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NOKIAN RETKEILYREITIT
Luontoon!



Tutustu viitoitettuihin  
retkeilyreitteihimme  
ja koe sykähdyttäviä  

hetkiä Nokian  
ainutlaatuisessa  

luonnossa!

Esitteen kuvat: Antti Kulmanen, Harri Laurila,  Ahti Luukkanen,  
 Antti Mäkelä, Laura Niittymäki, Mikko Ovaska, Laura VanzoNokian järvimaisemat kutsuvat 

tutustumaan luontoon. Järvien 
kainalossa ja koskien kupeessa 
sijaitsee Nokian kaupunki, jonka 
luontopoluilta ja retkeilyreiteiltä 
löydät todellista luonnonrauhaa.  
 
Miltä kuulostaisi retki Ruutanan 
luontopolulle? Ruutanan luon-
nonsuojelualue metsäjärvineen 
on kuin salainen kätkö, jossa 
rehevät pähkinäpensaat ja  
kotkansiipisaniaiset kukoistavat.

Hakavuoren luontopolku 
tarjoaa hienot näköalat Kulove-
delle ja Nokianvirralle. Maasto 
on tuliperäistä ja muinaisrantoja 
koristavat aalloissa pyöreiksi 
hioutuneet kivet. 

Harvinaisia luontokappaleita 
voit nähdä Kaakkurijärvien 
Natura-alueella, jossa rauhoi-
tetut nimikkolinnut pesivät tai 
Maatialanharjulla, jossa kasvaa 
harvinaisia kasvi- ja sienilajeja.

Saaren rauhallinen ilmapiiri  
valtaa jokaisen Luodolla kävijän. 
Kiemurtelevat polut,  perinteiset 
pitkospuut ja vierellä laiduntavat 
lampaat tekevät Luodon saa-
resta monipuolisen retkeilykoh-
teen.
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Lähtöpisteen löydät kirjoittamalla 
Google Mapsin hakuun:
61.479361, 23.350889

Ruutanan luontopolku lähtee Haukankadun 
päässä sijaitsevalta parkkipaikalta ja sen var-
rella löytyy monenlaista luontoa. Helppokul-
kuisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja 
se on merkitty maastoon viitoin.  Puolivälistä 
matkaa löydät huolletun nuotiopaikan, joka 
on mukava levähdyskeidas aivan Ruutanajär-
ven rannalla.

Ruutanajärven ympärillä on neljä alueen 
luonnosta ja geologiasta kertovaa opastau-
lua. Vaihteleva luonto tarjoaa paljon näh-
tävää. Polun alkua ympäröi lehtomainen ja 
kuiva kangasmetsä, joka muuttuu reheväksi 
lehdoksi lähempänä Ruutanajärveä ja Ruu-
tanan luonnonsuojelualuetta. Järveä ja siitä 
laskevaa puroa reunustavat kesäisin komeat 
pähkinäpensaat, valtavat kotkansiipisaniaiset 
ja kukkivat imikät sekä näsiät.

Lehdon lintulajeja ovat muun muassa leh-
topöllö ja pähkinäpensaista riippuvainen 
pähkinähakki. Ruutanavuori on yksi Nokian 
korkeimmista kohdista. Jääkauden vaikutus 
näkyy yhä sen jylhinä louhikkoina ja valtavina 
siirtolohkareina.

Ruutana
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Lähtöpisteen löydät kirjoitta-
malla Google Mapsin hakuun:
61.471164, 23.378693

Ruutanan luonnonsuojelualueen eteläpuolella 
kohoaa Hakavuori, joka on oiva kohde lyhyelle 
luontoretkelle. Maisemasta erottuvat muun muassa 
kallioseinämät ja muinaisranta, jonka kivet veden 
virtaus on hionut pyöreiksi.
 
Alue ei ole kuitenkaan pelkkää kivikkoa, vaan metsä-
tyypit vaihtelevat rehevästä pähkinäpensaslehdosta 
lehtomaisiin ja kuiviinkin kankaisiin. Hakavuori on  
oiva kohde jylhistä maisemista nauttivalle, sillä 
sieltä avautuvat näkymät Nokianvirralle ja Kulove-
delle. Reitti on helppokulkuinen ja 800 metriä pitkä. 
Auton voi jättää parkkiin Penttilänmäentielle.

Hakavuori
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Lähtöpisteen löydät kirjoitta-
malla Google Mapsin hakuun:
61.529501, 23.520453

Merkitty reitti kulkee rämemetsän ja useiden 
pienten suolampien ohitse. Kivikesku on osa 
Kaakkurijärvien Natura-aluetta, jolla pesii yksi 
Etelä-Suomen suurimmista kaakkuripopulaati-
oista. Reitin varrella sijaitseville lammille onkin 
asennettu kaakkureille tekosaarekkeita, joilla 
pyritään vakiinnuttamaan laji myös Kivikeskun 
alueelle. Jos havaitset kaakkurin, ethän häiritse 
lintua tai liiku tarpeettomasti ranta-alueilla.

Kivikesku on karu ja jopa erämaatunnelmainen 
järvi, jonne johtaa helppokulkuinen polku. 
 
Keväällä ja sateiden jälkeen on kuitenkin syytä 
pukeutua vedenpitäviin kenkiin. Kivikeskun 
rannalla on kaksi huollettua nuotiopaikkaa, 
ja auton voi jättää parkkiin Koukkujärventien 
parkkipaikalle.  

Kivikesku
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Luodon saarelle.

Pyhäjärvessä, Sotkanvirran etelä-
puolella sijaitseva Luodon saari on 
luonnonsuojelualue,  jonka etelä-
osaa kiertää noin neljän kilometrin 
pituinen helppokulkuinen polku. 
Polun voi myös oikaista, jolloin se 
muodostaa noin kahden kilometrin 
lenkin. Polku on varus- 
tettu vettyviltä osin pitkospuilla ja 
sen varrelta löydät viisi huollettua 
nuotiopaikkaa.

Luoto on täynnä erilaisia lehtoja. 
Saaren pohjoisosassa kasvaa 
kuusivaltaista lehtoa, itärannalla 
lehdot ovat reheviä rantalehtoja, 
joiden helmi on rauhoitettu kynäja-
lava. Luoto  on kuitenkin tunnetuin 
metsälehmuksistaan, joita kasvaa 
saarella harvinaisen paljon. Mah-
tavien niinipuiden ympärysmitta on 
jopa yli kolme metriä.

Luodon eteläkärjestä löydät kui-
vahkoja mäntykankaita ja ran-
takallioita. Vaikka rannat ovat 
enimmäkseen karuja ja kivisiä, on 
muutamassa lahdelmassa rehevää 
kasvillisuutta. Saaren pohjois-
osassa vanhasta laidunmaisemasta 
huolehtivat kesäisin lampaat.

Luoto
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Vihnusjärvi

Lähtöpisteen löydät kirjoitta- 
malla Google Mapsin hakuun:
61.4825145,23.5423198

pääosin mänty- ja kuusivaltaista 
metsää, mutta myös ketokas-
veja sekä erityisesti ketosieniä. 
Harjulla sijaitseekin tiettävästi 
Suomen ensimmäinen sienila-
jistonsa perusteella rauhoitettu 
suojelualue. Harjun itäosasta 
luontopolku kulkee ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisten 
vallihautojen ohitse.

Maatialanharjulla voit myös har-
rastaa polkujuoksua tai talvisin 
käyttää alueen upeita hiihtoreit-
tejä. Harjun länsipäässä sijait-
see Nokian suosituin uimaranta, 
Kennonnokka, jonne voit kesällä 
pulahtaa vilvoittelemaan ulkoi-
lun jälkeen.

Maatialanharju sijaitsee Nokian 
keskustan itäpuolella Vihnus-
järven rannalla. Harjulla kulkee 
noin viiden kilometrin mittainen 
luontopolku. Polku on viitoitettu 
ja se alkaa Kennonnokan park-
kipaikalta. Reitti on helppokul-
kuinen erityisesti harjun laella, 
mutta Vihnusjärven kivikkoisille 
rantaosuuksille on rakennettu 
avuksi pitkospuita. Takaisinpäin 
pääset halutessasi oikaisemalla 
helppokulkuista ulkoilureittiä 
pitkin.

Harju kohoaa Vihnusjärven 
rannasta jyrkästi jopa 40 
metriä ja erottuu selvästi 
maisemasta. Harjulla kasvaa 

Maatialanharju



Katso Nokian kaikki 
 kohteet ja tapahtumat 

visitnokia.fi

Löydät meidät Pirkanmaan ytimestä,  
Tampereen naapurista. Kiskot tänne jo  
tulevatkin. Tampereelta hurauttaa Nokialle 
junalla varttitunnissa ja bussillakin alle  
puolessa.

Järvien kainalossa ja koskien kupeessa sijait-
see yksi Pirkanmaan suurimmista kaupun-
geista, lähes 35 000 asukkaan Nokia. Täällä 
riittää tehtävää ja nähtävää vaikka jokaiselle 
päivälle – etsitpä sitten kulttuuririentoja tai 
luonnonrauhaa.

Näe ja koe Nokia!
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