
Uintiretki Pukalajärvellä, omatoiminen avovesiuintireitti 
 
Yleiskuvaus 
 
Syvässä ja kirkasvetisessä Pukalajärvessä on uimarin hyvä uida. Järvi on rauhallinen ja vesi 
puhdasta ja raikasta. Pukalan virkistysmetsän rauhoitetut saaret luovat uimarille kivan 
saarisokkelon, jonne kannattaa suunnata päivän tai yön yli retkelle. Jylhät kalliosaaret komeine 
mäntyineen ja kuikan huudot luovat erämaista tunnelmaa.  
 
Pukalan avovesiuintireitillä ranta on lähellä uimaria koko reitin ajan; 4,1 kilometrin pituinen 
avovesiuintireitti kulkee lähellä saaria ja mantereen rantoja. Reitti ohjaa uimarin saarien edustojen 
kivikoiden ohi. Pukalan virkistysmetsän alueella liikutaan jokaisenoikeuksilla, joten uimari voi 
rantautua saarille pitämään taukoa ja tutkimaan maastoa, mutta telttailuun vesillä liikkujille 
suositellaan Onkisaarta. Saaressa ei ole laavua, tulipaikkaa eikä käymälää, joten yöpyjän on syytä 
varustautua hyvin. Onkisaaressa voi heittää ongen veteen ja marja-aikaan poimia kangasmetsästä 
vitamiinit aamiaiselle. Iltauinnilla voi vaikka tehdä pienen saarihyppelyn uiden. 
 
Saapuminen alueelle 
 
Pukalajärvi ja Pukalan virkistysmetsä sijaitsevat valtatie 9:n pohjoispuolella, 12 kilometriä Oriveden 
keskustasta länteen. Tampereelta tulee alueelle matkaa reilut 50 km. Uintiretken lähtöpisteeseen 
lähdetään virkistysmetsän Majalahden pysäköintialueelta, joka sijaitsee osoitteessa Roninmaa 67, 
35300 Orivesi. Lisäohjeita alueelle saapumiseen löytyy Metsähallituksen luontoon.fi-sivuilta.  
 
Jos uintiretkelle lähtee mukaan meloja, SUP-laudan/kanootin/kajakin saa veteen Valkealahdesta, 
Valkealahdentie 232, 35300 Orivesi. Valkealahdessa on tilaa vain parin auton pysäköintiin.  
 
Uintiretken lähtö- ja päätepiste 
 
Uintiretken lähtö- ja päätepisteeseen, Roninmaan kalliosaareen, pääsee Majalahden 
pysäköintialueelta sinisellä merkittyä reittiä pitkin. Pysäköintialueelta kävellään etelän suuntaan 
noin 800 metriä. Ensin saavutaan Roninmaan laavulle, jossa on tulipaikka, polttopuita ja 
kuivakäymälä. Laavun välittömässä läheisyydessä on pieni kalliosaari, jonne pääsee siltaa ja 
portaita pitkin. Saaressa on myös tulipaikka.  
 
Avovesiuintia omatoimireitillä 
 
Uintiretki alkaa Roninmaan kalliosaaren itärannalta, josta pääsen veteen laskeutumalla varovasti 
rannan matalasta kohdasta. Ensimmäiseksi otetaan suunta kaakkoon, läheisen Selkäsaaren 
pohjoiskärkeen, jonka edustalta kaarretaan itään ja uidaan Kuolemansaaren etelärannan ohi. 
Suunnataan kohti Kuusisaaren etelärantaa, ja jatketaan uintia kohti Pukkisaaren eteläkärkeä, 
jonne uintimatkaa kertyy lähdöstä noin 1 km. Uidaan itään päin Palanutsaaren ohi kohti kapeaa ja 
harvapuustoista Maailmalopunsaarta, joka kierretään etelän kautta. Maailmanlopunsaari on 
tiirojen valtakuntaa, joten se kannattaa kiertää lintujen pesimisaikaan tarpeeksi kaukaa. Uinti 
jatkuu pohjoiseen nimensä mukaista Korkeasaarta kohti. Korkeasaari jää toiselle puolen ja 
kesämökit mantereella toiselle puolen, kun uidaan saaren ja mantereen väliin. Korkeasaaren 
kohdalla uintimatkaa on kertynyt noin 2 kilometriä, ja Onkisaaren rantautumispaikkaan on 



uintimatkaa jäljellä alle puoli kilometriä. Rantautumispaikka sijaitsee saaren länsirannalla, kallion 
ja pienen niemen kainalossa. Jos yövyt saaressa, teltta kannattaa pystyttää ylemmäksi saarta.     
 
Onkisaaresta uidaan koilliseen, Naurissaaren vieressä olevan ensimmäisen pikkusaaren 
pohjoispuolelta ja sen jälkeisen toisen pikkusaaren eteläpuolelta. Tässä kohtaa on pohjoisrannalla 
mökkejä, joten tässä kohtaa kannattaa erityisesti tarkkailla liikkuuko lähellä veneitä. Toisen 
pikkusaaren jälkeen edessä on pieni Kalliosaari, jonka pohjoispuolelta uidaan Leenansaaren ja 
mantereen niemen välistä kohti Majalahtea. Ennen Leenansaaren komeaa kalliota kannattaa 
bongata hieno, vanha mänty aivan vedenrajasta. Leenansaaresta uidaan lounaaseen kohti läheistä 
Roninmaan niemeä, jonka takana näkyy lähtö/päätepiste eli kalliosaari, johon johtaa silta 
portaineen. Rantaudu samaan matalaan paikkaan saaressa, mistä lähditkin liikkeelle.  
 
Uintimatkaa lähtöpisteestä Onkisaareen kertyy noin 2,5 kilometriä. Onkisaaresta takaisin 
lähtöpisteeseen noin 1,6 kilometriä.  Eli yhteensä 4,1 km.   
 
Variaatiot 
 
Jos retkelle lähtee mukaan meloja, uimarikin voi aloittaa retken Valkealahden laskupaikalta. Sieltä 
uintimatkaa tulee Roninmaan kalliosaareen 1,3 km. Jos myös palaa takaisin Valkealahteen uiden, 
koko uintiretken pituudeksi tulee tällöin 6,7 km. Valkealahdesta voi myös kävellä (1,3 km) 
Roninmaan kalliosaareen ja takaisin Pukalan kierros -reittiä pitkin.  
 
Varusteet 
 
- Uima-asu, uimalakki, uimalasit, kuivapussi-mallinen uimarinpoiju, johon kiinnitettynä pilli.  
- Uimarinpoijuun juomista, eväät, pyyhe, vaatteita, kengät, aurinkosuojaa, kännykkä 

vedenkestävässä pussissa ja ensiaputarvikkeita.  
- Mobiililaitteeseen saa ladattua GPX-jäljen avovesiuintireitistä, ja Retkikartasta 

(retkikartta.fi) näkee järven syvyyskäyrät ja virkistysmetsän retkeilypalvelut, kuten 
pysäköintialueet, reitit, tulipaikat jne. Alueen kartta on myös hyvä ottaa vedenkestävässä 
pussissa mukaan.  

- Märkäpuku, jollet ole tottunut uimaan ilmaan viileissä vesissä ilman pukua pitkiä matkoja.  
- Yön yli retkelle lisäksi majoite ja muut tarvitsemasi retkeilytarvikkeet. Myös valo, jonka voi 

kiinnittää uimarinpoijuun, on hyvä olla mukana.  
 
Vinkit 
 
Päiväretken varusteet mahtuvat hyvin isoon uimarinpoijuun. Yön yli retken varusteet kulkevat 
uimarin itsensä kuljettamana esimerkiksi RuckRaft-kellukkeessa tai melojan mukana. On hyvä 
ensiksi uida vastatuulen suuntaan, jolloin paluumatka on kevyempi, eli reitin voi kiertää myös 
toisinpäin.  
 
 
Ota huomioon 
 
Pukalajärvi on 6,6 km pitkä (itä-länsisuunta) ja 2,1 km leveä. Avovesiuintireitin alkuosa on alttiimpi 
tuulille kuin reitin suojaisempi loppuosa. Tarkkaile säätiedotusta ja suunnittele uintiretken 



ajankohta ja reitin kierrossuunta sen mukaan. Hätätilanteessa saa rantautua kaikkialle. Retkeile 
Retkietiketin mukaisesti eli luontoon jälkiä jättämättä ja muita retkeilijöitä kunnioittaen.  
 
Lisätiedot 
 
orivesi.fi, luontoon.fi/pukala  
 
Muita uintikohteita Orivedellä  
 
Ruutana on Talviaisissa sijaitseva pieni, erittäin kirkasvetinen järvi, jonka rannalla on pieni 
nuotiopaikka. 
 
 
 
 
 


