
KOPSAMO-PURNU MELONTAREITTI - PALA KAUNEINTA SUOMEA 

Kopsamo - Purnu melontareitti kulkee kauneimpien Pirkanmaalaisten maisemien läpi. Reitti 
koostuu enimmäkseen helpoista, rauhallisista jokiosuuksista ja pienistä pääosin kapeista 
järviosuuksista. Reitillä on kuitenkin myös erittäin haastavia kohtia, ei välttämättä sovi aloittelijoille 
ilman opasta. Matkan varrella on kaksi koskea, joiden ohi kanootin joutuu kantamaan tai 
uittamaan. Reitillä on sekä helppoja melontaosuuksia että haastavampia kohtia. Reitin pituus 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 Kylmälammille. Kylmälammin 
eteläpäästä alkaa Pusujoki, jonka suulle Pusuvuorelle on rakennettu laavu ja nuotiopaikka sekä 
rantautumislaituri.  
 
Pusujokea pitkin melotaan Kattilalahteen, jonka eteläpäässä alitetaan paikallistien silta ja jatketaan 
Jaarilansalmelle, jossa on hyvin tiheäkasvuista kaislikkoa. Jaarilansalmesta melotaan Mellinselälle, 
josta matka jatkuu kohti Kokkilansalmea, missä on rantautumispaikka.  
 
Sillan alituksen jälkeen saavutaan Kokkilanselälle, josta matka jatkuu Savonjoelle. Melotaan 
rauhallista ja erämaista jokiosuutta noin kaksi kilometriä ja saavutaan Aakkojärvelle, joka on 
merkittävä lintujärvi. Aakkojärven jälkeen alkaa Leppähampaanjoki, jossa ovat 
Leppähampaankoski ja Putaankoski. Koskea ennen rantautumispaikka on kulkusuunnassa 
oikealla puolella, joten koskien ohittaminen onnistuu maita myöten, mikä on myös suositeltava 
vaihtoehto. Leppähampaankosken voi kokenut meloja meloa korkean veden aikana, mutta koski 
on kuitenkin aina ennakkotarkistettava sillalta. Putaalla on nuotiopaikka ja WC.  
 
Tien alituksen jälkeen tulee Putaankoski, joka on kierrettävä maita pitkin. Rantautumislaituri 
on kulkusuunnassa oikealla. Putaankoski on vaarallinen ja se pitää AINA ohittaa maitse! 
 
Melonta jatkuu Aurikkojärvelle, jota melotaan noin kolme kilometriä ja saavutaan kulkusuunnassa 
vasemmalla olevalle Aurikkolahden rantautumispaikalle, jossa on WC, nuotiopaikka ja lähde. 
Rantautumispaikalta on myös viitoitus Aurikkojärven näköalapaikalle.  
 
Matka jatkuu Sulkusalmelle, jonka jälkeen saavutaan Laasojärvelle, jonka eteläpäässä on 
Kaivannanjoen rantautumispaikka ennen maantiesiltaa. Tähän retken voi päättää tai matkaa voi 
jatkaa Taidekeskus Purnuun saakka, johon on matkaa noin kaksi kilometriä. Tällöin reitin 
kokonaispituudeksi tulee n.19 kilometriä. 
 
Purnun palvelut (taidekeskus, kesäkahvila, savusauna, uimaranta, vesiliukumäki) ovat 
käytettävissä taidekeskuksen aukioloaikoina. Oriveden kaupungin sivuilla (Matkailijalle- Liiku 
luonnossa- Melontareitti) on erillinen ohje Purnuun rantautumiseen, tutustu siihen ennen reitille 
lähtöä.  
 
Kaivannanjoen rantautumispaikalta pääsee nyt lähtemään myös uudelle reitin osalle, joka 
kulkee Haudansaaren ja Haudansalmen välitse idylliseen Piikainluodon saareen, jossa on laavu 
ja rantautumispaikka saaren länsipuolella. Saari on yksityisen maanomistajan omistuksessa ja 
se on tarkoitettu vain päiväretkille. Yöpyminen saaressa on kielletty. Saarelta löytyy myös WC.  
 
Piikainluodosta reitti jatkuu Mustasaaren ja Kaksinaisen saaren länsipuolelta ja sieltä Viuhkoselän 
yli kohti Lehtisensaaria, jossa on myöskin rantautumispaikka ja laavu sekä WC. Lehtisensaaret 
sijaitsevat Viuhkoselän pohjoisosassa lähellä Pitkälahtea. 

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



Lehtisensaarilta matka jatkuu järven yli Kylänlahden uimarannalle, jossa on 
rantautumispaikka. Uuden reittiosuuden (Kaivannanjoki-Kylänlahti) pituus on yhteensä noin 8,7 
km.  
 
Voit helposti tehdä tämän uuden reittiosuuden lenkin myös ihan erikseen. Pysäköinti 
Kaivannanjoen kohdalla on haastavaa. Paras vaihtoehto on jättää kajakit/kanootit Kaivannanjoen 
rantautumispaikalle ja viedä auto valmiiksi Kylänlahden uimarannan parkkipaikalle ja kävellä 
sieltä takaisin lähtöpaikalle 1,1 km matkan. Näin auto on valmiina saapumispaikassasi melonnan 
jälkeen.  

 
Melontareitillä noudatetaan roskatonta retkeilyä, eli retkeilijöiden tulee kuljettaa omat roskansa 
pois. Tulenteko on sallittua vain rakennetuilla, virallisilla tulipaikoilla. Metsäpalovaroituksen 
aikana tulenteko on kielletty. Reitillä ei ole puuhuoltoa nuotiopaikoille, joten retkeilijän tulee 
kuljettaa polttopuut mukana. 
 
Reittikartan voit ladata www.visitorivesi.fi  
 
Saapuminen 
 
Melontareitin lähtöpaikka sijaitsee Kopsamojärven pohjoispäässä. Lähtöpaikalle on opastus heti 
Kopsamon uimarannan jälkeen. Lähtöpaikalle johtaa oma tie, joka on viitoitettu Sahrajärventieltä. 
Lähtöpaikan varustuksiin kuuluvat reittikartta, wc sekä lähtölaituri. 
 
 

 
 


