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Pieni Näsijärvi-opas veneilijöille

NÄSIJÄRVEN VESISTÖN KÄYNTIKOHTEET
Osa 2: Muroleen kanavalta pohjoiseen
© Eeva Kollanus, kesäkuu 2009, päivitetty 2016

Tämän luettelon tiedot perustuvat omiin kokemuksiimme Näsijärven vesiltä vuodesta 2006
alkaen. Tässä ei ole esitelty tarkkoja satamapalveluja, pikemminkin kunkin kohteen tunnelmia.
Tiedot muuttuvat, joten suhtaudu varauksella ja tarkista.
Tervetuloa tutustumaan vuokraveneisiimme Näsijärvellä: www.merimuikku.com

TELAKANRANTA, Jäminkipohjan kylä, Ruovesi
Jäminginselän itärannalla on uusi pieni palvelusatama sekä
muistoja Ruoveden laajan sahateollisuuden historiasta.
Paikalla toimi Suomen suurin yksityinen saha kunnes se
tuhoutui tulipalossa 1979.
Nykyisin alueella on telakka, jonka kiskoille nostetaan
Näsijärven vesistön isoimmat teräsalukset katsastusta
varten.
Telakanrannan kahvikioski.

Uusi rannan suuntainen laituri, poijupaikat, maksu noin 5 €.
Kahvikioski, grillikatos, kaksi tilaussaunaa, kylpytynnyri,
polkupyöriä käytössä.
Tutki myös sahan raunioille perustettu puutarha, jonka rakenteissa
on käytetty materiaalina paikalta löytynyttä romua.
Puh. 0400-480024, facebook Telakanranta.
Jäminkipohjan kylällä toimii Ruoveden herkku, jonka myymälästä
voit ostaa yrityksen omat sinapit, kuivamausteet, marinoidut
valkosipulit ja oliivit sekä muita herkkuja.

Auringonlasku Jäminginselän yli
juhannuksen aikaan.

KALELA

-

vain ryhmille

Kalelan jyhkeä hirsirakennus on kansallisromanttinen kokonaistaideteos.

Kalela on taiteilija Akseli Gallen-Kallelan ateljeekoti
Pöytäselän itärannalla.
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) rakensi ateljeen kauniille
paikalle erämaan rauhaan kansallisromanttisen muodin
mukaisesti.
Hän suunnitteli itse sekä vaikuttavan hirsirakennuksen että
kaikki rakennuksen yksityiskohdat.
Taiteilija asui Kalelassa perheineen 1895-1904. Kalelassa
luonnosteltiin mm. Kalevala-frescot Pariisin
maailmannäyttelyyn vuonna 1900.
Kalelan laituri on merkitty merikorttiin, mutta se ei ole
nykyisin avoinna yksittäisille kävijöille.
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RUOVESI, keskusta
Ruoveden satama on vilkas vesiliikenteen keskus ja
koko kunta täynnä tapahtumia kesäisin.
Höyrylaiva Tarjannetta tullaan nykyisinkin varta vasten
katsomaan sen pysähtyessä laivalaiturissa matkallaan
Tampereen ja Virtojen välillä.
Uuden rantaravintolan terasilla voi syödä kunnon
ruokaa, lounasbuffet. Rantaterassi ja jäätelökioski.
Yöpyminen 11,50 €, osa paikoista varattu koko kesäksi.
Suihku 1 € kolikolla.
Vettä ja polttoainetta.

Ruoveden sataman vieraslaitureissa voi olla
täyttä Noitakäräjien aikaan.

Lähellä uimaranta ja hyppytorni.
Ruoveden puisen Sofia Magdalenan kirkon tornin sipuli näkyy
hyvin laivaväylälle. Kirkossa järjestetään paljon konsertteja.
Kirkkomaan kulmalla katoksen alla on vanha kirkkovene
nimeltään Eeva.
fi.wikipedia.org/wiki/Ruoveden_kirkko

Ritoniemen kartanon vanhat rakennukset tuovat tunnelmaa
laivarannan tien risteykseen.
Väentuvan ulkoseinällä on laatta Johan Ludvig Runebergista,
joka toimi kartanossa kotiopettajana vuosina 1825-26. Myös
kirkon lähellä on hänen muistokivensä.

Näsijärven ainoa reittiliikenteessä oleva
laiva Tarjanne saapuu Ruoveden
satamaan neljänä päivänä viikossa.

Ruoveden keskustassa n. 600 m satamasta on useita
erikoisliikkeitä, mm. yli satavuotias Vinhan kirjakauppa.
Pizzeria ja muita liikkeitä on piilossa ”yläkylässä” harjun
päällä. Linja-autoasemalla toimii huomaamaton
lähiruokamyymälä: leipää, leivonnaisia, kasviksia, säilykkeitä
ja kalaa. Myös käsitöitä ja kahvio.

Runebergin muistokivi ja takana ristikirkko vuodelta 1778.

Naapurissa K-Marketin talossa on baari Popo, jossa hampurilainen kaikilla lisukkeilla 5 €,
jättimäinen 7 €, myös mukaan.
www.fonecta.fi/kartat/ruovesi

Noitakäräjät on Ruoveden kesän tärkein tapahtuma
heinäkuussa: noidan valinta, markkinat, tanssit...
Paljon myös musiikkia ja taidenäyttelyitä.
www.ruovesi.fi

Ritoniemen kartanon rakennuksia sataman tien
risteyksessä.
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RUNEBERGIN LÄHDE
Runebergin lähteelle voi kävellä satamasta länteen
tunnelmallista polkua pitkin, matkaa on noin 600 m.
Lähde oli suosittu retkikohde jo Runebergin asuessa
Ritoniemen kartanossa. Tuleva kansallisrunoilijamme
mietiskeli usein lähteen äärellä, siitä tulee lähteen
nimitys.
Lähde on iso, mutta kylmää raikasta vettä pulppuaa
vain pieneltä alueelta lähteen hiekkapohjasta.
Vettä saa otettua pulloon puisen laiturin päästä.
Runebergin lähteen alue on luonnonsuojelualuetta, kasvillisuus rehevää.

HAAPASAAREN ALPAKAT, AASI, LAMPAAT ym. eläimet
Lasten kanssa ja ilmankin voi käydä katsomassa alpakoita ja muita
eläimiä Haapasaaren lomakylässä Ruoveden satamaa vastapäätä.
Buffetlounas, kahvio ja tilaussaunoja.
Venelaituri on vähällä käytöllä ja siksi lintujen valloittama. Myös
tietä pitkin pääsee.
www.haapasaari.fi/

Aasi, alpakat ja lampaat
asuvat Haapasaaren
lomakylässä.

HÄYHIÖT
Häyhiöt on suosittu asumaton retkeilysaari Ruoveden
satamaan johtavien väylien itäpuolella. Sen pohjoisosassa
on hiekkarantaa vaikka hiekkalinnan rakentamiseen.
Ranta on matala: Merimuikku ankkuriin ja kahlaten
rantaan.

HONKASAARI
Retkisatama saaressa Vilppulan reitin varrella
Kasilanselän jälkeen. Hyvä laituri, nuotiopaikka, puucee.

Häyhiön hiekkarannan leveys vaihtelee
veden korkeuden mukaan.

MÄNTTÄ-VILPPULA
Mäkitalon satama Huutoselän itärannalla on vanhojen
höyrylaivojen laituri ja veneseuran kotisatama.
Reitti Vilppulan vierassatamaan kiemurtaa kirkon ohi
kapeaa jokimaista reittiä. Satama on moderni ja
puistomainen, vieressä on lapsille sopiva uimaranta.
Ravintola, suihkut, keittiö, polkupyöriä.
Satamassa on alle 12-vuotiaille ilmainen liikennepuisto,
jossa voi kurvailla polkuautoilla. Auki klo 13-19, suljettu
maanantaisin.

Liikennepuistossa on oikeat toimivat liikennevalot.
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Vilppulan kaunein rakennus on "Sininen talo". Valkoisin puupitsein somistettu kaksikerroksinen
puuhuvila on lähellä rautatieasemaa.
Muuten Vilppula-city on varsin tavanomainen kirkonkylä. Tiistai on vilkkaampi toripäivä.
Mäntän nähtävyydet ovat vajaan 10 km maantiematkan päässä (bussilla, taksilla tai pyörällä).
Tärkeimmät nähtävyydet ovat kaksi Serlachius-museota. www.serlachius.fi
1) Gösta esittelee taidetta
Joenniemen kartanossa
Mäntän keskustan
länsipuolella.
Vanhassa kartanossa voi
nähdä Claude Monet’n
Heinäsuovat-maalauksen,
ellei se ole lainassa muualla.

Joenniemen kartano, Göstamuseon vanhempi osa.

Kartanon vierellä on uusi
moderni laajennusosa, jossa
esitellään nykytaidetta. Myös
tyylikäs ravintola.

Takana museon uutta osaa, jossa nykytaidetta.

Pihapiirin hirsirakennus Autereen tupa tarjoaa kesäisin kahvia ja lounasta.
2) Gustav-museo kertoo puunjalostuksesta Valkoisessa talossa Mäntän keskustassa.
Valkoinen talo on Serlachius-yhtiön entinen funkkistyylinen pääkonttori.
Myllyranta keskustan itäpuolella Keurusselän rannalla on erilainen paikka ostoksille, kahville ja
ruokailulle. Liikkeet sijaitsevat entisessä myllyssä ja veturitalleissa. www.myllyranta.fi
Mäntän kesään kuuluu monet kuvataide- ja musiikkitapahtumat.
www.manttavilppula.fi/

TARJANNEVESI
Tarjannevedellä on jylhiä mökittömiä rantoja ja
erämaan tuntua. Suurin saari on nimeltään Siperia.
Sen lähellä on veneilijöiden käyttämä pieni saari
Kakkuri. Se on meripelastusseuran ylläpitämä, valtion
omistama.
Mökki on lukittu, mutta minikokoinen sauna on
käytössä. Grillipaikkoja ja puucee.
Ota mielellään omat puut mukaan.

Siperiaa ilta-auringossa.

Ei laituria. Kiinnittyminen saunan lähelle rantakallion
silmukoihin, kun ensin on laskettu peräankkuri.
Älä häiritse alkukesällä kalliolla pesiviä lintuja.

Kakkurin minikokoinen sauna.
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VISUVESI
Visuveden avokanavan pohjoispuolella on pätkä
vanhanajan raittia kauniine puutaloineen.
Siwa ja grillikioski palvelevat n. 1 km kanavalta
pohjoiseen.
Kanavan rannalla on jäätelökioski 2016.

Visuveden vanhaa kaunista raittia kanavan
lähellä.

Höyrylaiva Kurun ruostunut runko on rannalla vähän kanavasta ylöspäin mentäessä oikealla
puolella. Kuru upposi syysmyrskyssä Tampereen edustalla 7. syyskuuta 1929. Kurun
uppoaminen on Suomen pahin sisävesillä tapahtunut laivaonnettomuus.
fi.wikipedia.org/wiki/HL_Kuru

TAIDE-NUUTTILA
Taide-Nuuttilan laituriin sokkeloisen Vaskiveden itärannalle ei ole
merkittyä reittiä.
Esillä on nykytaidetta, myös isännän omia teoksia.
Taidekeskus on kesällä auki joka päivä, nähtävää sisällä ja ulkona.
www.taidenuuttila.fi/

Teos ulkorakennuksen
ovessa Taide-Nuuttilassa.

VIRRAT
Virtain vierasvenesatama on idyllisessä lahdessa
keskustan lähellä.
Vierellä on lapsille sopiva uimaranta, hyppytorni ja
pitkät laiturit.
Baarpuuri-terassilla saa kunnon ruokaa, myös
ohjelmailtoja. www.baarpuuri.fi/

Uimalan uusi pukukoppi muistuttaa rannan
venevajoja. Sen kautta mennään laitureille ja
hyppytornille.

Keskustassa noin 1 km päässä on ruokakauppa, kebab-pizzeria,
vaatekauppoja ym. palveluja.
Pyöräilykohteeksi sopii Torisevan kolme rotkojärveä tie 66:n varrella
5 km Virroilta etelään. Torisevan Kahvimaja on näköalapaikalla
Alaisen Torisevan rannalla.
Matkalla satamasta keskustaan
on komea ristikirkko.

www.jaahdyspohja.net/kahvimaja/

HERRASKOSKEN KANAVA ja VIRTAIN PERINNEKYLÄ
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Herraskosken kanavan sulku toimii
itsepalveluperiaatteella, ohjeet löytyvät merikartasta ja
odotuslaiturilta.
Toisveden puolella on pieni vierasvenelaituri.
Kanavan rannalla on kanavamuseo, pääsy ilmainen.
Näyttely esittelee kaikkien Hämeen kanavien vaiheita.

Sulun portti avautuu, mutta valo-opaste on
edelleen punainen.

Kanavan vierellä on Virtain perinnekylä, jossa on vanha
talonpoikaistalo, harakkamylly ja viljamakasiinissa
jokakesäinen tilkkutyönäyttely.
Lisäksi tarjolla on ruokapaikkoja, majoitusta ja
käsityömyymälöitä.
Paikallinen kuuluisuus oli karhunkaataja Martti Kitunen
(1747-1833), josta ehkä kuulee tarinaa museolla.
www.marttinen.fi

Virtain perinnekylä sijaitsee saarella
Herraskosken kanavan lähellä.

Virrat on julistautunut Suomen juhannuskaupungiksi. Juhannusjulistus ja vanhanajan markkinat
pidetään juhannusaattona perinnekylässä.

KILLINKOSKI
Toisveden itäisen haaran perukalla on pieni laituri. Jos
mukana on polkupyörät, siitä käsin voi tehdä retken
Killinkoskelle.
Killinkoski on tehdaspaikkakunta, jonka tunnetuimpia
tuotteita ovat Inka Oy:n nauhat. Entisessä
nauhatehtaassa on nykyisin nauhamuseo,
nauhamyymälä, kahvila, kirpputori sekä erilaisia
näyttelyitä. www.killinkoski.fi
Killinkosken vanha nauhatehdas kätkee sisäänsä
monta käyntikohdetta.

(Pieni punainen mökki tehtaan lähellä on nimeltään Keijumökki. Siinä oli taiteilija Linda Peltolan
fantasiamaalausten kesänäyttely useana kesänä. Nykyisin oikea mökki on suljettu, nettikauppa
on. www.keijumokki.com )

