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Matkailuneuvonta  
Kangasalan keskustassa, Kangasala-talossa.
Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala 
p. 050 315 2854, info@visitkangasala.fi
Jaa tunnelmasi #VisitKangasala

Tervetuloa Kangasalle, 
kesäpäivän kulttuurikaupunkiin!
Kangasalan upea luonto ja harjut ovat houkutelleet matkailijoita 
läheltä ja kaukaa jo 1800-luvulta saakka. Nykyään kesäpäivän 
kulttuurikaupunki on täynnä tapahtumia, kulttuuria ja mielen-
kiintoisia kohteita. Poimi matkailuesitteestä ideat ikimuistoisen 
lomapäivän viettoon. Lisää tietoa saat viralliselta matkailusivus-
tolta: visitkangasala.fi 

Matkailuvinkit 2020
Reidar Särestöniemi – Lapin taikaa  
Kangasalan kesässä 

Värikylläisiä, vahvoja teoksia. Lappilaista maisemaa, poroja, il-
veksiä, riekkoja, taivaanjaaroja ja muita eläin- ja fantasiahahmo-
ja. Kuvataiteilija Reidar Särestöniemen näyttely esillä Kimmo 
Pyykkö -taidemuseossa kesällä 6.6.–30.8.  Lue lisää s. 11

Vatialan kappeli – rakennustaiteen piilotettu helmi 

Arkkitehti Viljo Rewell suunnitteli 50 vuotta sitten siunauskap-
pelin Vatialan hautausmaalle suomalaiseen mäntymetsään. 
Kappelia pidetään Suomen modernin arkkitehtuurin kansain-
välisenä merkkiteoksena. Ison kappelin kaunis paraabelimuoto 
vangitsee katseen jo kaukaa, sisällä valitsee rauha ja harmonia. 
Lue lisää s. 9

Saarikylät – Sisä-Suomen Ahvenanmaa 

Retkiluistelua, melontaa, suppailua, lähiruokaa kesätorilla ja kylä-
tapahtumia. Saarikylät tarjoaa tekemistä ja kauniita maalaismai-
semia Roineen rannalla. Aktiviteetit löytyvät Haaviston luomuti-
lalta, suurimman saaren sydämestä. Lue lisää s. 28–29

Rentoudu luonnossa

Arjen kiireet unohtuvat Kangasalan upeassa ainutlaatuisessa 
luonnossa. Lähde päiväretkelle tai pidemmälle vaellukselle. Laa-
vukartan avulla suunnistat parhaille taukopaikoille. Lue lisää s. 25

mailto:%20info%40visitkangasala.fi?subject=
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Kangasalle on 
helppo tulla bussilla, 
autolla ja pyörällä

Kangasala 
on lähellä!

20 minuuttia Tampereelta
2 tuntia Helsingistä

Bussilla Tampereelta
40 Lempäälä (50) – Tampere – Kangasala (keskusta) – 
       Pikonlinna/Mobilia
42 Tampere – Kangasala (keskusta) – Sahalahti – Kuhmalahti
43 Tampere – Kangasala (keskusta) – Kaivanto – Pälkäne
41 Kangasala – Ponsa – Orivesi
44 Kangasala – Valkeakoski

Katso aikataulut: reittiopas.tampere.fi

Autolla
Kangasalan keskusta ja monet matkailukohteet sijaitsevat 
Lahdentien (valtatie 12) varrella.
Sahalahdelle ja Kuhmalahdelle pääsee Lahdentieltä 
Ponsantietä (kantatie 58) ja Sahalahdentietä (seututie 325). 

Pyörällä 
Kangasala sijaitsee Pyhäjärvireitin varrella, Tampereelta 
matkaa kertyy 18 km. Lue lisää: pyhanasi.fi

Lentäen
Lähin lentoasema Tampere-Pirkkala on 35 kilometrin päässä. 
Tampereen joukkoliikenteen Linja 1A kulkee lentokentältä 
Kangasalan Vatialaan.

Turku 170 km

Tampere 
18 km

Lahti 114 km

Jyväskylä 143 km

Helsinki 170 km

KANGASALA

Hämeenlinna 65 km

Matkailuesitteen kuvat ©Birgitta Laakso, Heikki Mäenpää, Ismo Santapukki, 
Johanna Jeronen, Laura Vanzo / Visit Tampere, Pasi Tiitola, Pekka Valtonen, 
Rami Valonen, Risto Ylitie, Tero Hakala, Tomi Aho, Kangasalan Kameraseura, 
Kangasalan kaupunki ja yritysten omat kuvat. 

Sisällys
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Kulttuuri ...............................................................  10
Historia ja tarinat ...............................................  14
Lapsille ja perheille  ...........................................  16
Puodit ja tehtaanmyymälät  .............................  21
Luonto ja aktiviteetit  ......................................... 22
Vesistöt ja saunat ............................................ . 26
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Kokoukset, juhlat, tilat ja tilaisuudet  .............  30
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MUSIIKKIA JA TEATTERIA 

Kangasala Irish Festival  
– the Spring Gathering 23.–25.4. Kangasala-talo

Apple Garden Kampusrock 2020 15.5. Roine-kampus

Racecoast Rockin’ Fest 11.7. Kisaranta

Myllyrock 26.7. Haaviston luomutila 

Raikku rokkaa & rakastaa – R3-festival 21.–22.8. Raikku

Kangasala Folk 2020 29.8. Markkulan talli

Kangasala Beatles Festival 4.–5.9. Kangasala-talo

Kesäpäivän teatteriviikko 7.–13.9. Kangasala-talo

TAIDETTA JA HISTORIAA

Gallerioiden päivä 10.7. Kangasalan galleriat

Museoiden ilta 13.8. Kangasalan museot

LIIKUNTAA

Pikonlinna Swimrun 27.6. Pikonlinna

Kangasala kaupunkitriathlon 2020 12.7.  
Vesaniemen uimaranta

Mukaansatempaavia 
tapahtumia ympäri 
vuoden

TAPAHTUMIA

Kangasala on tapahtumien kaupunki. Musiikki soi lukuisissa 
konserteissa ja festareilla läpi vuoden. Kangasala-talossa koe-
taan konserttien ja esitysten lisäksi satoja isompia ja pienempiä 
yleisö- ja taidetapahtumia. Kaupunkitapahtumissa tempaudut 
mukaan viehättävän pikkukaupungin tunnelmaan.

Kahden automuseon kotipaikka on vanhoista autoista ja moot-
toriajoneuvoista kiinnostuneen paratiisi. Mobilian Autokylä ja 
Vehoniemen automuseo tarjoavat monipuolista ohjelmaa niin 
ajoneuvoharrastajille kuin lapsiperheillekin.

Kangasalla tapahtuu aina jotain kokemisen arvoista. Miten olisi 
pikniklounas kesätorilla, Pirkanmaan ainoa kaupunkitriathlon, 
vetotraktoreiden kisat tai Suomen sympaattisin koko perheen 
festari-ilta maalaispihapiirissä tuulimyllyn siipien suojassa?

Poimintoja tapahtumakalenterista:
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AUTOJA JA AJONEUVOJA

Motoristien kevään avaus 17.5.  
Mobilia ja Kangasalan kirkko

Kurvaa Kangasalle 6.6. Mobilia ja  
Vehoniemen automuseo

Leidit ratissa – valtakunnallinen Naisten  
Automobiiliajo 19.7. Vehoniemen automuseo

Rautalankaa ja jenkkirautoja 22.8. Mobilia

Kuhmalahti Pulling 29.8. Kuhmalahti

Vehoniemiajo 29.8. Vehoniemi

RUOKAA

Kultainen kaulin ja  
Rinkeli Grad Prix SM-kilpailut 8.2. Tredu

Kesäpäivän pikniklounas 8.8. Kangasalan tori 

Lähiruokaa ja syksyn satoa  
– lähiruokatapahtuma 19.9. Kangasala-talo

LUONTOA JA PAIKALLISKULTTUURIA

Pohtiolammen lintupäivä 18.4. & 15.8. 

Pohtiolammen perinteinen juhannus 19.6. 

Juhannus Haavistossa 19.6. Haaviston luomutila

Juhannusaaton yökahvila Vehoniemessä 19.6.

Majaalahden kesäjuhla 11.7. Majaalahden kylätalo

Myllypäivät 25.–26.7. Haaviston luomutila

KAUPUNKITAPAHTUMIA

Kulttuuri- ja hyvinvointitori 18.4. Kulttuurikortteli

Vappukarkelot ja peräkonttikirppis 30.4.  
Pikkolan tapahtumakenttä

Yrittäjien kevätmarkkinat 15–.16.5.  
Pikkolan tapahtumakenttä

Kesän avaus 30.5. Pirtti

Kesäpäivä keskustassa 27.6. Kangasala-talo ja tori

Lasten löytöretki -viikko 27.6.–4.7.  
Kangasalan lastenkohteet

Kangasalan jouluavaus 27.11. Kangasalan tori ja  
Kangasala-talo

Koko perheen uudenvuodenaatto 31.12.  
Pikkolan tapahtumakenttä

Katso kaikki tapahtumat 
kalenterista: visitkangasala.fi

Raikku rokkaa & rakastaa – R3-festival 2019

https://visitkangasala.fi/
https://visitkangasala.fi/


Raikku rokkaa & rakastaa 
– R3-festival
21.–22.8.2020 Peltolan tila, Raikku

Ainutlaatuinen country rock -festivaali järjestetään Peltolan tilan 
pihamaalla, kauniissa maalaismaisemassa järven rannalla. Alun 
perin bänditreeneistä alkunsa saanut festivaali on nykyään yksi 
kotimaan merkittävimmistä country rock -tapahtumista. 

www.r3festival.fi

Kangasala Folk 29.8.2020
Markkulan talli, Muistomerkintie 42, Kangasala

Koko perheen kansanmusiikkitapahtuma tarjoilee musiikin iloa 
ja tallilavan tunnelmaa viehättävässä ympäristössä.

Facebook: kangasalafolk

Kangasala Irish Festival 
– the Spring Gathering 
23.–25.4.2020 Kangasala-talo ja keskusta

Lämminhenkinen, kansainvälinen irlantilaisen musiikin ja 
kulttuurin festivaali tuo irlantilaiset ja kotimaiset huippuartistit 
Kangasalle jo kolmannen kerran. Monipuolinen ohjelmisto koos-
tuu musiikista, tanssista, laulusta, tarinankerronnasta ja tunnel-
mista viihdyttävästä koskettavaan. Koe keväällä Irlannin taika! 

kangasalairishfestival.fi
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FESTARIT JA KAUPUNKITAPAHTUMAT
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https://www.facebook.com/kangasalafolk/
http://kangasalairishfestival.fi/


Rautalankaa ja jenkkirautoja
22.8.2020 Mobilia

Jo kymmenettä kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa jenkki-
autoharrastajat Mobiliaan. Ohjelmassa on jenkkiautoja, letkeää 
musiikkia, vintagelöytöjä ja illan huipennuksena mahtava  
cruising. mobilia.fi

Kurvaa Kangasalle
6.6.2020 Mobilia ja Vehoniemen automuseo

Ajoneuvoharrastajat kurvaavat Kangasalle mukavan yhteisen 
kesäpäivän viettoon Museoajoneuvopäivänä. Yleisö pääsee 
näkemään ajoneuvoja laidasta laitaan – mopoja, traktoreita ja 
muuta raskasta rautaa. mobilia.fi, automuseo.com 

Leidit ratissa – Valtakunnalliset 
Naisten Automobiiliajot
19.7.2020 Vehoniemen automuseo

Naisten autoilutapahtuma on hauska ja kiireetön päivä, jossa 
oman museoajoneuvonsa aikakauden ja tyylin mukaisesti pu-
keutuneet ajokunnat ajavat letkassa kauniita idyllisiä teitä pitkin, 
pysähtyen mielenkiintoisissa kohteissa. Ratissa on naiskuljetta-
ja, miehet osallistuvat karttureina tai matkustajina. 

automuseo.com

Kuhmalahti Pulling
29.8.2020, Kuhmalahti

Rennossa kylätapahtumassa vakiotraktorit kisaavat vetäen 
tuhansien kilojen painoista lavettia täyttä sadan metrin vetoa 
tavoitellen. Perheen pienimmille kuskeille tarjolla puutarhat-
raktoreiden vetokisa. Hyvää ruokaa ja entisaikojen maalais-
markkinoiden tunnelmaa! Facebook: kuhmalahtipulling

Kangasala kaupunkitriathlon 
12.7.2020 Vesaniemi  

Pirkanmaan suurin triathlontapahtuma järjestetään tänä vuon-
na kaupunkitriathlonina Vesaniemessä, keskustan läheisyy-
dessä. Haasta itsesi tai kaverisi hymyssä ja tule nauttimaan 
liikunnan ilosta koko perheen liikuntatapahtumaan!

kangasalatriathlon.fi 7
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Haralanharjun näkötorni

Roineen armaiset aallot ja Längelmäveden hohtelu. Haralan-
harjun maisemat innoittivat Zachris Topeliuksen kirjoittamaan 
Kesäpäivä Kangasalla -runon, jonka Gabriel Linsén sävelsi lau-
luksi. Pirkanmaan maakuntalauluksi valitun laulun sanat maa-
laavat mieleen kuvan luonnosta kauneimmillaan ja ihmisen kai-
puusta vapauteen. Näkötorni pystytettiin laulun saaman suuren 
suosion myös. Nykyinen torni on vuodelta 2009. Haralanharju 
on yksi Suomen merkittävistä maisema-alueista. 
Haralanharjuntie 142
 
Kirkkoharjun näkötorni

Kirkkoharjun näkötorni vuodelta 1931 on torneista korkeimmalla 
paikalla. Kangasalan keskustan läheisyydessä sijaitseva torni on 
Suomen ensimmäinen, ja Stadionin tornin ohella ainoa, funkis-
torni. Lähtö ja pysäköinti: Manttaalikuja 1

Vehoniemen näkötorni

Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueella, puistomaisen 
metsän keskellä sijaitsevasta näkötornista avautuvat maise-
mat Roineelle ja Längelmäveden Heposelälle. Vehoniemen 
automuseon kahvila ja katettu terassi palvelevat kesäaikaan.  
Vehoniemenharjuntie 78

Keisarinharjun näköalatasanne

Suomen ensimmäinen näkötorni nousi Keisarinharjulle vuonna 
1819 keisari Aleksanteri I:n vierailun kunniaksi. Jo aiemmin har-
jun maisemia oli ihaillut  Ruotsin kuningas Kustaa III matkallaan 
perustamaan Tampereen kaupunkia vuonna 1775. Nykyinen 
näköalatasanne on vuodelta 2006. Lähtö ja pysäköinti: Mobilia, 
Kustaa Kolmannentie 75

Kangasalan harjuilta avautuvia kuvankauniita maisemia 
ovat historian saatossa ylistäneet niin kuninkaat, keisarit 
kuin runoilijatkin.  Tunnettuja näköalapaikkoja on useita, 
joten sellainen löytyy varmasti matkasi varrelta. 
Kun kipuat harjulle, nouset oksalle ylimmälle, 
kohottaudut hetkeksi irti arjesta ja näet kauemmaksi.

Harjumaisemat 
hurmaavat

NÄHTÄVYYDET
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Kangasalan kivikirkko

Kangasalan vuonna 1767 valmistunut, Antti Piimä-
sen rakentama harmaakivikirkko tunnetaan tähdin 
koristellusta kasettikatostaan ja ulkoseinään muu-
ratusta verikivestä, joka näyttää tihkuvan punaista 
ainetta. Kerrotaan, että aatelisnuorukainen oli ihas-
tunut talonpoikaisneitoon, Kuussalon Kaarinaan, 
joka tuomittiin noitana. Nainen vakuutti syyttö-
myyttään, josta osoitukseksi hänen mestauskiven-
sä tulisi aina vuotamaan verta. Veripisarat Kanga-
salan vaakunassa symboloivat tätä tarinaa. Kesällä 
tiekirkko. Ainontie 1, kangasalanseurakunta.fi

Kangasala-talo

Vuonna 2015 yleisölle avattu Kangasala-talo on 
syntynyt paikkakunnan jääkautisten maastonmuo-
tojen inspiroimana. Tunnistettava betonirakennus 
muodostuu neljästä siirtolohkareesta, joihin talon 
toiminnot sijoittuvat. Siirtolohkareiden välissä kul-
kee luonnonvaloa tulviva valon kanjoni. Arkkiteh-
tuuritoimisto Heikkinen-Komonen on huomioitu 
talon arkkitehtuurista useilla arkkitehtuuripalkin-
noilla. Kangasala-talo herää eloon sadoissa tapah-
tumissa vuosittain. Lue lisää sivulta 10.
Kuohunharjuntie 6, kangasala-talo.fi

Vatialan kappeli 

Arkkitehti Viljo Rewellin suunnittelema, vuon-
na 1962 valmistunut Vatialan siunauskappeli on 
modernin arkkitehtuurin merkkiteos ja yksi Tam-
pereen seudun rakennustaiteen helmistä. Karun 
askeetttisen kappelin pelkistetyt ja voimakkaat 
muodot nousevat esiin ympäröivästä mäntymet-
sästä. Pihojen suuret vesialtaat heijastavat taivaal-
ta valoa sisälle kappeliin, jonka seinät ovat har-
maata betonia ja puuta. Tunnelma on rauhallinen 
ja harmoninen. Kappelinkierto 3, tampereenseura-
kunnat.fi

Arkkitehtuurin 
helmiä

visitkangasala.fi 9
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10

Tapahtumien ja taiteen koti on tunnettu monipuolisesta ohjelmistos-
taan. Konsertteja, musikaaleja, teatteria, stand-upia, uutuuselokuvia ja 
taidenäyttelyitä – kaikki saman katon alla. Kangasala-salin intiimi tun-
nelma ja hieno akustiikka kruunaavat elämyksen. 

Kangasala-salissa nautit elokuvateatteri K-Kinon ensi-iltaelokuvista 
suurelta valkokankaalta ja huippuluokan äänentoistolla, konserttisalin 
akustiikassa.

Kangasala-talossa järjestetään vuosittain lukuisia yleisötapahtumia, 
kokouksia, juhlia ja yritystilaisuuksia. Vuonna 2020 Kangasala-talo 

isännöi muun muassa Kangasala Irish Festivalia, Kesäpäivän teatteri-
viikkoa ja Kangasala Beatles Festivalia.

Edustavissa tiloissa järjestät onnistuneen yritystilaisuuden, kokouk-
sen, mieleenpainuvat juhlat tai vaikka yksityisen elokuvaesityksen 
20–300 henkilölle. Maistuvat lähiruokatarjoilut tilaisuuksiin loihtii ti-
lausravintola Armas Galleria&Keittiö.

Katso Kangasala-talon kaikki tapahtumat: kangasala-talo.fi 

Kangasala-talo – Aina jotain erityistä

Kangasala-taloon on helppo tulla 
Tampereen suunnasta busseilla 40 ja 42.

https://kangasala-talo.fi/
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NÄYTTELYITÄ VUONNA 2020

Jussi TwoSeven: All Is One 25.1.–17.5.2020

Kuvataiteilija Jussi TwoSevenin näyttely esittelee hänen 

kankaalle ja suoraan seinälle maalaamiaan teoksia sekä 

animaatioita. Helsinkiläisen TwoSevenin (s. 1983) taiteel-

liset juuret ovat katutaiteessa ja graffitissa, joiden vaikutus 

on nähtävissä hänen työskentelyssään.  TwoSeven on tun-

nettu eleganteista ja fotorealistista maalauksista ja instal-

laatiosta, joissa lukuisat yksityiskohdat on maalattu spray-

maalilla ja sabluunoilla.

Reidar Särestöniemi 6.6.–30.8.2020

Reidar Särestöniemi (1925–1981) on tunnettu värikylläi-

sistä, vahvoista ja kokeellisistakin teoksista, joiden aiheena 

ovat lappilainen maisema, sen jängät, tunturit ja joenmut-

kat sekä eläin- ja fantasiahahmot, niin porot, pässit, ilvek-

set, hylkeet kuin taivaanjaaratkin. Arktiset alueet ja koti-

seutu olivat sydämen asioita Särestöniemelle ja hän puhui 

usein julkisesti luonnosuojelusta ja Lapin luonnon koske-

mattomuuden puolesta.

YHTEYSTIEDOT:

Kangasala-talo ja Kimmo Pyykkö -taidemuseo 

Kuohunharjuntie 6

Asiakaspalvelu ja opasvaraukset: 

p. 040 773 0148, info@kangasala-talo.fi

Tilausravintola Armas Galleria&Keittiö 

p. 050 344 4814, armas@galleriakeittio.fi

kangasala-talo.fi, kimmopyykkotaidemuseo.fi, k-kino.fi

Kangasala-talossa sijaitseva Kimmo Pyykkö -taidemuseo tarjoaa taidetta, 
tekemistä ja jaettuja hetkiä kolmessa kerroksessa. Vaihtuvien näyttelyiden 
lisäksi voit nauttia rakennuksen palkitusta arkkitehtuurista. Pysyvä näytte-
ly Pitkän matkan ateljee vie matkalle seuraamaan kuvanveistäjä Kimmo 
Pyykön yli 50-vuotista uraa suomalaisella taidekentällä.

Tutustu näyttelyihin yleisöopastuksella sunnuntaisin kello 13.  
Katso taidemuseon tapahtumat: kimmopyykkotaidemuseo.fi

Jussi TwoSeven, ROAR²7, 2016, akryyli- ja spraymaali  
kankaalle, 305 x 494 cm

Kimmo Pyykkö -taidemuseo 
– jaettuja hetkiä ympäri vuoden 

Reidar Särestöniemi, Kevät, 1977, öljy ja tempera kankaalle. Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiö. 
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mailto:info%40kangasala-talo.fi%20?subject=
mailto:armas%40galleriakeittio.fi%20?subject=
https://kangasala-talo.fi/
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Kulttuurikortteli on Kangasalan pääkirjaston ja Kangasala-ta-
lon muodostama kortteli keskustan ytimessä. Kirjastossa voit 
rauhoittua ja kohdata ihmisiä. Lue lehtiä, lainaa kirjoja, osallis-
tu tapahtumiin ja tutustu Taidetila Terran näyttelyihin. Kahvila 
Novellia tarjoilee maistuvan lounassalaatin tai kupposen kuu-
maa kakun kera. 

Kulttuurikortteli sijaitsee Kangasalan torin kulmalla. Torilta 
hankit marjat, vihannekset ja muut satokauden herkut mukaan. 
Kangasalan kuuluisassa Torikahviossa nautit kahvit tuoreen 
leivonnaisen kera. Tuotteet tehdään itse pitkällä kokemuksella. 
Keskusaukio 2 

Lähde kulttuuripyöräilylle 

Tarinallinen ja ääniopastettu Kulttuuripyöräilyreitti vie retkelle 
Kangasalan kulttuurimaisemiin. Reitti kulkee Kangasala-talolta 
Mobiliaan ja takaisin keskustaan monien kulttuuri- ja matkai-
lukohteiden kautta. Lataa sovellus ja ääniopastus puhelimeesi: 
www.citynomadi.com. 
Lue lisää: visitkangasala.fi/kulttuuripyoraily

Ei kesää ilman teatteria
Salaseuran teatteri tarjoaa kesäteatterielämyksiä historiaa 
huokuvan Kangasalan Lepokodin pihapiirissä. Kangasalan 
kesäteatteri sijaitsee Längelmäveden rannalla Mobilian vä-
littömässä läheisyydessä. Kuohenmaan kyläteatterin kesän 
näytelmässä vanha kansakoulu muuttuu Lemmenkouluksi. 
Kangasalan Pikkuteatteri viettää 10-vuotisjuhliaan ja esityksiä 
nähdään vuoden aikana monissa paikoissa. 

Tarkista myös Teatteri Tuulian, Nukketeatteri Hupilaisen, Teat-
teri Peilikuvan ja Vehkajärven kesäteatterin tarjonta. 
visitkangasala.fi/teatterit

Kulttuurikortteli on 
keskustan sydän

Kesäpäivän teatteriviikkoa vietetään 
7.–13.9. Kangasala-talossa! 

KULTTUURI

https://www.citynomadi.com/
https://visitkangasala.fi/kulttuuripyoraily/
https://visitkangasala.fi/teatterit/
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Lähde seikkailulle Kangasalan kyliin ja kesägallerioihin. 
Kuvataiteen lisäksi näet kauniita maalaismaisemia. 
Tarkista kohteen aukioloaika ennen vierailua. Osa 
gallerioista on avoinna sopimuksen mukaan.

Kangasalan erikoisuus on aito 
japanilaisen käsityön taidonnäyte, 
kannettava shintolainen Omikoshi-
pienoispyhäkkö. Kulttuurikorttelissa 
pääset ihastelemaan yli 30 000 
pienestä osasta valmistettua teosta, 
jonka rakentamiseen on osallistunut 
viisi perinnepuuseppää noin vuoden 
ajan. Lue lisää: visitkangasala.fi

Pohjoismaiden ainoa 
Omikoshi-pyhäkkö

Galleriat kutsuvat 
tutustumaan näyttelyihin 
Gallerioiden päivänä 10.7.

TaideTalli 
Monipuolinen kesäinen taidenäyttely neljän katon alla.  
Tilaa kahvitarjoilut etukäteen. Majaalahdentie 204,  
www.taidetalli.fi

Galleria Villa Armas  
Armas Branderin katu 8, Facebook: Galleria Villa Armas

Galleria Ihari 
Pohjalahdentie, 19 Raikku, p. 040 536 8859

Haaviston parvigalleria 
Saarikylientie 888, Kaivanto, Facebook: Heikin leipä

Kesäpäivän galleria 
Huhmarintie 36, Facebook: Mansikka-aho ART

Kuhmalahden kotiseutumuseo 
Knaapintie 16, Kuhmalahti, p. 040 095 1878

Sahalahden museomakasiini 
Vanha Pakkalantie 35, Sahalahti, p. 044 481 3020

Taidetila Terra  
Avoinna ympäri vuoden. Kangasalan pääkirjasto,  
Keskusaukio 2. www.kangasala.fi/taidetila-terra 

Varsamäen hevosajopelimuseo 
Varsamäentie 108, p. 03 376 5946

Keramiikkataiteilija Teemu Luodon ateljee-koti on  
Suomen vanhimpia kesänäyttelypaikkoja. Toimintaa  
on takana jo lähes 50 vuotta. Luoto tunnetaan sympaat-
tisista eläimistä, naamioista ja humoristisista ihmis-
hahmoista. Kesällä 2020 on esillä juhlanäyttely Teemu 
Luoto – kädet savessa 60-vuotta.

Taidetie 19, Kuhmalahti  
Facebook: Kuhmalahden taidepappila

Kyläile kesägalleriassa

Kuhmalahden taidepappila 
kuuluu Pirkanmaan kesään

https://visitkangasala.fi/?s=omikoshi
http://www.taidetalli.fi/
https://www.facebook.com/pages/Galleria-Villa-Armas/330367687746796
https://www.facebook.com/heikinleipa/
https://www.facebook.com/Mansikka-aho-ART-195542443789111/
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/galleriat-ja-museot/taidetila-terra/
https://www.facebook.com/kuhmalahdentaide/
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Kaarina Maununtyttären muotokuva löytyy Kangasalan kirkosta.

Kangasala on vanhaa seutua – täällä on asuttu ja eletty yhtäjak-
soisesti yli 8000 vuoden ajan. Sarsassa muinaispolku kuljettaa 
Suomen vanhimmalle keittiölle. Ainoa Suomessa asunut kunin-
gatar, Ruotsin kuningas Eerik XIV:n leski Kaarina Maununtytär 
eli suuren osan elämästään Kangasalla, Liuksialan kartanossa. 
Kangasalan Lepokodin täysihoitolassa ovat viihtyneet monet 
1900-luvun kuuluisat taiteilijat ja suomalaiset merkkihenkilöt.

Tutustu mieltä kiehtoviin paikkoihin ja tempaudu tarinoihin  
joko itsenäisesti tai oppaan johdolla. 

Varaa opas: Kangasalan matkailuoppaat / Pirjo Tulenheimo
pirjo.tulenheimo@kangasala.fi, p. 040 5191 098

Kartanoiden Kangasala
Kangasalan maisemassa kuninkaankartanot ja suurtilat viljelyk-
sineen kertovat tarinaa vauraan pitäjän kasvusta 1500-luvulta 
1900-luvun alkuun. 

Liuksialan kuninkaankartanolle kuljetaan kaunista kilometrin 
pituista koivukujaa pitkin. 1500-luvulla Kartanon portaita on 
astellut Ruotsin kuningatar, Eerik XIV:n leski, Kaarina Maunun-
tytär (n. 1550–1612). Eerikin veli Juhana III karkotti Kaarinan 
Liuksialaan syöstyään veljensä vallasta. Kaarina Maununtyt-
tären jälkeen Liuksialan kartano siirtyi hänen tyttärensä Sigrid 
Vaasan omistukseen ja tältä edelleen poika Åke Tottille. Jo 200 
vuoden ajan kartanoa on isännöinyt Meurmanien suku. Karta-
non voi nähdä esimerkiksi kulkemalla Kirkkojärven kulttuuri- ja 
luontopolun.

Myös Vääksyn kartano on liittynyt Vaasan kuningassuvun his-
toriaan. Vääksyä emännöi 1560-luvulla Juhana III:n rakastajatar 
Kaarina Hannuntytär. Nykyään alueella toimivat muun muassa 
Wääksyn puutarha ja ratsastuskeskus. 

HISTORIA

Aikamatka Kangasalan 
kulttuurihistoriaan

mailto:pirjo.tulenheimo%40kangasala.fi?subject=


Kuningattaren jalanjäljillä

Ruotsin kuningas Erik XIV:n leski Kaarina Maununtytär (n. 
1550–1612) eli suuren osan elämästään – yli 30 vuotta – Liuksia-
lan kartanossa. Tuleva kuningatar oli alle viidentoista, kun Ruot-
sin kuningas Eerik XIV otti hänet hoviinsa ja muutaman vuoden 
kuluttua kruunautti hänestä kuningattaren rinnalleen. Eerikin 
veljen Juhana-herttuan noustua kuninkaaksi Eerik ja Kaarina 
olivat vangittuina muun muassa Turun linnassa. 

Vuonna 1577 Juhana tapatti veljensä ja karkoitti Kaarinan Kan-
gasalle lahjoittamaansa Liuksialan kartanoon. Kangasalan hyvä-
nä rouvana tunnettu Kaarina oli aikanaan suosittu henkilö, joka 
saavutti palvelusväen suosion. Hänen johdollaan Liuksialan 
kartano oli yksi Suomen tuottoisimmista. Vauras kartano oli kui-
tenkin syrjässä, ja siellä asuminen tarkoitti Kaarinalle elinikäistä 
maanpakolaisuutta. Kuolemansa jälkeen Kaarina Maununtytär 
haudattiin Turun tuomiokirkon hautaholviin, josta jäänteet siir-
rettiin myöhemmin sarkofagiin. 

Lepokodin jäljittelemätöntä tunnelmaa

Kangasalan Lepokoti Ukkijärven maisemissa toimi taiteilijoiden 
suosimana täysihoitolana vuodet 1910–1986. Lepokodilla ovat 
aikojen kuluessa vierailleet monet kuuluisuudet Jean ja Aino 
Sibeliuksesta, Jalmari Finneen, Eeva-Liisa Manneriin, Tauno 
Paloon ja Pentti Saarikoskeen. Huhujen mukaan Lepokodilla 
kummittelee, ja onhan siellä oman kummitustarinansa kuvan-
nut myös paikkakunnan sketsiylpeys Kummeli. Lepokotiin voit 
tutustua opastetulla kierroksella. Tilat ovat vuokrattavissa juhliin 
ja kokouksiin. 
Ruutanantie 26, elisanet.fi/kangasalan.lepokotisaatio

Paikkakunnan ja karjalaisten kulttuuriperintöä

Kangasalan kotiseutumuseossa, vanhassa kivisessä pitäjän 
viljamakasiinissa järjestetään paikkakunnan historiaan liittyviä 
näyttelyitä sekä musiikki- ja kirjallisuustapahtumia. Avoinna ke-
säkuusta elokuuhun. Tapulintie 4
kangasalaseura.net/fin/museo/

Paikallismuseo Karjalainen kulttuurikeskus Äijälä esittelee 
evakkojen perinnettä ja kulttuuria Liuksialan kartanon naapuris-
sa. Äijälässä järjestetään tapahtumia talviriehasta näyttelyihin, 
ja Äijälä-talo pihapiireineen on vuokrattavissa juhlatilaisuuksiin. 
Avoinna heinäkuussa sunnuntaisin ja sopimuksen mukaan.
Liuksialankuja 33, juhlataloaijala.fi

Karttatyökalu vie historiasta 
kiinnostuneen matkalle menneisyy-
teen. Kurkista muinaisen Sarsan 
salaisuuksiin: muinainensarsa.fi

visitkangasala.fi 15

Muinainen Sarsa ja  
Suomen vanhin keittiö 

Kangasalan Sarsa on yksi Suomen merkittä-
vimmistä muinaismuistoalueista, jonka rikas 
kulttuurihistoria ulottuu jääkaudelta nykypäi-
vään. Pohtiolammen Sääksikeskukselta läh-
tee kunnostettu muinaispolku, jonka varrella 
on rekonstruoitu kivikautinen kuoppaliesi, 
“Suomen vanhin keittiö”. Ehkä siinä on kyp-
sennetty kalaa, jota seudun lukuisat vesistöt 
ovat tarjonneet – lähiruokaa kuitenkin!  
Pohtiolammentie 64, visitkangasala.fi/sarsa

http://www.elisanet.fi/kangasalan.lepokotisaatio/
http://kangasalaseura.net/fin/museo/
https://juhlataloaijala.fi/
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-kangasalasta/historia/sarsa/
https://visitkangasala.fi/sarsa/
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Lasten Löytöretki -viikon avajaisjuhla pidetään Kangasala-ta-
lossa lauantaina 27.6. Luvassa monenlaista ohjelmaa ja tieten-
kin synttärijuhlahumua.   

Kangasalan Pikkuteatteri juhlistaa kymmenettä toimintavuot-
taan. Lasten ryhmä esittää koko perheen näytelmän Saapasjal-
kakissa Kangasalan kesäteatterissa. Juhlavuoden nuorten näy-
telmä Peter Pan nähdään huhtikuussa 14.–26.4. pikkuteatteri.fi 

Kangasala Karjalaseuran Äijälästä kantautuu herkullinen tuok-
su. Löytöretki-viikolla pikkuleipurit pääsevät kokeilemaan, kuin-
ka herkulliset karjalanpiirakat syntyvät.

Pikkukakkosesta tuttu Lastentalo Tähtiranta pihapiireineen tar-
joaa lystikästä puuhaa koko perheelle. Pihapiirissä asustaa mo-
nenlaisia eläimiä, lampaita, kaneja ja kanoja. 

Mobilian Autokylässä luvassa erityisesti lapsille suunnattuja 
opastuksia ja muuta mukavaa. Myös Vehoniemen automuseo 
tarjoaa touhukasta tekemistä lapsille.

Kimmo Pyykkö -taidemuseo järjestää taidetyöpajoja lapsille.

Pohtiolammen kauniissa ympäristössä ihmetellään luonnon 
rikkauksia ja monimuotoisuutta. Lintutornista pääsee ihastele-
maan lintuvesikosteikon lintuja ja lammikossa polskivia kaloja.

Ohjelmaa järjestävät myös muun muassa Kangasalan kirjasto, 
Taitokeskus Kangasala, Nukketeatteri Hupilainen ja Kangasa-
lan seurakunta. 

Lasten ikioma tapahtumaviikko täyttää jo 20 vuotta! 
Viikon aikana kymmenet kulttuuri- ja elämyskohteet 
järjestävät ohjelmaa koko perheelle 27.6.–4.7.2020.

Suunnista iloisiin 
tapahtumiin Lasten 
Löytöretki -viikolla

LAPSILLE JA PERHEILLE

Tarkempi ohjelma julkaistaan 
osoitteessa: loytoretki.fi

https://visitkangasala.fi/
https://pikkuteatteri.fi/
http://lastenloytoretki.fi/
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Mobilian Autokylä

Mobilian Autokylä on jatkuvasti uudistuva koko perheen kohde, 
joka tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Rahtarit-liikennepuistos-
sa pienet autoilijat voivat harjoitella ajamista ja liikenneturval-
lisuutta polkuautoilla. Tekemistä tarjoavat myös leikkipuisto ja 
uimaranta. Lisäksi alueella sijaitsevat Keisarinharjun näköalata-
sanne luontopolkuineen sekä kesäteatteri ja vierasvenesatama. 
Kahvila-ravintola Wanhat autot tarjoaa lounasta noutopöydäs-
tä. Museokaupan valikoimista löytyy lahjoja ja lähituotteita. 

Vuonna 2020 on esillä kolme vaihtuvaa näyttelyä, joiden lisäksi 
voit tutustua Mobilian klassikot -näyttelyyn ja sukeltaa vauhdin 
maailmaan Rallimuseossa.

Tankit täyteen 13.3.–20.12.2020
Muistatko kun laitettiin tiikeri tankkiin? Huoltoasemanostalgiaa 
tarjoileva näyttely laittaa pohtimaan, miksi bensiinistä tuli itses-
täänselvyys autojen liikuttajana. 

Unelma Jäämerestä – Petsamo kartoissa 13.3.–20.12.2020
Näyttely esittelee Petsamon historiaa osana Suomea. Esillä on 
harvinaisia Petsamoa esitteleviä karttoja, jotka ovat jo itsessään 
taideteoksia.

Brittihelmiä 4.10.2019–31.8.2020
Esillä Brittihelmiä 50-luvun MG TD -avoautosta 80-luvun alun  
Rover Vitesseen ja Lotus Exceliin.

Katso Autokylän lukuisat tapahtumat: mobilia.fi

Mobilia – Auto- ja tiealan 
valtakunnallinen erikoismuseo
Kustaa Kolmannen tie 75
p. 03 3140 4000, asiakaspalvelu@mobilia.fi

Vanhoja autoja 
ja elämyksiä koko 
perheelle

VANHAT AUTOT

https://www.mobilia.fi/
mailto:asiakaspalvelu%40mobilia.fi%20?subject=
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Vehoniemen automuseo

Vehoniemen automuseossa tutustut moottoriajoneuvojen 
historiaan ja Vehoniemen harjulta avautuviin luonnonkauniisiin 
maisemiin. Maksuttomassa automuseossa esitellään upeasti 
entisöityjä ajoneuvoja eri vuosikymmeniltä. Näkötornista ja 
lasitetulta terassilta aukeavat näkymät kauas Roineelle. 

Automuseon kahvilan erikoisuus ovat Hilja Niinisen eli Niinisen 
mamman 20-luvun reseptillä valmistetut tuoreet lusikkamunkit 
ja suussasulava valkosuklaakakku, pikkusuolaista unohtamatta. 
Parkkipaikan kupeesta lähtee kahden kilometrin harjuluonto-
polku. Motoristien kokoontumisajot perjantai-iltaisin touko-
kuusta alkaen tuovat paikan päälle runsaasti kaksipyöräisten 
ystäviä. 

Avoinna 21.3.–13.12.2020. Aukioloaikoina p. 03 76 7795, 
muulloin p. 050 365 7023. Vehoniemenharjuntie 92, 
automuseo.com

https://visitkangasala.fi/
https://www.automuseo.com/
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Tekemistä ja  toimintaa
Sääksen syöksyjä Pohtiolammella 

Koko perheen luonnonläheinen virkistäytymis- ja elämyskoh-
de Pohtiolampi on Suomen pienin lentoasema. Nouse torniin 
ihailemaan sääksen saalistussyöksyjä. Kosteikkolintujen tark-
kailuun on oma torninsa, jonne pääsee pyörätuolillakin. Tutustu 
perhospuistossa suomalaisiin luonnonperhosiin. Kokeile kalas-
tustaitojasi kirjolohilammella ja nauti saaliisi savustettuna. Pi-
hapiirissä on minigolf, leikkipiha lapsille sekä kotieläimiä. Vii-
toitettu muinaispolku Sarsan kivikautisille asuinpaikoille lähtee 
Pohtiolammen pihasta. 

Kahvila-ravintola tarjoaa ruokaisat annokset ja mahdollisuuden 
kahvitteluun. Pohtiolampi sopii myös yritys- ja yksityistilaisuuk-
sien tapahtumapaikaksi. 
Pohtiolammentie 64
Facebook: Pohtiolampi, saaksikeskus.com

Kartingia Lentolassa 

F1-mestaritkin ovat aloittaneet uransa mikroautoilla. Flying 
Finn -iltoina rata on varattu aloitteleville ja jo jonkin verran ajo-
kokemusta omaaville nuorille karting-kuskeille. 
Lentola Green Karting Park
Mursketie 60, pirka.fi 

Frisbeegolfia Ranta-Koivistossa 

Heittele frisbeet koriin kauniina päivänä hienolla puistoradalla 
lähellä keskustaa! Maksuton DiscGolfParkin rata on yhdeksän-
väyläinen, sen par on 28 ja väylien pituudet vaihtelevat 60–160 
metrin välillä. Frisbeegolf, Atrakuja, frisbeegolfradat.fi 

Skeittipuistoon harrastamaan

Lähes 400 neliön skeittipuisto sopii niin skeittaajille, scoottaa-
jille kuin bmx-pyöräilijöillekin. Pitkäjärven koululla sijaitseva 
puisto on vapaasti käytettävissä koulupäivän päätyttyä. 
Skeittipuisto, Junatie 5 

Maastoautosafarille erämaahan 

Hanki unohtumattomia kokemuksia ajamalla täysverisellä 
off-road-maastoautolla Laipanmaan erämaa-alueella. 
Pro Fantasy Safari, Penttiläntie 21, profantasysafari.com 

LAPSILLE JA PERHEILLE

https://www.facebook.com/pohtiolampi/
https://www.saaksisaatio.fi/saaksikeskus
https://www.pirka.fi/
https://frisbeegolfradat.fi/
http://profantasysafari.com/


PUODIT JA TEHTAANMYYMÄLÄT

TEHTAANMYYMÄLÄT

Tam-Silk on perinteikäs, kotimainen ja ekologi-
nen vaatevalmistaja, joka toiminut Kangasalla 
vuodesta 1925. Tam-Silk-vaatteiden lisäksi 
yrityksen tuotemerkkejä ovat Nokian neulomo, 
Kalsarit ja Lentolan Lastenvaatetehdas. Tule 
tekemään löytöjä tehtaanmyymälästä! Kysy 
kierrosta ryhmälle. Lentolankuja 7, tamsilk.fi

Neuletuote Koivunen valmistaa laadukkaita 
neuloksia ja neuleita asiakkailleen. Kotimaisten 
tekstiilien tehtaanmyymälästä löytyy neuletuottei-
ta, alusasuja sekä mm. Kuoma- ja Ruskovilla-tuot-
teita. Kysy kierrosta ryhmälle. Aakkulantie 60, 
neuletuotekoivunen.com

KÄSITÖITÄ

Kangasalan Kädentaitajien kesäpuoti on täyn-
nä uniikkeja pirkanmaalaisten käsityöläisten 
tuotteita. Kangasalan Lepokoti, Ruutanantie 26, 
Facebook: Kangasalan Kädentaitajat ry

Taitokeskus Kangasalan myymälästä löytyy 
käsityömateriaaleja ja -tarvikkeita omiin har-
rastuksiin sekä mm. uusia Kangasala-tuotteita. 
Ainontie 6, www.taitopirkanmaa.fi

Käsityötalo Elviira on erikoistunut laadukkaiden 
käsityötarvikkeiden suunnitteluun ja myyntiin. 
Kaarina Maununtyttären tie 615 
www.kasityotaloelviira.fi

Art in Me myy taidetta ja taidekäsitöitä, kuten 
tauluja, veistoksia, koruja, tekstiilejä ja hauskoja 
lahjatuotteita. Ellintie 2, artinme.fi

LAHJATAVAROITA JA ERITYISTUOTTEITA

KukKivat Home&Deco on tunnelmallinen 
kukkakauppa ja sisustusliike. 
Puusepäntie 31, www.kukkivat.fi

Mirantikin valikoimiin kuuluu antiikkia, talon-
poikaishuonekaluja ja sisustustavaraa. Kotipuoti 
sijaitsee vanhassa ambulanssitalossa.
Herttualantie 1, mirantik.fi

Treeline Outdoors on ekologisten ja kestävien 
retkeily- ja ulkoilutarvikkeiden kauppa kauniissa 
maalaispihapiirissä. Myymälän kahvila tarjoaa 
tuoretta kahvia ja pientä syötävää. 
Hanuri-Topin tie 35, www.treeline.fi

Leilan lelukauppa Vehoniemen automuseossa on 
pienoismalliharrastajan ja leikkiautoilijan paratiisi.
Vehoniemenharjuntie 92, automuseo.com

Mobilian museokaupassa on laaja valikoima auto- 
ja tieliikenteen kirjallisuutta ja sisustustuotteita.
Kustaa Kolmannen tie 75, mobilia.fi

Nyssäkkä on sisustus- ja lahjatavaraliike 
Kangas alan keskustassa. Kangasalantie 1133
Facebook: Nyssäkkä

Sipeta tarjoaa kattavan valikoiman käsityö- ja 
askartelutarvikkeita. Kangasalantie 1067 
Facebook: Sipeta

Kangasalan Kemikalio on valloittava lahjamaail-
ma ja hyvän palvelun erikoisliike Kangasalan ydin-
keskustassa. Keskustori 2, kangasalankemikalio.fi

Tee löytöjä putiikeista 
ja puodeista
Kotimaisia, laadukkaita vaatteita tehtaanmyymälöistä, uniikkeja kädentaitajien 
töitä tai yksilöllisiä tuotteita erikoisliikkeistä. Kangasalan putiikeista teet löytöjä 
– lahjaksi, kotiin viemiseksi tai tuliaiseksi.

visitkangasala.fi 21Lisää ostosmahdollisuuksia: kangasalla.fi
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https://www.tamsilk.fi/
http://neuletuotekoivunen.com/
https://www.facebook.com/KangasalanKadentaitajatRy/
https://www.taitopirkanmaa.fi/
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http://www.kukkivat.fi/
http://mirantik.fi/index.php
https://www.treeline.fi/
https://www.automuseo.com/
https://www.mobilia.fi/
https://www.facebook.com/nyssakka/
https://www.facebook.com/tmisipeta/
http://kangasalankemikalio.fi/
https://kangasalla.fi/
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Rentoudu luonnossa
Luonnon rauhaa ja antimia etsivän kannattaa suunnata Kangasalle.

Metsäiset harju- ja järvimaisemat rauhoittavat mieltä. 
Upeisiin luontoretkikohteisiin pääsee tutustumaan turvallisesti merkittyjä 

polkuja pitkin ja lukuisat laavut tarjoavat ansaitun tauon reippailun jälkeen. 
Aivan keskustassakin on kilometreittäin reittejä, jotka ovat osittain esteettömiä. 

22

LUONTO JA AKTIVITEETIT
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Patikoi Laipanmaassa ja Kaarinanpolulla

Laipanmaa on Etelä-Suomen suurin yhtenäinen erämaa-alue, jolla on 
30 kilometriä opastettuja polkuja taukopaikkoineen. Monipuolinen luon-
tokohde on täynnä mieleenpainuvia maisemia: erämaa-alueen rauhaa, 
talousmetsää, soita, järviä ja metsälampia. laipanmaa.fi

Kaarinanpolku on 60 kilometrin on mittainen vaellusreitti, josta voi kulkea 
lyhyempiäkin osuuksia. Reitin varrella on useampikin laavu, joista 0,5 
kilometrin päässä pysäköintialueelta sijaitsevalle Mustijärven laavu sopii 
nopeammankin luontoretken taukopaikaksi. Kaarinan polulta on yhteys 
Birgitan polulle Lempäälään. tinyurl.com/kaarinanpolku

Retkeile harjuilla ja luontopoluilla

Vehoniemen luontopolku tutustuttaa harjuluontoon kahden kilometrin 
matkalla. Vehoniemenharjun paikoin jyrkkärinteisen reitin erikoisuuksia 
ovat visakoivut ja Uhkainlammen suppa. luontoon.fi

Vehoniemen näkötornilta noin kolme kilometriä etelään on Punamultaluk-
ko, vaikuttava muisto jääkaudelta. Suomen suurimpiin kuuluva suppa eli 
syvä harjukuoppa on syntynyt soran alle hautautuneen suuren jäälohka-
reen sulamisen seurauksena. Koordinaatit: 61°23’1’’N, 24°11’52’’E 

Keskustasta lähtevä Kirkkojärven kulttuuri- ja luontopolku kulkee 10,5 
kilometriä kävelyteillä, rantapoluilla, pitkospuilla ja Liuksialan kulttuuri-
maisemissa. Reitin varrella voi levähtää Ranta-Koiviston laavulla.
visitkangasala.fi

Mustijärven laavu
• laavu, polttopuut
• tulentekomahdollisuus
• käymälä
• etäisyys pysäköintialueelta 0,5 km

Mustijärventie 40, 36120 Kangasala

Laavukartta opastaa 
Kangasalan laavuille. 

Nouda omasi matkailu-
neuvonnasta tai lataa 

osoitteesta visitkangasala.fi

https://visitkangasala.fi/
https://laipanmaa.fi/
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kartat-ja-paikkatieto/kartat/karttoja-liikuntaan-ja-ulkoiluun/vaellusreitit/
http://luontoon.fi
https://kangasalankunta.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=10c91bb538d24f508561d62260ff3467
https://visitkangasala.fi/nae-ja-koe/luonto-ja-aktiviteetit-maalla/laavut/
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LUONTO JA AKTIVITEETIT

Kangasala tarjoaa mahdollisuuksia eri lajien aktiivihar-
rastajille läpi vuoden. Nouse satulaan ja pyöräile uusille 
poluille tai ratsasta maastoretkelle. Nauti talvisista vesis-
töistä retkiluistellen.

Pyöräile maastossa tai Roineen ympäri

Kirkkoharjun hyväpohjaiset ulkoilureitit ja polut tarjoavat mainion 
ympäristön maastopyöräilyyn. Valaistu ulkoilureitti kulkee Kirkko-
harjun näkötornilta Tampereelle saakka. Talvella hiihtolatu. Lähtö 
Kirkkoharjuntien päästä tai Kirkkoharjun näkötornilta.

Roineen 75-kilometrinen kierros kulkee Kangasalan ja ympärys-
kuntien maalaismaisemissa ja kapuaa välillä harjuille. Matkalla voi 
poiketa vaikka idyllisiin Saarikyliin. Pyhäjärven ja Näsijärven pyö-
räilyreitit ovat myös lähellä. pyhanasi.fi

Nouse ratsaille

Hevosharrastajille lähes 2000 hevosen Kangasala on unelmakoh-
de. Ratsastuskoulut ja tallit tarjoavat asiantuntevaa alkeisopastus-
ta ja pitkään ratsastaneille löytyy kehittymisen mahdollisuuksia. 
Pohtiolammen ratsastuskeskuksessa on hiekkapohjainen kil-
pakenttä ja maastoreittejä. Merkityt ratsastusreitit löytyvät myös 
Kirkkoharjusta. Equillence Center Tavela on monipuolinen hevos-
alan palvelukeskus upeassa kartanomiljöössä keskustan kupeessa. 
Islanninhevostila sijaitsee Saarikylissä.
kangasalanratsastajat.fi, sk-islanninhevoset.fi, www.equillence.fi

Löydä luolat ja geokätköt

Kangasalta löytyy jännittäviä luolakohteita kierrettäväksi vaikka 
koko päiväksi. Lempokivi ja Ohtolan Pirunkallio ovat niistä tunne-
tuimmat. Mäyrävuoren ulkoilualue keskustan tuntumassa yllättää 
kauneudellaan. Siellä luola löytyy suuren hiidenkiven alta. 
retkipaikka.fi

Geokätköily on hauska tapa tutustua Kangasalan maisemiin ja 
nähtävyyksiin. Kätköjä löytyy ympäri pitäjää, esimerkiksi näkö-
tornien läheltä ja harjupolkujen varrelta. Moni geokätkö opastaa 
pienten nähtävyyksien luokse, joihin ei muuten koskaan päätyisi.
geocaching.com

Suunnittele 
seikkailusi
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https://visitkangasala.fi/
https://pyhanasi.fi/
http://www.kangasalanratsastajat.fi/
https://sk-islanninhevoset.fi/
http://www.equillence.fi/
https://retkipaikka.fi/
https://www.geocaching.com/play
http://visitkangasala.fi
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Kangasala on portti Järvi-Suomeen. Sadoista järvistä 
suurimmat ovat Längelmävesi, Roine ja Vesijärvi. 
Virkistäydy veneillen, meloen ja suppaillen. Sauno, 
kastaudu avannossa tai kesäisessä järvessä ja anna 
aaltojen huuhtoa stressi ja kiire pois!

Tutustu maisemiin meloen

Saarikylät on Sisä-Suomen Ahvenanmaaksikin kutsuttu seitse-
män kylän alue Roineen saarilla. Saarten suojissa on miellyttävää 
meloa postikorttimaisemissa. Kanootin tai kajakin saat vuokralle 
Saarikylien kanoottivuokraamosta, Haaviston luomutilalta. Tilal-
la voi myös yöpyä, saunoa ja kahvitella Heikin leivän kahvilassa. 

Saarikylien kanoottivuokraus: Haaviston luomutila/Heikin leipä
Saarikylientie 888, Facebook: kanoottivuokraamosaarikylat

Kaupunkikanootit ovat maksutta käytettävissä Kangasalan Liu-
tun rannassa ja Kangasalan Kaivannossa. Liutun rannan kanoot-
teja vuokraa Kangasalan kaupunki-info Kangasalan Prisma-kes-
kuksessa. Mäkirinteentie 10

Kaivannon kanootit otetaan käyttöön suoraan kahvila-ravintola 
Kaivannon Keitaasta ilman ennakkovarauksia. Lahdentie 1779

Ui järvessä tai pulahda avantoon

Kangasalla on useita hyvin hoidettuja uimarantoja niin keskus-
tassa kuin kylien liepeillä. Vesaniemessä keskustan kupeessa ja 
Liutun uimarannalla on tilaa aktiviteetteihin ja auringonottoon. 
Mobiliassa on suosittu lapsiystävällinen ranta.

Vesaniemen talviuintipaikalla voit pulahtaa isosta avannosta 
Vesijärveen ja siirtyä suoraan saunan lämpöön. 

VESISTÖT JA SAUNAT

Katso uimarannat 
kartalta s. 37

Vietä kesäpäivä 
vesillä

Mobilian satama
Kangasalan päävenesatama sijaitsee Längelmävedellä laiva-
reitin varrella. Vierasvenepaikkoja, septintyhjennys, WC sekä 
pesu- ja juomavesi. Mobilian autokylä monipuolisine palvelui-
neen aivan naapurissa. visitkangasala.fi

https://www.facebook.com/kanoottivuokraamosaarikylat/
https://visitkangasala.fi/nae-ja-koe/vesistot-saunat-ja-vesiaktiviteetit/vesilla-liikkujan-mahdollisuudet/
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Rentoudu löylyissä tai  
Uimahalli Kuohussa

Aktiivisen päivän jälkeen maistuvat makoisat löylyt 
rantasaunassa. Kangasalla löytyy vaihtoehtoja savu-
saunasta vuokrattaviin saunatiloihin ja uimahalliin.

Vesaniemen sauna sijaitsee yleisen uimarannan 
yhteydessä Vesijärven rannalla. Avantosaunamah-
dollisuus syyskuusta toukokuulle. Vesaniementie 15, 
uintiseura.fi

Kuhmalahden rantasaunalla on grillikatos ja aittoja 
majoittumista varten. Vierasvenelaituri.  
Uittomiehentie 149, Kuhmalahti, kangasala.fi

Ranta-Wirkkula on kauniiden auringonlaskujen 
edustussauna Vesijärven rannalla. Ponsantie 127, 
www.rantawirkkula.com 

Lahdenkulman rantasauna Längelmäveden rannalla 
on vuokrattavana kaikkina vuodenaikoina. 
Saunatie 59, Sahalahti
lahdenkulma.wixsite.com/rantasauna 

Rantasauna Nilski tarjoaa tunnelmalliset saunatilat 
10 minuutin päässä Kangasalan keskustasta. 
Nilskintie 159, rantasauna.fi

Pitkäjärven sauna on vuokrattavissa toukokuusta 
noin lokakuun loppuun. Tuulentie 148
www.ilkonmaki.net/sauna.php

Jussin kodan 80-vuotias mallassauna tarjoaa löylyt 
10 hengelle kerrallaan. Saatavilla myös kylpytynnyri.
Pohjantie 517, Kuhmalahti, jussinkota.com

Lomaroine vuokraa lähes 100-vuotiasta savusaunaa 
ja vuonna 2003 valmistunutta rantasaunaa Roineen 
rannalla. Haulaniementie 101, lomaroine.fi

Kangasalan Kuohu on kylpylätyylinen uimahalli, 
jossa rentoudut, kuntoilet ja pidät hauskaa. Kuohu 
tunnetaan monipuolista liikunta- ja hyvinvointipal-
veluistaan. Kaksi lastenallasta ja huima 40-metrinen 
liukumäki takaavat hyvät uinnit koko perhelle. Kuo-
hussa voit järjestää TYKY-päiviä ja kokouksia. 
Kirkkojärventie 4, kangasalanuimahalli.fi 

https://kangasalanuimahalli.fi/
http://uintiseura.fi/etusivu/
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vuokrattavat-tilat-ja-paikat/kuvia/kuhmalahden-rantasauna/
https://www.facebook.com/rantawirkkula/
http://lahdenkulma.wixsite.com/rantasauna 
http://rantasauna.fi/
http://www.ilkonmaki.net/sauna.php
http://jussinkota.com/
http://lomaroine.fi/
https://kangasalanuimahalli.fi/
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Aholaidan luomulammastila kasvattaa kahta suomalaista alku-
peräislammasrotua. Tilapuodista hankit kauniita taljoja, lankaa, 
erilaisia villatuotteita sekä luomukaritsan- ja lampaanlihaa. Sa-
malla pääset katsomaan tilan lampaita, jotka ulkoilevat ympäri 
vuoden. Maatilamajoitusta sekä juhlatila.
Ponsantie 1627, Tohkala, aholaidantila.fi
  
Haaviston luomutila puoteineen sijaitsee Saarikylien sydämes-
sä, ison tuulimyllyn katveessa. Heikin Leivän leipomon leivinuu-
nissa valmistetaan käsityönä oman tilan luomuviljasta kuuluisaa 
hiivatonta ruisleipää. Ruisleivän juuri on 1700-luvulta ja tiettä-
västi vanhin Suomessa vielä käytössä oleva elävä juuri.

Ruisleipää ja tilan viljatuotteita voi ostaa tilapuodista lauantai-
sin ympäri vuoden. Suosittu kesätori pullistelee paikallisia herk-
kuja ja käsitöitä kylän tuottajilta heinä–elokuussa. Lisäksi te-
rassi anniskeluoikeuksin, maatilamajoitusta sekä kanoottien ja 
SUP-lautojen vuokrausta. Talven vetonauloina retkiluistinrata 
ja luistinvuokrausta. Saarikylientie 888, Kaivanto, saarikylät.fi,  
Facebook: Heikin leipä

Lähiruokaa ja maaseutua 
parhaimmillaan
Mansikoita, tyrniä ja pensasmustikkaa, laadukkaita 
lähituotteita ja Suomen vanhimmalla juurella leivottua 
ruisleipää. Kangasalla maaseutu kaikkine herkkuineen 
on lähellä. Vieraile tilalla, niin saat mukaasi tuoreiden 
tuotteiden lisäksi suuren annoksen hyvää mieltä!

Lähiruokaa ja syksyn satoa 
– lähiruokatapahtuma 
Kangasala-talossa 19.9.2020
Makunautintoja, tietoa ja satokauden 
herkkuja paikallisilta lähituottajilta.

Paikallisista raaka-aineista valmistettua ruokaa tarjoilevia 
ravintoloita löydät sivulta 32.

LÄHIRUOKA JA MAASEUTU

https://aholaidantila.fi/
http://saarikylät.fi/
https://www.facebook.com/heikinleipa/


Marjapuntarin mansikat kasvavat ilman kemialli-
sia torjunta-aineita Yli-Hinkkaalan tilalla. Pihapii-
ristä löytyvä savusauna hellii kylpijöitä. 
Pohjantie 507, Kuhmalahti, marjapuntari.com

Marjatila Tyrnikka viljelee mansikkaa, tyrniä ja 
pensasmustikkaa. Marjojen lisäksi tilalla myyn-
nissä marjatuotteita. 
Korpiniementie 29, Sahalahti, www.tyrnikka.fi

Sarkalan tila tuottaa luomukananmunia, joita 
voi hakea suoramyyntimyymälästä.
Tursolantie 194, Sahalahti, p. 044 376 4558

Rekolan biodynaaminen tila viljelee laajaa 
valikoimaa vihanneksia.  
Myös Limousine-karjan lihaa.
Heponiementie 171, Raikku
rekolabiodyn.fi, rekolanpuutarha.com

Myllypäivät 25.–26.7.2020
Jo vuodesta 1975 Haaviston luomutilalla 

järjestetyt perinnepäivät tarjoavat taidetta, 
vanhan ajan maalaistunnelmaa, mukavia 
kohtaamisia ja tietysti tärkeimpänä, tilan 

omasta rukiista pitkään haudutettua puuroa. 

Myllyrock 26.7.2020
Suomen sympaattisinta koko perheen 
festaria vietetään pikniktunnelmissa 

Haaviston maalaispihapiirissä.
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http://marjapuntari.com/
https://www.tyrnikka.fi/
http://rekolabiodyn.fi
https://rekolanpuutarha.com/


Uniikkeja tiloja ja mieleenpainuvia 
hetkiä juhliin ja kokouksiin

JUHLA- JA KOKOUSTILAT

Vehoniemen alamaja

Piparkakkumainen sininen talo Veho-
niemen harjulla Kaivannon kanavan 
läheisyydessä valmistui Joutsiniemen 
kartanon kesähuvilaksi vuonna 1896. 
Nykyään huvila toimii juhla- ja kokous-
paikkana sekä kahvilana, jossa kaikki 
on itseleivottua ja tarkoin valikoiduista 
raaka-aineista valmistettua. Tilaa on 
yhteensä 80 hengelle, kabineteissa 
kokoustaa 25 henkilöä. Entisöidyissä 
salongeissa voi sukeltaa hetkeksi ajassa 
taaksepäin kartanoiden aikaan ihaillen 
ikivanhoja hirsiseiniä ja taidokasta lasi-
työtä. Tarjolla myös rentouttavaa ohjel-
maa virkistys-, tyky- ja tyhy-päiviin.

Alamajantie 90, Kaivanto
www.vehoniemenalamaja.fi 

Lisää kokous- ja juhlatiloja: 
visitkangasala.fi

http://www.vehoniemenalamaja.fi 
https://visitkangasala.fi/viivy-pidempaan/juhla-ja-kokoustilat/
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Oletko järjestämässä kokousta, yritystilaisuutta, tyhy-päivää tai perhejuhlaa? 
Kangas alan monipuolisista kokous- ja juhlatiloista löytyy vaihtoehtoja sekä isoihin että 
pienempiin tilaisuuksiin. Meillä järjestät häät ruusutilalla, perhejuhlat maalaismiljöössä 
tai työpaikan virkistyspäivän saunoen ja luonnosta nauttien. Moderni Kangasala-talo 
puolestaan täyttää vaativammankin tilaisuuden tarpeet. 

KOKOUS- JA JUHLATILOJA

Kangasala-talo on omaleimainen, helppo ja rai-
kas vaihtoehto tilaisuudellesi keskustassa. Edus-
tavat tilat, kattava tekniikka, maukas lähiruoka ja 
taide tekevät vieraisiisi lähtemättömän vaikutuk-
sen. Tiloja 20−300 hengelle yritysten ja yhdis-
tysten tilaisuuksista seminaareihin, syntymäpäi-
vistä muistotilaisuuksiin. Kulttuuritalon esitykset, 
näyttelyt ja elokuvat tarjoavat virkistävää ohjel-
maa. Kuohunharjuntie 6, kangasala-talo.fi

Nuorisoseuran Pirtti on Kangasalan keskustas-
sa, aivan kirkon kupeessa sijaitseva juhlatila 150 
hengelle. Yli satavuotias rakennus tarjoaa toimi-
vat ja esteettömät puitteet perinteikkäässä mil-
jöössä. Tapulintie 6
www.kangasalannuorisoseura.fi

Kuhmalahden Suoja on valoisa ja viihtyisä juh-
latalo keskellä kauneinta maaseutua. Juhlatilaa 
noin 150 hengelle. Pohjantie 521, Kuhmalahti
juhlatalokuhmalahdensuoja.com

Saisiko olla saunanraikkaita 
kokouksia? Katso kokoustilat 
saunojen yhteydessä s. 27.

Juhlatalo Äijälä on tunnelmallinen juhla- ja ko-
koustila viehättävässä ja rauhallisessa maa-
laismaisemassa, Liuksialan kartanon naapu-
rissa. Tiloja sisällä 80 hengelle, pihapiirissä 
juhlateltta ja idyllinen paviljonki. Liuksialankuja 33,  
www.juhlataloaijala.fi

Mobilian Autokylä tarjoaa persoonallisen ja kiin-
nostavan ympäristön kokouksille, yritystilaisuuk-
sille ja juhlille. Kokoustiloja 25–80 hengelle, juh-
latilaa jopa 250 hengelle.
Kustaa Kolmannen tie 75, www.mobilia.fi

Ali-Marttilan tilalla vietetään häitä, syntymäpäi-
viä, rippijuhlia ja muistotilaisuuksia maalaismai-
semassa. Tiloja 50–150 hengelle. Seurueesi hen-
käisee ihastuksesta, kun viet heidät tutustumaan 
Suomen suurimmille ruusuviljelmille Ali-Martti-
lan puutarhaan. Tiihalantie 51
www.ali-marttila.com

Roineen helmi on maalaisromanttinen juhla- ja 
saunatila Roineen rannalla. Juhlasaliin mahtuu 
60 henkeä ja koko taloon yli 100 henkeä.
Vehoniemenkylätie 100, Kaivanto 
www.roineenhelmi.fi

https://visitkangasala.fi/
https://kangasala-talo.fi/
http://www.kangasalannuorisoseura.fi/
https://www.juhlatalokuhmalahdensuoja.com/
https://www.juhlataloaijala.fi/
http://www.mobilia.fi 
http://www.ali-marttila.com/
http://www.roineenhelmi.fi
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RUOKAPAIKAT

Nautiskele 
lähiruokaa
Vanhassa postin talossa kaupungin keskustas-
sa sijaitsee Kangasalan maineikkain ravintola, 
Chaines de Rotisseurs -kilvillä palkittu Ravintola 
Paakari. Keittiöpäällikkö Ilpo Vainion luotsaama 
ravintola luottaa ranskalaiseen uuteen keittiöön, 
ja tarjoilee puhtaita, selkeitä makuja, sesongin 
antimia ja huippuraaka-aineita lähitiloilta. Pai-
kalliset kalastajat toimittavat keittiölle tuoretta 
kalaa ja ruokalistalla näkyy paikallisista metsis-
tä kerättyjä sieniä.  Ravintola-alan ammattilaiset 
valitsivat Paakarin vuonna 2019 Suomen 39. 
parhaaksi ravintolaksi. 

Ravintolan yhteydessä toimii viehättävä kondito-
ria, jossa leivotaan herkkujen lisäksi Paakarin kuu-
luisaa näkkileipää ja hapanjuureen tehtyjä leipiä. 

Ravintola Paakari
Ruutanantie 3
ravintolapaakari.com

Armas Galleria&Keittiö tarjoilee ruokaa aistik-
kaasti rennolla asenteella Kangasala-talon ta-
pahtumissa ja tilauksesta. Kaikessa ravintolan 
tekemisessä maistuu sesongin raaka-aineiden 
ja lähituottajien arvostus. Rakkaus ruokaan sekä 
näkyy että maistuu tarjoilussa.

Armas Galleria&Keittiö
Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6
pirkanmaanjuhlapalvelut.fi

RAVINTOLAT
Aryana 
Afganistanilainen ravintola 
Lentolankuja 2, aryana.fi

Pepper Bar & Restaurant 
Lapsiystävällinen 
Kuohunharjuntie 26, pepper.fi 

Gino’s siipibaari 
Junatie 2 
ginosravintola.fi

Kahvila-ravintola Kaivannon Keidas 
Avoinna kesällä päivittäin, keväällä  
ja syksyllä viikonloppuisin.  
Lahdentie 1779 
www.kaivannonkeidas.fi

Kahvila-ravintola Pohtiolampi 
Avoinna kesällä päivittäin, keväällä ja  
syksyllä viikonloppuisin. 
Pohtiolammentie 64, Facebook: pohtiolampi

Kahvila-ravintola Wanhat Autot 
Tarjolla lounasta. Mobilia, Kustaa Kolmannen 
tie 75, www.wanhatautot.fi

Konnichiwa  
Sushiravintola
Kirkkojärventie 6, konnichiwa.fi

Sahalahden krouvi 
Sahalahdentie 1273 
p. 03 376 3168 
Facebook: sahalahdenkrouvi

Sedu’s Pizza & Kebab 
Mäkirinteentie 4 
p. 03 379 0043

http://ravintolapaakari.com/fi/
https://www.pirkanmaanjuhlapalvelut.fi/
http://aryana.fi/
https://pepper.fi/
http://www.ginosravintola.fi/
http://www.kaivannonkeidas.fi
https://www.facebook.com/pohtiolampi/
http://www.wanhatautot.fi
http://konnichiwa.fi 
https://www.facebook.com/sahalahdenkrouvi/
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Shell Helmisimpukka 
Ruutanantie 1049
www.helmisimpukka.fi

Pancho Villa 
Mäkirinteentie 4 
panchovilla.fi

Pizzeria Kalimero 
Isolukontie 2  
pizzeriakalimero.com

Pizzeria Kebab Bella Roosa 
Kunnantie 2 
www.bellaroosa-kangasala.fi

Pizzeria Saranda Bene 
Kuohunharjuntie 26 
www.sarandabene.fi

Pizzeria-kebab Görans 
Kangasalantie 1123 
Facebook: pizzeriakangasala

Ravintola Lumi Hoang Long 
Kangasalantie 1123 
Facebook: Lumihoanglong

Sun Ravintola 
Kangasalantie 921 
Facebook: sun.essa2019

KAHVILAT
Aittakahvila Anna 
Avoinna kesä–heinäkuussa 
viikonloppuisin. 
Keljontie 671 
Facebook: Aittakahvila Anna 

Cafe Kuohu 
Lounasta tarjolla. 
Kirkkojärventie 4 
Facebook: kangasalanuimahalli

Huutijärven TB Kahvio 
Keittolounas tarjolla. 
Jokioistentie 1 
Facebook: Huutijärven TeeBee

Kahvila Novellia 
Salaattibaari 
Kangasalan kirjasto, Keskusaukio 2 D 
Facebook: KahvilaNovellia 
www.pirkanmaanjuhlapalvelut.fi

Kahvila-konditoria Paakari 
Ruutanantie 3 
ravintolapaakari.com

Kahvila Serviette 
Avoinna viikonloppuisin. 
Lieskantie 107, Kuhmalahti 
Facebook: Serviette

Kangasalan torikahvila 
Lounas tarjolla. 
p. 040 838 9302 
Keskusaukio 2 

Linkosuo Mannakorven kahvila 
Lounas tarjolla. 
Mannakorventie 1 
www.linkosuo.fi

Pitkä-Seppä 
Keittolounas tarjolla. 
Facebook: Pitkä-Seppä

Vehoniemen alamaja 
Kesäkahvio. Tilausravintola. 
Alamajantie 90 
www.vehoniemenalamaja.fi

Vehoniemen automuseon kahvila 
Avoinna huhti–joulukuussa. 
Vehoniemenharjuntie 92 
www.automuseo.com

Majaalahden kylätalon kahvio 
Avoinna heinäkuussa sunnuntaisin  
klo 12–15. 
Kahviossa käteismaksu. 
Kalajankuja 1

Neste-kahvio 
Lounaskahvila Mallitie 1 
www.neste.fi

LOUNASRAVINTOLAT
Lounaskahvila Zerafiina 
Myös pitopalvelu. 
Kangasalantie 960 
www.zerafiina.fi

Lounaskievari 
Kahvila-ravintola. 
Alasenkuja 1  
www.lounaskievari.fi

Lounasravintola MakuMaestro 
Hampuntie 1 
makumaestro.fi

Osuusravintola Oksa 
Lentolan kauppakeskus Prisma  
Mäkirinteentie 10 
raflaamo.fi

Tilisanssi 
Urheilutie 2–4 
tilisanssi.com

PIKARUOKAA
Hesburger 
Mäkirinteentie 10 
www.hesburger.fi

Kaivannon Grilli 
Lahdentie 1746 
Facebook: kaivannongrilli

Kotipizza & Rolls Express  
Finnentie 1 
www.kotipizza.fi

ST1 
Myös keittolounas. 
Kangasalantie 1070 
www.helmisimpukka.fi 

Subway 
Mäkirinteentie 4 
www.subway.fi 
 
Suoraman Grilli 
Isolukontie 2 
p. 03 379 1075

https://visitkangasala.fi/
https://www.helmisimpukka.fi/asemat/kangasala-ruutana
https://panchovilla.fi/
http://pizzeriakalimero.com/
http://www.bellaroosa-kangasala.fi 
http://www.sarandabene.fi
https://www.facebook.com/pizzeriakangasala
https://www.facebook.com/Lumihoanglong/
https://www.facebook.com/sun.essa2019/
https://www.facebook.com/aittakahvila.anna/
https://www.facebook.com/kangasalanuimahalli/
https://www.facebook.com/Huutij%C3%A4rven-TeeBee-657945614679065/
https://www.facebook.com/KahvilaNovellia/
http://www.pirkanmaanjuhlapalvelut.fi
http://ravintolapaakari.com
https://www.facebook.com/Serviette-342935059844202/
http://www.linkosuo.fi
https://www.facebook.com/pitkaseppa/
http://www.vehoniemenalamaja.fi
http://www.automuseo.com
http://www.neste.fi
http://www.zerafiina.fi
http://www.lounaskievari.fi
http://makumaestro.fi
http://raflaamo.fi
http://tilisanssi.com
http://www.hesburger.fi
https://www.facebook.com/kaivannongrilli/
http://www.kotipizza.fi
http://www.helmisimpukka.fi
http://www.subway.fi
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Place to Sleep Hotel Kangasala
Vuonna 2019 Kangasalan keskustaan avattu 
hotelli tarjoaa matkailijoille raikkaita ja hyvin 
varusteltuja huoneita 1–4 hengelle. Hotelli sijait-
see keskustan ja Kirkkojärven välissä ja osasta 
huoneita avautuvat kauniit järvimaisemat ja  
ranskalaiset parvekkeet. 
Kirkkojärventie 6
p. 09 8566 7608 
www.placetosleep.com

Majoitusta 
moneen makuun

http://www.placetosleep.com
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MAATILA- JA MÖKKIMAJOITUSTA

Aholaidan Lammastila
Viihtyisää maatilamajoitusta luomutilan 
pihapiirissä. Tarjolla myös lammas-
paimenlomia Palosaaressa Vesijärvellä.
Kirkkosaarentie 60, Tohkala
p. 040 570 2968
aholaidantila.fi/maatilamatkailu

Haaviston luomutila
Mökki- ja huonemajoitusta keskellä aitoa 
maalaistunnelmaa Saarikylissä. Aktiviteetteja 
kuten melontaa, retkiluistelua, saunomista. 
Saarikyläntie 888, Kaivanto
p. 040 552 6460
pirjo.veckman@heikinleipa.fi

Peltolan tila
Mökki tilan pihapiirissä soveltuu 
majoituksen lisäksi saunailtoihin, 
kokouksiin ja illanistujaisiin.
Raikuntie 190, Raikku
p. 0400 733 192
www.peltolantila.fi

Uotilan edustushuvilat ja lomamökit
Upeat, modernit järvenrantahuvilat  
soveltuvat kokouksiin, saunailtoihin ja 
juhliin, majoituksineen. Myös pienempiä 
hirsimökkejä. Tossantie 33
p. 040 540 8500
www.uotilaloma.fi

Villa Pinea
Ylellinen huvila kauniin Vehkajärven rannalla. 
Tarjolla erilaisia luontoaktiviteetteja ja mm. 
elämyksellisiä maastoautosafareita.
Murtolantie 116, Kasiniemi
p. 0500 237 369
villapinea.fi

Villa Vuorikotka
Hyvinvarusteltu huvila ja sauna  
Vehoniemen kylässä, Roineen rannalla.
Vehoniemenkylätie 78, Kaivanto
p. 050 338 0082
www.tyrnikka.fi/huvila-kangasalla

MAJOITUSTA RYHMILLE

Ilkon Kurssikeskus
Ilkon kurssikeskus Pitkäjärven rannalla on 
ympäri vuoden toimiva kurssikeskus, jossa 
voi järjestää tapahtumia ja koulutuksia.
Ilkontie 8-10
p. 040 804 8008
www.ilkko.fi

Heinäkallion leirikoti
Heinäkallion kristillisessä leirikodissa järjes-
tetään monenlaista leiri- ja kurssitoimintaa.
Heinäkalliontie 23
p. 03 376 7649
heinakallio.fi

Sappeen matkailukeskus
Laskettelusta tunnettu matkailukeskus tarjoaa 
majoitusta lomamökeistä Chalets-huoneistoi-
hin. Myös suosittu matkailuautoalue.
Sappeenvuorentie 200, Pälkäne
p. 020 755 9970
www.sappee.fi 

Sappeen Aateli
Kolme isoa huippuluokan huvilaa 
matkailukeskuksen parhaalla paikalla.
Aateli – Linnanneito - Ritari
Sappeen matkailukeskus, Pälkäne
p.0400 354 173
www.sappeenaateli.fi

Ranta-Hölli
Viihtyisä ja kodikas majatalo Sahalahden 
Kirkkojärven rannalla.
Töykänäntie 265, Sahalahti
p. 040 570 6022
www.ranta-holli.fi

Lomaroine
Majoitusta Roineen rannalla ympäri vuoden 
hyvin varustelluissa mökeissä. Savu- ja 
rantasaunat, kylpytynnyri ja kesäisin 
mummonmökki.
Haulaniementie 101, Kangasala
p. 0400 885653
www.lomaroine.fi

Kuohenmaan lomamökit
Viidestä erilaisesta mökistä koostuva 
vapaa-ajan keidas. Aktiviteetteja jokaiseen 
makuun pihapeleistä, kajakkeihin, 
vesijetteihin ja mönkijöihin.
Lehtolantie 16, Kangasala
p. 040 7667 351 
www.kuohenmaan-lomamokit.com

Majaalahden mummonmökki
Sympaattinen mummonmökki ja sauna 
Lämgelmäveden rannalla.
Majaalahdentie 286, Kangasala
p. 050 328 6228
www.lomarengas.fi, numero 8667

Kangasalan Lepokoti
Historiaa henkivä opastettu matkailukohde 
tarjoaa juhla- ja kokoustilojen lisäksi myös 
majoitusta. 
Ruutanantie 26, Kangasala
p. 03 377 1051
www.elisanet.fi/kangasalan.lepokotisaatio

Katso tarkemmat 
majoitustiedot: 
visitkangasala.fi

http://aholaidantila.fi/maatilamatkailu/
http://www.peltolantila.fi
http://www.uotilaloma.fi
http://villapinea.fi
http://www.tyrnikka.fi/huvila-kangasalla
http://www.ilkko.fi
http://heinakallio.fi
http://www.sappee.fi 
http://www.sappeenaateli.fi
http://www.ranta-holli.fi
http://www.lomaroine.fi
http://www.kuohenmaan-lomamokit.com
https://www.lomarengas.fi/mokit/kangasala-mummonmokki-8667
http://www.elisanet.fi/kangasalan.lepokotisaatio
https://visitkangasala.fi/viivy-pidempaan/majoitus/
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Haralanharjun näkötorni

Kirkkoharjun näkötorni

Keisarinharjun näköalatasanne

Vehoniemen näkötorni

 

Kangasalan kotiseutumuseo

Kangasalan Lepokoti

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kuhmalahden kotiseutumuseo

Mobilian Autokylä

Paikallismuseo Karjalainen  

kulttuurikeskus Äijälä
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Kaarinanpolun pohjoinen lähtöpiste 
sijaitsee Säynäjärventien varressa. 
Alueella pysäköintimahdollisuus.

https://visitkangasala.fi/
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NÄHTÄVYYDET JA KÄYNTIKOHTEET PALVELUITA RAVINTOLOITA

Matkailuneuvonta  
Kangasala-talo 
Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala

Matkailuneuvonta  
avoinna ti–la klo 11–16.  
Tarkista poikkeusaukioloajat:  
visitkangasala.fi
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Jaa tunnelmasi #VisitKangasala

22

Katso kaikki ravintolat: 
visitkangasala.fi

Haralanharjulle

http://visitkangasala.fi
https://visitkangasala.fi/syo-ja-juo/ravintolat/
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Business Kangasala Oy on Kangasalan kau-
pungin omistama elinkeino- ja matkailuyhtiö. 
Business Kangasala Oy tuottaa kaupungin 
elinkeinopalvelut yritystonttimyynnistä sijoit-
tumispalveluihin. Matkailupalveluista vastaa 
yhtiön alaisuudessa Visit Kangasala omalla 
brändillään. 
 
Kangasala on kasvava kaupunki, jossa yrityk-
sille on tarjolla erilaisia sijoittumisvaihtoehtoja. 
Kangasalan historian suurin investointi Lam-
minrahka nousee Tampereen rajalle. 

Valtatie 12:n varrelle erinomaisella näkyvyy-
dellä rakennetaan 123 000 kerrosneliön uusi 
yritysalue. Aina kahdeksanteen kerrokseen 
saakka ulottuvat toimitalot tarjoavat yrityksille 
mahdollisuuden yltää vielä korkeammalle.
 
Kangasalan oma kiertotalousalue puolestaan 
nousee Tarastenjärvelle. 150 hehtaarin alue 
sisältää valikoiman monipuolisia liike-, teolli-
suus- ja kiertotaloustontteja. www.taraste.fi
 
Suunnitteluvaiheessa olevan Saarenmaan si-
jainti on loistava. Lähellä Hervannan osaa-
miskeskittymää tulevan raitiotien varrella 
valmistuu yksi tulevaisuuden halutuimmista 
sijoittumispaikoista. 
 
Lue lisää kohteista ja tutustu mielenkiintoisiin 
yritystarinoihin: businesskangasala.fi

Palvelemme
businesskangasala.fi

 lamminrahka.fi
Lamminrahka on uusi kaupunginosa Tampereen 
ja Kangasalan rajalla. Upeiden ulkoilumaastojen 

lomaan rakentuu koti 8000 asukkaalle sekä 
edustuksellinen yritysalue Lahdentien varrelle.

https://visitkangasala.fi/
http://businesskangasala.fi
http://businesskangasala.fi
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Matkailuneuvonta  
Kangasala-talo 

Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala 
p. 050 315 2854, info@visitkangasala.fi

Matkailuneuvonta avoinna ti–la klo 11–16.  
Tarkista poikkeusaukioloajat: visitkangasala.fi

Jaa tunnelmasi #VisitKangasala

mailto:info%40visitkangasala.fi?subject=
http://visitkangasala.fi 

