majalahti - Pukala - Iililammi - Iso-Mustu-
ri - Neejärvi - Majalahti, 6,0 km (eteläosa)
Roninmaan pysäköintialue virkistysmetsän 
eteläosassa on eteläisen rengasreitin lähtö- ja 
päätepiste. Iso-Musturin itäpäästä on polku-
yhteys pohjoiselle rengasreitille.

Eteläinen rengasreitti seurailee Puka-
lajärven rantoja. Rantakallioilta avautuu 
kauniit maisemat järvelle. Rantamaisemat 
vaihtuvat pohjoiseen mentäessä nuorik-
si tai nuorehkoiksi havu- ja sekametsiksi. 
Palveluina reitillä on Roninmaan laavu ja 
tulentekopaikka, laavun edustalla olevassa 
saaressa tulentekopaikka, siltayhteys saa-
reen. Eteläisellä ympyräreitillä on paljon 
korkeuseroja. 

Jussi Valkeajoki
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Juurakko - Siitinjärvi, 5,0 km
Juurakon pysäköintialueelta alkaa 
Siitinjärven tulentekopaikalle joh-
tava polkureitti. Polku kiemurtelee 
Siitinjärven rannalle saakka lähinnä 
nuorissa männiköissä ja mäntyse-
kametsissä. Siitinjärven rannalla on 
koivikoita ja sadan vuoden ikää ta-
voittelevia kuusikoita. Neejärvestä 
Pukalan Isolahteen laskevan puron 
varressa on huonokuntoinen vanha 
mylly. Palveluina Siitinjärven tulen-
tekopaikka. 

Palvelut 
Reittien varrella on useita tulente-
kopaikkoja sekä laavuja.

Saapuminen
Pukalan virkistysmetsä sijaitsee Ori-
veden länsipuolella, 12 km Enokun-
taan päin. Pukalan virkistysmetsä 
sijaitsee Orivedeltä Teiskoon johta-
van Enokunnantien nro 381 varrel-
la. Oriveden suunnasta mentäessä 
Enokunnantielle käännytään Män-
täntieltä (kantatie 58) vasemmalle, 
ajetaan noin 7 km ja käännytään 
vasemmalle Pukalan alueelle Juu-
rakontielle. Tämän tien varrella on 
noin 3 kilometrin päässä Juurakon 
pysäköintialue ja noin 5,5 kilometrin 
päässä Siitinjärven pysäköintialue. 

Alueen kolmas pysäköintialue 
on Roninmaan pysäköintialue, 
joka sijaitsee alueen eteläpääs-

12



sä. Juurakosta ajetaan noin 2 km 
Metsisianpolkua, minkä jälkeen 
käännytään vasemmalle Val-
kealahdentietä n. 1,5 km ja vielä 
uudelleen vasemmalle Ronin-
maantielle, jota ajetaan 1 km. Py-
säköintialueelta on noin 700 met-
rin kävelymatka nuotiopaikalle ja 
laavulle

Ylläpito 
Aluetta hoitaa Metsähallitus. Ei tal-
vikunnossapitoa.

Lisätiedot 
www.luontoon.fi/pukala 
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Jussi Valkeajoki Jussi Valkeajoki

Jani Taipale

Patikointi, melonta, kalastus, lin-
tubongaus vai piknik 

-retki? Mikä on sinun juttusi Oriveden luonnossa?
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Lakkasuo
– MONIMUOTOINEN KEIDASSUO

Lakkasuo tarjoilee nimen-
sä mukaisesti suon antimia, 
kuten lakkoja, karpaloita ja 
erämaan tuntua. Harvoille 
suokohteille pääsee julkisilla 
liikenneyhteyksillä. Oriveden 
Lakkasuolle pääsee linja-au-
tolla noin 400 metrin päähän 
ympäri vuoden. Kesällä lakka-
suolla voi liikkua pitkospuurei-
tillä nauttien, talvella hiihtää 
upeilla hankikannoilla.

Lakkasuo on valtakunnalli-
seen soidensuojeluohjelmaan 
sisältyvä keidassuo, joka on 
harvinaisen vaihteleva ja mo-

ninainen. Se on Helsingin yli-
opiston Hyytiälän metsäase-
man opetus- ja tutkimusalue. 
Lakkasuo on valtakunnalliseen 
soidensuojeluohjelmaan sisäl-
tyvä, luonnoltaan monimuo-
toinen keidassuo. Alueella on 
noin kolmen kilometrin mit-
tainen pitkospuureitistö, jonka 
varrella on yhteensä 24 suo-
tyyppinäyte-alaa. Näyte-alat 
edustavat lähes kaikkia Etelä- 
ja Keski-Suomen yleisiä suo-
tyyppejä. Alueella pääsee siis 
tutustumaan monipuolisesti 
suomalaiseen suoluontoon.

Jani Taipale



Saapuminen 
Lakkasuo sijaitsee Orivedeltä Ruove-
delle johtavan kantatie 66:n itäpuolel-
la noin 14 km Orivedeltä pohjoiseen. 
Voit jättää oman autosi kantatie 66:n 
varressa olevalle ”rekkaparkille” (tien 
vasemmalla puolella). Ylitä tie 66 kä-
vellen ja käänny vasemmalle, josta 
alkaa selkeä polku kohti suota. Tiedät 
olevasi oikealla reitillä, kun pitkospuut 
alkavat hetken päästä. Alueella ei ole 
varsinaisia opasteita.

Linja-autolla tultaessa pysäkit ovat 
Vuorijärvi tai Lakkasuo. Aikataulut 
selvität perille.fi palvelusta. 

Lisätietoja 
Hyytiälän metsäasema

15

Tämän suon reunalle pääset julkisilla liikenne- yhteyksillä

Jani Taipale

Jani Taipale

Linkki sähköiseen 
karttaan
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Onninpolku
- LUONTOPOLKU KESKELLÄ KESKUSTAA

Nauti kauniista luonnosta ja vesistöstä ai-
van Oriveden keskustassa, Onninpolulla. 
Onninpolku on Kirkkolahden ympäri kier-
tävä valaistu luonto- ja patikkapolku. Reitti 
soveltuu sauvakävelyyn, pyöräilyyn ja muu-
hun lenkkeilyyn. Reitti on helppokulkuinen 
sekä hiekkapäällysteinen ja sopii kaiken 
kuntoisille. Matkan varrella on pitkospuut, 
levähdyspaikkoja ja kuntoiluvälineitä. Pi-
tuutta reitillä on noin kolme kilometriä.

Talvella Onninpolulta pääsee keskustan kis-
kobussipysäkin kautta hiihtäen peltoja pit-
kin Tähtiniemeen ja Oriselälle. Jos sää sallii, 
talvella on latu myös Kirkkolahden jäällä. 
Reitin pituus on noin 2,5 km. 

Jaa omat 

retkitunnelmasi 

somessa tunnis-

tella #visitorivesi 

#villasukkapääkau-

punki

Jenni Koponen



Palvelut
Reitin lähtöpisteessä Kirkko-
lahden uimarannalla on pu-
kutilat ja wc, jotka ovat auki 
kesäisin. Kirkkolahden vir-
kistysalueella on uimaranta, 
beachvolley-kenttä ja kuntoi-
luvälineitä.  

Saapuminen
Reitin lähtöpiste sijaitsee Sääs-
täjientien ja Kirkkolahdentien 
risteyskohdasta rantaan päin 
vievän tien ala-osassa, jossa 
on myös parkkitilaa autoille. 
Osoite: Säästäjientie 13, 35300 
Orivesi.

17
Jenni Koponen

Jenni Koponen

Jenni Koponen

Linkki sähköiseen 
karttaan
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Leppästenvuori ja Paltanmäki
Historian havinaa, komeaa 
mäntymetsää, villasukkajuok-
sua sekä koirahiihdon iloa. 
Kaikkia näitä voit kokea Lep-
pästenvuoren ja Paltanmäen 
ulkoilureiteillä. Leppästenvuo-
ren ulkoilureitillä on valaistut 
reitit, joilla voi kesäisin lenk-
keillä ja maastopyöräillä. Lep-
pästenvuoressa on 2, 3 ja 5 kilo-
metrin reittivaihtoehdot. Siellä 
sijaitsee myös Orivesi Discgolf-
park, joka on 18-väyläinen fris-
beegolfrata. Paltanmäessä on 
valaistu 1,5 km:n ulkoilureitti. 
Paltanmäen reitiltä on yhdys-
reitti Leppästenvuoreen, jonka 
pituus on 3,5 km.
 

Orivedeltä löydät Pirkanmaan 
parhaat ja huolellisimmin hoi-
detut luonnonlumiladut. Hiih-
tokausi alkaa Orivedellä usein 
aiemmin kuin useissa muissa 
Tampereen ympäryskunnissa 
ja kestää keväällä pidempään 
hyvän hoidon ansiosta. Talvisin 
Hiihtomaa on valaistu hiihto-
alue, jossa on tekniikkahar-
joitteluratoja sekä mäenlasku-
paikka. Hiihtomaan palveluja 
ovat laavu, wc ja huoltoraken-
nus. Hiihtomaasta on loistava 
yhteys latuverkostoon Leppäs-
tenvuorelle ja Paltanmäkeen.

Jani Taipale
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Saapuminen
Leppästenvuoren reitistölle 
pääsee Tampereen seudun 
ammattiopisto Tredun lä-
heisyydestä, jossa on myös 
reilusti parkkitilaa autoille 
(osoite: Ammattikouluntie 5, 
35100 Orivesi).

Leppästenvuoren reiteille 
sekä Hiihtomaahan pääsee 
myös osoitteesta Leppästen-
tie 97, 35300 Orivesi. Frisbee-
golf radan aloitus on Hiihto-
maassa. 

Paltanmäen lenkille ja yh-
dysreitille pääsee lähtemään 
jäähallin pihasta (osoite: 
Opintie 2, 35300 Orivesi).

Irene Suhonen

Minna Kaila

Linkki sähköiseen 
karttaan



Villasukkajuoksun SM-kilpailujen 
kisareitti Paltanmäellä

Villasukkajuoksun SM-kilpailut on 
Orivedellä joka talvi kisattava vuo-
den hauskin koko perheen tapahtu-
ma. Luvassa on erilaisia juoksusarjo-
ja, unohtumattomia kokemuksia ja 
iloista mieltä. Kuka tahansa voi osal-
listua tähän iloiseen tapahtumaan. 

Virallinen kilpailureitti kulkee Paltan-
mäellä, Oriveden jäähallin kupeessa. 
Reitti on noin 3 km pitkä ja maasto 
on monimuotoista. Vedä parit villa-
sukat jalkaan ja kokeile kävellen tai 
juosten miltä villasukilla liikkuminen 
lumessa tuntuu - se on elämys.

20

Kokeile 

rohkeasti 

villasukkailua, se 

tuo ilo ja 

hyvinvointia!

Jani Taipale



Saapuminen
Pääset reitille saapumalla 
Oriveden jäähallille. (osoi-
te: Opintie 2, 35300 Orivesi). 
Oranssit opasteet löytyvät 
reitin alusta.

Lisätiedot 
www.villasukkajuoksunsm.fi

Ulpu Aho

Jenni Koponen
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Jani Taipale



Kopsamo-Purnu melontareitti
- PALA KAUNEINTA SUOMEA

22

Ulpu Aho
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Kopsamo - Purnu melontareit-
ti kulkee kauneimpien Pirkan-
maalaisten maisemien läpi. 
Reitti koostuu rauhallisista jo-
kiosuuksista ja pienistä pää-
osin kapeista järviosuuksista. 
Matkan varrella on kaksi kos-
kea, joiden ohi kanootin jou-
tuu kantamaan tai uittamaan. 
Reitti soveltuu erinomaisesti 
kaikentasoisille melojille. Rei-
tin pituus on noin 19 kilomet-
riä.

Melontareitti alkaa Kopsamo-
järven ylityksellä kohti Pärin-
jokea, jonka suulta voi myös 
aloittaa melonnan. Pärinjokea 
melotaan kilometrin verran ja 
saavutaan Kylmälammille. Kyl-
mälammin eteläpäästä alkaa 
Pusujoki, jonka suulle Pusu-
vuorelle on rakennettu laavu 
ja nuotiopaikka sekä rantau-
tumislaituri. Pusujokea pit-
kin melotaan Kattilalahteen, 
jonka eteläpäässä alitetaan 
paikallistien silta ja jatketaan 
tiheäkasvuiselle Jaarilansal-
melle. Jaarilansalmesta melo-
taan Mellinselälle, josta matka 
jatkuu kohti Kokkilansalmea, 
missä on rantautumispaikka. 
Sillan alituksen jälkeen saavu-
taan Kokkilanselälle, josta mat-
ka jatkuu Savonjoelle. Melo-
taan rauhallista ja erämaista 
jokiosuutta noin kaksi kilomet-
riä ja saavutaan Aakkojärvelle, 

joka on merkittävä lintujärvi. 

Aakkojärven jälkeen alkaa 
Leppähampaanjoki, jossa 
ovat Leppähampaankoski ja 
Putaankoski. Koskea ennen 
on rantautumispaikat kulku-
suunnassa oikealla puolella, 
joten koskien ohittaminen on-
nistuu maita myöten, mikä on 
myös suositeltava vaihtoehto. 
Leppähampaankosken voi ko-
kenut meloja meloa korkean 
veden aikana, mutta koski on 
kuitenkin aina ennakkotarkis-
tettava sillalta. 

Tien alituksen jälkeeen tulee 
Putaankoski, joka on kierret-
tävä maita pitkin. Kivikkoinen 
rantautumispaikka on kulku-
suunnassa oikealla. Melonta 
jatkuu Aurikkojärvelle, jota 
melotaan noin kolme kilomet-
riä ja saavutaan kulkusuunnas-
sa vasemmalla olevalle Aurik-
kolahden rantautumispaikalle, 
jossa on käymälä, nuotiopaik-
ka ja lähde. Rantautumispai-
kalta on myös viitoitus näkö-
alapaikalle. 

Matka jatkuu Sulkusalmelle, 
jossa on myös rantautumis-
paikka. Sulkusalmen jälkeen 
saavutaan Laasojärvelle, jonka 
eteläpäässä on Kaivannonjo-
en rantautumispaikka ennen 
maantiesiltaa. Tähän retken voi 



päättää tai matkaa voi jatkaa 
Taidekeskus Purnuun saakka, 
johon on matkaa noin kaksi 
kilometriä. Purnun palvelut 
(taidekeskus, kesäkahvila, sa-
vusauna, uimaranta, vesiliuku-
mäki) ovat käytettävissä taide-
keskuksen aukioloaikoina.

Melontareitillä noudatetaan 
roskatonta retkeilyä, eli retkei-
lijöiden tulee kuljettaa omat 
roskansa pois. Tulenteko on 
sallittua vain rakennetuilla pai-
koilla. Metsäpalovaroituksen 
aikana tulenteko on kielletty. 
Reitillä ei ole puuhuoltoa nuo-
tiopaikoille, joten retkeilijän 
tulee kuljettaa polttopuut mu-
kana.

Reittikartan voit ladata 
www.visitorivesi.fi 

Saapuminen

Melontareitin lähtöpaikka sijait-
see Kopsamojärven pohjoispääs-
sä. Lähtöpaikalle on opastus heti 
Kopsamon uimarannan jälkeen. 
Lähtöpaikalle johtaa oma tie, 
joka on viitoitettu Sahrajärven-
tieltä. Lähtöpaikan varustuksiin 
kuuluvat reittikartta, wc sekä läh-
tölaituri.Jenni Koponen

Jenni Koponen

Jenni Koponen
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Ulpu Aho

Villasukat ovat 

luontoretkeilijän 

luottovaruste

Linkki sähköiseen 
karttaan



/

Näköalapaikka

Uimaranta

Rantautumispaikka
PURNU

IAPysäköinti

OpastusI-
KOPSAMO

WC

Rantautumispaikka
KOKKILANSALMI

Rantautumispaikka

!7 Laavu

WC

PUSUVUORI

Rantautumispaikka
LEPPÄHAMPAANKOSKI

Rantautumispaikka

Nuotiopaikka

WC
!Ò

PUTAA

Rantautumispaikka

Nuotiopaikka

WC
!Ò

Lähde!<

AURIKKOLAHTI

Rantautumispaikka

KAIVANNANJOKI

Rantautumispaikka
SULKUSALMI

#0
PUTAANKOSKI
VAARALLINEN !

5,9

5,6

3,5

3,4

2,4

1,5

1,1

14291

14223

14223

1422414223

14289

14289

14291

14297

3413

3413

1.5

1.5

1.5

1.5

9

Urh.

Amp.r.

Uimaranta

Ristipyykki

Sola

Korpi

Pylsy

Särkkä

Honkala

Takamaa

Kytösuo

Vehkosuo

Tuuppala

Heittola

VääräsuuJokihaka

Nenähaka

Vaarinsuo

Antinpelto

Uusivainio

Leponiitty

Nokiniittu

Latoniitty

Papinniitty

Luikkoniitty

Romisko

Pahasuo

Isosaari

Eeronsuo

Pienisaari

MäkiniittySirppiniitty

Muhusenniittu

Kaksovisensuo

Isosuo

Lehmisuo

Soimasuo

Heinäsuo

Rahkasuo

Ahvensuo

Ahvensuo

Pitkäsuo
Yrttisuo

Ruokosuo

RalkesuoMastosuo

Pitkäsuo

Saunasuo

Raatosuo

Aukeasuo

Annansuo

Annansuo

Lukkosuo

Pehkusuo
Raatosuo

Nuijasuo
Pehkusuo

Hormisto

Iilijärvi

Kustunsuo
Kytökorpi

RalakesuoRimminsuo Pilkkasuo

Taulinsuo

Vilpunsuo

Kuivassuo

Lakeissuo

Ympyriäinen

Rungonkorpi

Korppoonsuo

Kantoniitut

Koterikorpi

Mesiäiskorpi

Hietastensuo

Latoniitynsuo

Pahajärvensuo

Kolmisilmänsuo

Ruohistonniittu

Potaskakopinsuo

Kylmänkorvensuo

Junkkiojanniittu

Tynnyrikulonkorpi

Kortelahdenniitty

Vetelä Koiralampi

Isovuori

Suosaari

Kotimäki

Lepovuori

Papinmäki

Perävuori

Haanvuori

Vasavuori

Sikavuori

Sepänmäki

Sikovuori

Sulkuvuori

Lintuvuori
Aittovuori

Räyhävuori

Haapavuori

Lautavuori

Ahvenvuori

Annanvuori

Vahtivuori

Paltanmäki

Paasivuori

Hirvivuori

Saunavuori

Pärnävuori

Niemenmäki

Papinvuori

Lehtovuori

Loukonmäki

Pättinvuori
Junkkivuori

Tiihanlinna

Kolhinvuori

Laajanvuori

Jampinvuori

Kasakkamäki

Koukkuvuori

Purulanmäki

Valkeavuori

Talaanvuori

Valkeavuori

Haukkavuori

Soimakallio

Ryttääsmäki

Hirmukallio

Korkeavuori

Sorvavuoret

Pentinvuori

Saukonkallio

Kiperänvuori

Kätelänvuori

Arkkoinvuori

Vartiavuoret

Vainionvuori

Hissankallio

Koirainvuori

Perkiönvuori

Rengaskallio

Hakalanvuori

Riuttavuoret

Raiskionvuori

Linkkulanmäki

Vihtorinvuori

Puntarinvuori

Tiihalanvuori

Kukkulanvuori

Sonsarinvuori

Kuvastusvuori

Saarikonvuori

Sippalanvuori

Haapalanvuori

Sysikuoppamäki

Uudensuonvuori

Kannuksenvuori

Lintellinvuori

Metsäsianvuori

Hietastenvuori

Tuomaalanvuori

Vilpunsuonvuori

Pikku Kulovuori

Eerikkälänvuori

Kamppistenvuori

Riihiniitunvuoret

Vihannankivenmäki

Koskenkorvanvuori

Matalankorvenvuori

Martti-herran kallio

Hormisto

Myllynoro

Ketunloilo

Mampsellinnoro

Temperinputous

Hakanenä

Pehuniemi

Onkiluoto

Leposaari

Solaniemi

Oinassaari

Soimaniemi

Kukkoniemi

Lyhönniemi

Mustasaari

Marinsaari

Kuivasniemi

Majainniemi

Kamaraniemi

Lammasniemi

Kössinniemi

Vilkinniemi

Lammassaari

Tuuppalanniemi

Kannuksenniemi

Karhunpäänniemi

Sipi

Pöykky

Rajasaari Uuhiluoto

Rekisaari

Talassaari

PikkuluotoMustasaari

Mäntysaari

Vohlisaari
Vapunpylly

Tuhtoluoto

Ristiluoto
Ämmänsaari

Markunsaari

Martinsaari

Kaksinainen

HaudansaariKailansaariTiirinsaari

Sorvaansaari

Piikainluoto
Kummelinsaari

Vähä-Honkanen

Aro

Korpi
Hirsala

Korkeala

Salomäki Likovalkama

Kolu

Luttu

Lammi

Laahus
Lampinen

Rummakko

Eräsjärvi

Pahajärvi

Pahajärvi

Vähäjärvi

Vasajärvi

Perkjärvi

Rautalammi

Laasojärvi

Laasolammi

Kortejärvi

Saunalammi

Myllyhauta

Liinalampi

Sänkijärvi

Kortelahti

Kylmälammi

Koiralampi

Kourajärvi

Pettuselkä

Aakkojärvi

Yrttijärvi

Kallajärvi

Ansionlahti

Koukkulammi

Kaakkolammi

Valkeajärvi

Eeronpatama

Kotarijärvi

Naurisjärvi

Lamminjärvi

Kattilalahti

Laurinpatama

Kaakkolammit

Kartiskajärvi

Iso Kukkojärvi

Iso Petääjärvi

Iso Heinäjärvi

Iso Sorvajärvi

Karttiminjärvi

Vähä Petääjärvi

Vähä Kukkojärvi

Vähä Heinäjärvi
Kalettomanjärvi

Vähä Sorvajärvi

Pieni Ahvenjärvi

Pieni Niemijärvi

Iso Torkkelinjärvi

Ylimmäinen Savijärvi

Alimmainen Savijärvi

Jokioja

Heinäoja

Kapeaoja

PärinjokiJuupajoki

Sorvanoja

Savonjoki

Viuhonoja

Ulpukkaoja

Sulkusalmi

Kartunsalmi

Särkänsalmi

Sakonkurunoja

Äijästensalmi

Saarluhdanoja

Kaivannanjoki

Kantoniitunoja

Aakkolanjoki eli

84.2

84.2

96.1

93.0

89.5

87.8

84.2

85.9

84.3

86.5

88.3

99.5

88.5

98.3

88.8

88.8

89.2

88.9

89.2

104.1

108.5

122.7

108.9

133.3

104.7121.3

124.4

147.3

144.2

129.9

137.3

116.2

124.1

131.9
124.0

134.8

171.0 146.8

155.5

117.3

144.6

114.3
119.9

119.4

105.9

100.3

115.8

116.0

Pasko
Putaa

Isolahti

Oriselkä

Savilahti

Lepolahti

Kuljunkari

Ahvenlahti

Housulahti

Kukkolahti

PimeälahtiKukkosalmi

Lintulahti

Sammalinen

Pitkälahti

Mustalahti

Raatolahti

KylänlahtiLeveälahti

Hietalahti

Oinaslahti

Kylänlahti

Lyhönkivet

Pohjanlahti

Linnanlahti

HaudansalmiLaurinselkä

Taulinlahti

Tonkinlahti

Vohlinsalmi

Viuhkoselkä

Niittulahti

Mellinselkä

Vuorenlahti

Kaipaanlahti

Pallaanlahti

Solalanlahti

Laajaanlahti

LakkarinpohjaJaarilansalmi

Tiihalanlahti

Hirvelänlahti

Tuomaalanlahti

Penttilänlahti

Taipaleenlahti

Sorapikonlahti

Melli

Holma

Köykkä

Pehula

Kopsamo

Aakkola

Kihlala

Porvola

Torittu

Karttimi

Torkkeli

Salokunta

Petääjärvi

Juupasilta

Lyytikkälä

Leppähammas

Koljonkulma

Talaanlahti

Halimanlahti

Aurikkolahti

Kokkilansalmi

Kokkilanselkä

Oriveden kaupunki 2017
Maastotietokanta MML 2017

³

KOPSAMO - PURNU MELONTAREITTI

0 42
km

Längelmävesi

25



26

Sinivuoren luonnonpuisto on Suomen pienin luonnonpuisto. 
Sen pinta-ala on noin 62 hehtaaria. Luonnonpuisto perustettiin 
vuonna 1956. Puistossa on vanhaa kuusivaltaista puustoa, jonka 
ikä on 100–125 vuotta. Myrskytuhojen takia luonnonpuistossa on 
valtavia määriä järeää maapuuta, joilla elää runsaasti vanhojen 
metsien sieni- ja hyönteislajistoa. Myös alueen kasvisto ja lin-
nusto ovat poikkeuksellisen rikkaita. Luonnonpuistot palvelevat 
ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun salli-
missa rajoissa myös opetusta. Luonnonpuistot säilytetään luon-
nontilaisina vertailualoina, jotta luonnon omaa muutosta voi-
taisiin seurata. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin 
kansallispuistojen. Alueella saa kulkea vain tietä pitkin. Osoite: 
Sinivuorentie 119, 35240 Orivesi. 

Huppionvuori on suosittu retkikohde ja lenkkikohde omatoimi-
seen patikointiin, sauvakävelyyn polkujuoksuun ja maastopyö-
räilyyn. ”Vuoren” huippu on 180.2 metrin korkeudella merenpin-
nasta, joten sieltä on hyvä näköala etelälounaaseen sekä vuoren 
toiselta puolelta pohjoiskoilliseen. Pohjoisosassa on luonnon-
suojelualue, joten siellä liikkumista tulee välttää. 

Hörtsänän arboretum on yksityisomistuksessa oleva luon-
nonsuojelualue. Vuonna 1909 perustettu arboretum on vehreä 
puisto, alkuperäiseltä nimeltään Hörtsänän kukkapuisto. Ar-
boretumin puulajikokoelma on merkittävä ja yhdessä alueen 
puistomaisen osan kanssa muodostuu kulttuurihistoriallisesti 
ja kasvitieteellisesti arvokas kokonaisuus. Kukkaloisto on tääl-
lä ennen näkemätön. Arboretum sijaitsee Oriveden keskustan 
pohjoispuolella Onnistaipaleen kylässä ja on avoinna kesäai-
kaan. Osoite: Onnisjärventie 11, 35300 Orivesi.  

Ruutanajärvi on kirkasvetinen järvi, joka on sukeltajien suosios-
sa. Laakeilta kiviltä on pääsy uimaan. Varsinaista uimarantaa 
paikassa ei ole. Ruutanajärvi sijaitsee Talviaisissa.

Vähä-Teerijärven laavulle pääsee talvella hiihtäen ja kesällä 

Muita Oriveden kohteita
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joko kävellen tai maastopyörällä. Vain pari kilo-
metriä ysitien huminasta sijaitsee kaunis pieni 
metsäjärvi, Vähä Teerijärvi. Järven länsipuolel-
la sijaitsevalla laavulla voit nauttia järvimaise-
mista nuotion ääressä. Laavulle pääsee melko 
lähelle myös autolla Teerimaa-tietä pitkin.  

Elämysportaat ovat oivallinen paikka nostaa sykettä ja kuntoa. 
Oriveden jäähallin takana kohoavat komeat elämysportaat, ovat 
kaikkien vapaassa käytössä. Portaiden kokonaispituus on noin 
150–160 metriä. Noustavien askelmien kokonaismäärä sijoittuu 
170–200 rappusen välille. Portaat on toteutettu luontoa mukail-
len. Portaiden yhteydessä on myös tasanne, jolla voi istua, le-
vähtää ja nauttia kauniista metsämaisemista. Osoite: Opintie 2, 
35300 Orivesi

Kintulammi - Pukala - Orivesi  -reitti. Ori-
veden ja Tampereen alueen yhteisen ulkoi-
lureitin teko alkaa vuonna 2022. Reitin ko-
konaispituus tulee olemaan noin 33 km ja 
se jakaantuu melko tarkkaan puoliksi kau-
punkien kesken. Reitin varrelle on esitetty 
kolmea taukopaikkaa, joista kaksi sijoittuu 
Tampereen Koirajärven ja Hankajärven 
rantaan. Kolmas taukopaikka on Oriveden 
Rökäslammin rannassa.

Upea Längelmävesi sekä muut Oriveden seudun vesistöt kut-
suvat suppailemaan. Vuokraa paikallisilta toimijoilta välineet, 
pakkaa reppuun eväät ja nauti upeista maisemista. Suppailu on 
hauska ja helposti omaksuttava laji, joka sopii kaikille lapsista se-
nioreihin. Lautoja on erilaisia ja niillä voi retkeillä, kuntoilla, joo-
gata, kalastaa, meloa tai vain nautiskella. Längelmävettä pitkin 
pääset Valkeakosken kautta Tampereelle saakka.

Tulossa vuonna 

2022 uusi upea 

Kintulammi- 

Pukala-Orivesi 

ulkoilureitti, jolla 

pituutta 33km



www.visitorivesi.fi
#villasukkaapääkaupunki

Orivesi on luonnonlä-
heinen 9000 ihmisen 
kaupunki Tampereen 
kaupunkiseudulla. Täällä 
on nähtävää ja koetta-
vaa jokaiselle. Orivedelle 
pääset junalla 24 minuu-
tissa Tampereelta, autolla 
tänne hurauttaa puolessa 
tunnissa. Tiesitkö, että 
ainoana paikkakuntana Suomessa 
Orivedeltä on nimetty kaksi luonto-
helmeä: Eräpyhä ja Pukala. Tulehan 
tutustumaan!
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