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OtaMuS kESäkahvila
avoinna kesäkuun alusta, elokuun puoli-
väliin. Keväällä ja syksyisin  auki lauantai-
na ja sunnuntaina.
•	Veneenlaskupaikka	24	metrin	betoni-
 luiska
•	Vierasvene	ja	kanoottivaeltajien	laituri	
	35	metriä
•	Isoille	moottoriveneiille	korkealaituri
•	Lähikylien	suosituin	kallioinen	uima-
 paikka
•	Laavu	ja	kaksi	nuotio	paikkaa.	WC-	tilat
•	Puhdas	lähdevesipisteitä	laavulla	ja	
	parkkialueella

häijään koulupiirin asukasyhdistys  
Sirpa	Lindroos	040-508	4961
Tanja	Salonen	040-505	8966
Markku	Sarkki	050-375	4592
Kesäkahvila	03-518	7098	
www.otamus.fi

Otamuksen alueen historiaa
Otamusjoen,	 Piikkilän-	 ja	 Tupurlanjärvien	 rantamaisemat	
on	valittu	arvokkaiksi	kansallisiksi	kulttuurimaisemiksi.	Alu-
eella	on	ollut	asutusta	jo	kivikaudella.	Nykyinen	asutus	on	
vakiintunut	noin	1200-1400	-luvuilla.	Otamus	oli	aikoinaan	
ns.	”Eräportti”,	jonka	kautta	Kokemäenjoen	varren	asukkaat	
kulkivat	 metsästys-	 ja	 kalastusmailleen	 erämaahan.	 Ota-
muksen	 kautta	 on	 kulkenut	 myös	 laivaliikenne	 Mätiköltä	
Saikkalanjokea	ja	Tupurlanjärveä	pitkin	Kulovedelle	ja	edel-
leen	Siuron	rautatieasemalle	vuoteen	1925	asti.	Säännölli-
nen	laivaliikenne	loppui	linja-autojen	yleistyttyä.	

Vuonna	1968	joen	yli	rakennettiin	nykyinen	betonisilta,	joka	
valittiin	rakentamisvuonnaan	Suomen	kauneimmaksi	beto-
nisillaksi.	Tällöin	vanha	kaksiholvinen	kivisilta	purettiin.	

Otamuksen	 alueen	 kehittäminen	 alkoi	 vuonna	 1999	mai-
semien	raivauksella.	Vuonna	2000-	valmistui	1,5	km	pitui-
nen	 Ristivuoren	 luontopolku.	 Samana	 kesänä	 avattiin	 ke-
säkioski	 ja	 järjestettiin	 ensimmäiset	 siltatanssit.	 	 Vuonna	
2001	 rakennettiin	 laavu,	 grillauspaikat,	 veneiden	 lasku-	 ja	
nostoramppi,	vierasvenelaiturit	sekä	avattiin	5	km	pituinen	
luontoreitti	Tilankierros.	Kesäkahvilan,	varasto-	 ja	puucee-
tilojen	rakentaminen	alkoi.	Paikkakunnan	metsänomistajat	
lahjoittivat	puutavaran.	Joutsenten	Reitti	Ry:n	kautta	saatiin	

tilankierros
Tilankierroksen	perusreitti	on	5	km.	Jyrkän	alkunousun	
jälkeen	avautuu	maisema	Tupurlanjärvelle	ja	Ristivuo-
reen.	Kauempana	näkyy	105	m	korkea	Ryömälänvuori	
ja	pystysuorat	rantakalliot.	Reitti	jatkuu	mökki-	ja	kylä-
tietä,	josta	poiketaan	maastopolulle.	Lisäksi	voi	poiketa	
700	m	pituiselle	Vesivuoren	lenkille	ja	näköalapaikalle.	
Tilankierroksen	käännekohdassa	on	vieraskirja	ja	näkö-
alapaikka.	Paluumatkalla	voi	poiketa	Sudenpesäkiville,	
opasteessa	kerrotaan	susitarinoita	kylältä	1800-luvulta.	
Paluu	tuloreittiä	Otamukseen.

Ristivuoren luontopolku
Luontopolku	on	1,5	km	pituinen,	maastoltaan	vaativa	
reitti,	jolle	lähdetään	heti	Otamuskahvilalta	tullessa	sillan	
jälkeen	vasemmalle.	Polulla	on	jyrkkiä	nousuja	ja	matkan	
varrella	on	varottava	pystysuoria	kalliojyrkänteitä,	joiden	
päällä polku kulkee.

Polun	varrella	alueen	luonnosta	ja	historiasta	kertovia	
opastauluja.	Ristivuoren	päällä	on	vieraskirja	ja	infotau-
lu.	Vuoren	päältä	on	upeat	maisemat	Tupurlanjärvelle,	
Ryömälänvuorelle	ja	sen	pystysuoran	rantakallion	kivi-
rappusiin.	Ristivuoren	etelärinteellä	oli	1950-70-luvuilla	
hyppyrimäki,	josta	hypättiin	yli	40	m	kantaneita	hyppyjä.	
Polku	jatkuu	Tyyttikivelle,	jossa	on	entisaikaan	piiskattu	
pikkurikollisia	sakkojen	vastineeksi.		Reitin	korkein	kohta	
on	sileä	Helaakallio,	joka	toimi	kyläläisten	kokoontumis-
paikkana	ja	siellä	poltettiin	helaavalkeita	vielä	1930-lu-
vulle	asti.	Helaakalliolla	on	ollut	aikanaan	käräjäkivet.	

Salminkierros
Salminkierros	sijoittuu	Otamusjoen	luoteispuolelle.	
Kierrokselle	kuljetaan	Salmin	kylän	kautta.	Reitti	kulkee	
kuivapohjaisilla	maastopoluilla,	jotka	polveilevat	vaihte-
levassa	talousmetsässä.	Polku	kulkee	soistuneen	Mäki-
järven	rantoja	ja	samalla	siirrytään	Nokian	puolelle	Pel-
tokankaan	vuoren	mastoon,	jossa	korkein	kohta	on	114	
metriä.	Reitti	jatkuu	vanhoja	metsäteitä	ja	metsäauto-
teitä.	Seuraavaksi	siirrytään	Nokialle	menevän	autotien	
eteläpuolelle.	Salmin	vuoren	kautta	palataan	maisemia	
ihaillen	Salmin	kylään	ja	Otamukseen.	Kierros	liittyy	osit-
tain	kansainväliseen	E6-vaellusreitistöön.

Kanoottireitti
Kiinnostava	melontareitti	kulkee	Kulovedeltä	Piikkilän-
järveä	pitkin	Otamukseen,	sieltä	Tupurlanjärven	kautta	
Saikkalanjoelle,	joka	mutkittelee	syvällä	laakson	pohjal-
la	Mätikköjärvelle	asti.		Matka	Kulovedeltä	Leukaluilta	
Otamukseen	on	4	km,	Otamuksesta	Saikkalan	jokisuulle	
3,5	km,	josta	1,5	km	Rieniläntien	sillan	kohdalle	ja	siitä	
edelleen	Mätikköjärvelle	5	km.	Otamuksesta	Mätikölle	
on	yhteensä	10	km.

EU-rahoitusta,	 ja	 sen	 avulla	 turvekattoinen	 kesäkahvila	
valmistui	kesäksi	2003.	Häijään	koulupiirin	asukasyhdistys	
palkittiin	Pirkanmaan	parhaana	kylänä	vuonna	2003.	

Otamuksen toimintaa
Omaleimainen	 kesäkahvila	 työllistää	 kesäisin	 kolme	
nuorta.	 Alue	 on	 suosittu	 vierailukohde.	 Ulkona	 pidettä-
vät	 toimintapäivät	 tarjoavat	 vaihtelua	 päiväkotiryhmil-
le.	 Sastamalan	 koululaisten	 seikkailupäivät	 viikon	 ajan	
toukokuussa	ovat	 vakiinnuttaneet	paikkansa.	 Laavulla	 ja	
nuotiotulilla	kokoontuu	eläkekerhoja.	Otamus	on	suosittu	
motoristien	kokoontumispaikka.	Juhannuksena	nostetaan	
Suomen	lippu		salkoon	ja	Otamuksen	juhannuskokkoa	tul-
laan	katsomaan	sekä	maitse	että	vesitse.	Siltatanssit	ovat	
vuosittainen	perinne	heinäkuussa.	Sastamalan	seurakun-
ta	järjestää	Otamuksessa	kesäkirkon	kerran	kesässä.	Ota-
muksessa	vierailee	vuosittain	n.	20	000	ihmistä.

Kesäkausi päättyy syyskuun viimeisenä sunnuntaina suo-
sittuun liikuntatapahtumaan Arvon askeleeseen. Kaikkien 
vakireittien lisäksi tapahtumaan on erikseen merkattu 20 
km  pituinen Jyrävuoren lenkki.
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