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INNOSTU ORIVEDESTÄ- LUONTOLIIKKUJAN PARATIISI  

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.

Reitille tulossa 

minipyhiinvaellus, 

tee oma retriittisi 

pyhien polkujen 

hiljaisuudessa! 

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, tulentekopaik-
ka, pöytä-penkkiyhdistelmä ja WC. 
Eräpyhän niemessä on rantautu-

Jenni Koponen
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Jani Taipale

Pentti Väisänen
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mispaikka veneelle, laituri, laavu, tulen-
tekopaikka ja pöytä-penkkiyhdistelmä. 
Pysäköintialueelta esteetön reitti 
(n. 200 m) laavulle ja uimarannalle.

Saapuminen
Eräpyhä sijaitsee noin  20 km 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)

Reitit on 

kunnostettu, 

nauti erämaan 

tunnelmasta kui-

vin jaloin. Pitkos-

puut kutsuvat 

kulkijaa!



Reitit 
Reitit ovat maisemiltaan upeat. Ne 
ovat osittain hyvin haastavat kul-
kea. Polku kulkee osin kallioista ja 
jyrkkää järven reunaa, joten kulke-
minen vaatii varovaisuutta. Reiteillä 
on paljon upeita kohtia, joihin voi 
jäädä ihastelemaan paikan kau-
neutta. 

Iso-Vuorijärven reitti (4,5 km) 
kulkee Iso-Vuorijärven kallioisella 
etelärannalla ja kiertää Kirvesjär-
vien ja Salmijärven kautta. Riip-
pukiviluola sijaitsee tämän reitin 
alussa, noin 500 m 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 (6 km) kiertää 
Saarijärven ja Siikajärven itäran-
noilla ja metsässä. Siikajärven kal-
lioisilta rannoilta on erityisen upe-
at näkymät järvelle.

Reitit on merkitty keltaisella. 
Reitti on hoitamaton ja reittimer-
kinnät puuttuvat joiltakin osin. 

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 Orivedeltä 
pohjoiseen. Virtaintien varressa on 
opastusmerkki vasemmalle, jossa 
lukee Vuorijärvi. Siitä on noin 5 km:n 
matka reitistön lähtöpisteeseen. 
Iso-Vuorijärven lähtöpiste on osoit-
teessa Rutajärventie 180, 35300 Ori-
vesi. Siikajärven reitin lähtöpiste on 
noin 500 m edellä mainitusta osoit-
teesta 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 Puka-
lajärvi, jota kutsutaan myös Etelä-Suo-
men Inariksi. Pukalassa voit myös mar-
jastaa ja sienestää. Pienillekin lapsille 
soveltuvat metsäpolut houkuttelevat 
koko perheen patikoimaan. Voit yöpyä 
laavuilla ja uida lahden poukamissa. 
Talvella Pukala on hieno kohde lumi-
kenkäilyyn 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 
merkittynä maastoon keltaisin 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 telttailualue (paikka yh-
delle teltalle), Valkeajärven tulentekopaikka 
ja laavu sekä Vähä-Musturin tulentekopaikka.  

Majalahti - Pukala - Iililammi - Iso-Musturi 
- 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 tulen-
tekopaikkoja 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

Tiestöä ja merkintöjä kunnos-tettu, parannustyöt jatkuvat vuoden loppuun. 
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Lakkasuo
– MONIMUOTOINEN KEIDASSUO

Lakkasuo tarjoilee nimensä 
mukaisesti suon antimia, kuten 
lakkoja, karpaloita ja erämaan 
tuntua. Harvoille suokohteille 
pääsee julkisilla liikenneyhte-
yksillä. Oriveden Lakkasuolle 
pääsee linja-autolla noin 400 
metrin päähän ympäri vuoden. 
Kesällä lakkasuolla voi liikkua 
pitkospuureitillä nauttien, tal-
vella hiihtää upeilla hankikan-
noilla.

Lakkasuo on valtakunnalliseen 
soidensuojeluohjelmaan sisäl-
tyvä keidassuo, joka on harvi-
naisen vaihteleva ja moninai-

nen. Se on Helsingin yliopiston 
Hyytiälän metsäaseman ope-
tus- ja tutkimusalue. Lakkasuo 
on valtakunnalliseen soiden-
suojeluohjelmaan sisältyvä, 
luonnoltaan monimuotoinen 
keidassuo. Alueella on noin kol-
men kilometrin mittainen pit-
kospuureitistö, jonka varrella 
on yhteensä 24 suotyyppinäy-
te-alaa. Näyte-alat edustavat 
lähes kaikkia Etelä- ja Kes-
ki-Suomen yleisiä suotyyppejä. 
Alueella pääsee siis tutustu-
maan monipuolisesti suoma-
laiseen 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
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Tämän suon reunalle pääset julkisilla liikenne- yhteyksillä. Suon 
tuoksut hurmaavat liikkujan!

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. 

Keskustan 

luontopalvelut; 

Onninpolun luonto 

tarjoaa rauhaa 

kiireiselle.

 Talviuutuutena 

avantouinti!

Jenni Koponen

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 alaosassa, 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-Paltanmäki, 
Teerijärvet

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. Teerijärvien 

kierrokselle pääsee parhaiten 
lähtemään yhdysreitiltä Tallu-
kallion kohdalta. 

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 

Hannele Moilanen



19

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

Aktiiviliikkujan 

suosikkimaastot 

ympäri vuoden! 

Patikoi, pyöräile, 

hiihdä- keskustan 

läheisyydessä, 

luonnon rauhassa!

yhteys latuverkostoon Leppäs-
tenvuorelle ja Paltanmäkeen 
sekä Teerijärville saakka.

Teerijärvien kierroksella sijait-
see Vähä-Teerijärven laavu. 
Laavulle pääsee talvella hiih-
täen ja kesällä joko kävellen 
tai maastopyörällä. Vain pari 
kilometriä ysitien huminasta 
sijaitsee kaunis pieni metsäjär-
vi, Vähä Teerijärvi. Järven län-
sipuolella sijaitsevalla laavulla 
voit nauttia järvimaisemista 
nuotion ääressä. Laavulle pää-
see melko lähelle myös autolla 
Teerimaa-tietä pitkin.
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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 3km pitkä ja maasto 
on helppo kulkuista. Vedä parit villa-
sukat jalkaan ja kokeile kävellen tai 
juosten miltä villasukilla liikkuminen 
lumessa tuntuu - se on elämys.

Villasukka- 

juoksun SM- 

kisat joka vuoden 

tammikuussa, 

ilmoittaudu mu-

kaan innostavaan 

porukkaan!

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 KoponenJani TaipaleSami Raiskio
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Kopsamo-Purnu melontareitti
- PALA KAUNEINTA SUOMEA

22

Ulpu Aho
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Kopsamo - Purnu melontareitti 
kulkee kauneimpien Pirkanmaa-
laisten maisemien läpi. Reitti koos-
tuu rauhallisista jokiosuuksista ja 
pienistä pääosin kapeista järvi-
osuuksista. Matkan varrella on kaksi 
koskea, joiden ohi kanootin joutuu 
kantamaan tai uittamaan. Reitillä 
on sekä helppoja melontaosuuksia 
että haastavampia kohtia. Reitin pi-
tuus on noin 28 kilometriä uuden 
reittiosuuden kanssa.

Melontareitti alkaa Kopsamojärven 
ylityksellä kohti Pärinjokea, jonka 
suulta voi myös aloittaa melonnan. 
Pärinjokea melotaan kilometrin 
verran ja saavutaan Kylmälammil-
le. Kylmälammin eteläpäästä alkaa 
Pusujoki, jonka suulle Pusuvuorel-
le on rakennettu laavu ja nuotio-
paikka sekä rantautumislaituri. 

Pusujokea pitkin melotaan Katti-
lalahteen, jonka eteläpäässä alite-
taan paikallistien silta ja jatketaan 
tiheäkasvuiselle Jaarilansalmelle. 
Jaarilansalmesta melotaan Mel-
linselälle, josta matka jatkuu kohti 
Kokkilansalmea, missä on rantau-
tumispaikka. 

Sillan alituksen jälkeen saavutaan 
Kokkilanselälle, josta matka jatkuu 
Savonjoelle. Melotaan rauhallista 
ja erämaista jokiosuutta noin kaksi 
kilometriä ja saavutaan Aakkojär-
velle, joka on merkittävä lintujärvi. 
Aakkojärven jälkeen alkaa Leppä-
hampaanjoki, jossa ovat Leppä-
hampaankoski ja Putaankoski. 
Koskea ennen rantautumispaikka 
on kulkusuunnassa oikealla puo-
lella, joten koskien ohittaminen 
onnistuu maita myöten, mikä on 
myös suositeltava vaihtoehto. Lep-

pähampaankosken voi kokenut 
meloja meloa korkean veden aika-
na, mutta koski on kuitenkin aina 
ennakkotarkistettava sillalta. Pu-
taalla on nuotiopaikka ja WC. 

Tien alituksen jälkeen tulee Putaan-
koski, joka on kierrettävä maita 
pitkin. Rantautumislaituri on kul-
kusuunnassa oikealla. Putaankos-
ki on vaarallinen ja se pitää aina 
ohittaa maitse!

Melonta jatkuu Aurikkojärvelle, jota 
melotaan noin kolme kilometriä 
ja saavutaan kulkusuunnassa va-
semmalla olevalle Aurikkolahden 
rantautumispaikalle, jossa on WC, 
nuotiopaikka ja lähde. Rantautu-
mispaikalta on myös viitoitus Aurik-
kojärven näköalapaikalle. 

Matka jatkuu Sulkusalmelle, jon-
ka jälkeen saavutaan Laasojärvelle, 
jonka eteläpäässä on Kaivannon-
joen rantautumispaikka ennen 
maantiesiltaa. Tähän retken voi 
päättää tai matkaa voi jatkaa Taide-
keskus Purnuun saakka, johon on 
matkaa noin kaksi kilometriä. 

Purnun palvelut (taidekeskus, ke-
säkahvila, savusauna, uimaranta, 
vesiliukumäki) ovat käytettävissä 
taidekeskuksen aukioloaikoina. 
Oriveden kaupungin sivuilla (Mat-
kailijalle- Liiku luonnossa- Melon-
tareitti) on erillinen ohje Purnuun 
rantautumiseen, tutustu siihen 
ennen reitille lähtöä. 

Kaivannonjoen rantautumispai-
kalta pääsee nyt lähtemään myös 
uudelle reitin osalle, joka kulkee 
Haudansaaren ja Haudansalmen 
välitse idylliseen Piikainluodon 



saareen, jossa on laavu ja rantau-
tumispaikka saaren länsipuolella. 
Saari on yksityisen maanomistajan 
omistuksessa ja se on tarkoitettu 
vain päiväretkille. Yöpyminen saa-
ressa on kielletty. Saarelta löytyy 
myös WC. 

Piikainluodosta reitti jatkuu Mus-
tasaaren ja Kaksinaisen saaren 
länsipuolelta ja sieltä Viuhkoselän 
yli kohti Lehtisensaaria, jossa on 
myöskin rantautumispaikka ja laa-
vu sekä WC. Lehtisensaaret sijaitsee 
Kirjaanlahden pohjoisosassa lähellä 
Pitkälahtea.

Lähestyttäessä Lehtisensaaria etelän 
suunnasta keltainen rantautumis-
merkki ei näy kovin läheltä. Merkki 
näkyy paremmin lännen suuntaan, 
mutta lähestyttäessä saarta laavu 
on kuitenkin helppo havaita.

Lehtisensaarilta matka jatkuu jär-
ven yli Kylänlahden uimarannalle, 
jossa on rantautumispaikka. Uuden 
reittiosuuden (Kaivannanjoki-Kylän-
lahti) pituus on yhteensä noin 8,7 
km. 

Voit helposti tehdä tämän uuden 
reittiosuuden lenkin myös ihan 
erikseen. Pysäköinti Kaivannanjoen 
kohdalla on haastavaa. Paras vaihto-
ehto on jättää kajakit/kanootit Kai-
vannanjoen rantautumispaikalle 
ja viedä auto valmiiksi Kylänlahden 
uimarannan parkkipaikalle ja kävel-
lä sieltä takaisin lähtöpaikalle 1,1 km 
matkan. Näin auto on valmiina saa-
pumispaikassasi melonnan jälkeen. 

Melontareitillä noudatetaan ros-
katonta retkeilyä, eli retkeilijöiden 
tulee kuljettaa omat roskansa pois. 

Tulenteko on sallittua vain rakenne-
tuilla, virallisilla tulipaikoilla. Metsä-
palovaroituksen aikana tulenteko 
on kielletty. Reitillä ei ole puuhuol-
toa nuotiopaikoille, joten retkeilijän 
tulee kuljettaa polttopuut mukana.

Reittikartan voit ladata 
www.visitorivesi.fi 

Saapuminen

Melontareitin lähtöpaikka sijait-
see Kopsamojärven pohjois-
päässä. Lähtöpaikalle on opastus 
heti Kopsamon uimarannan jäl-
keen. Lähtöpaikalle johtaa oma 
tie, joka on viitoitettu Sahrajär-
ventieltä. Lähtöpaikan varustuk-
siin kuuluvat reittikartta, wc sekä 
lähtölaituri.

Linkki sähköiseen 
karttaan

Uusi reittiosuus, 

nyt pääset 

melomaan 

kahdelle uniikille 

saarilaavulle!
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Antti Haikka
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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 retkikoh-
de ja lenkkikohde omatoimiseen pa-
tikointiin, sauvakävelyyn, polkujuok-
suun ja maastopyöräilyyn. ”Vuoren” 
huippu on 180.2 metrin korkeudella 
merenpinnasta, joten sieltä on hyvä 
näköala etelälounaaseen sekä vuo-
ren toiselta puolelta pohjoiskoilli-
seen. Pohjoisosassa on luonnonsuo-
jelualue, joten siellä liikkumista tulee 
välttää.  

Hörtsänän arboretum on yksityisomistuksessa oleva luon-
nonsuojelualue. Vuonna 1909 perustettu arboretum on veh-
reä puisto, alkuperäiseltä nimeltään Hörtsänän 
kukkapuisto. Arboretumin puulajikokoelma on 
merkittävä ja yhdessä alueen puistomaisen osan 
kanssa muodostuu kulttuurihistoriallisesti ja kas-
vitieteellisesti arvokas kokonaisuus. Kukkaloisto 
on täällä ennen näkemätön. Arboretum sijaitsee 
Oriveden keskustan pohjoispuolella Onnistai-
paleen kylässä ja on avoinna kesäaikaan. Osoite: 
Onnisjärventie 11, 35300 Orivesi.  

Muita Oriveden kohteita

Hannele Moilanen
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Ruutanajärvi on kirkasvetinen jär-
vi, joka on sukeltajien suosiossa. 
Laakeilta kiviltä on pääsy uimaan. 
Varsinaista uimarantaa paikassa ei 
ole. Järven pohjassa on ympäristö-
taideteos Yhteys. Ruutanajärvi si-
jaitsee Talviaisissa. 

Elämysportaat ovat oivallinen paik-
ka nostaa sykettä ja kuntoa. Oriveden jäähallin takana kohoavat 
komeat elämysportaat, ovat kaikkien vapaassa käytössä. Portai-
den kokonaispituus on noin 150–160 metriä. Noustavien askel-
mien kokonaismäärä sijoittuu 170–200 rappusen välille. Portaat 
on toteutettu luontoa mukaillen. Portaiden yhteydessä on myös 
tasanne, jolla voi istua, levähtää ja nauttia kauniista metsämai-
semista. Osoite: Opintie 2, 35300 Orivesi.

Kintulammi - Pukala - Orivesi  -reitti tulos-
sa. Oriveden ja Tampereen alueen yhteisen 
ulkoilureitin teko alkaa vuonna 2022. Reitin 
kokonaispituus 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 ran-
taan. Kolmas taukopaikka on Oriveden Rö-
käslammin 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 uusi 

upea 

Kintulammi- 

Pukala-Orivesi 

ulkoilureitti, jolla 

pituutta 33km

Hannele Moilanen



www.visitorivesi.fi
#villasukkaapääkaupunki    #visitorivesi    @visitorivesiofficial 

Orivesi on luonnon-
läheinen 9000 ihmisen 
kaupunki Tampereen 
kaupunkiseudulla. Täällä 
on nähtävää ja koettavaa 
jokaiselle. Orivedelle pää-
set junalla 24 minuutissa 
Tampereelta, autolla tänne 
hurauttaa puolessa tunnis-
sa. Tiesitkö, että ainoana 
paikkakuntana Suomessa 
Orivedeltä on nimetty kaksi luonto-
helmeä: Eräpyhä ja Pukala. 
Tulehan tutustumaan!

ORIVESI
- Oivallinen olotila

Sini Salomaa

Anna Puolakka

Minna Kaila

Ajantasaisetkartat Orivedenjulkisista liikunta-ja retkeilykohteistawww.lipas.fi


