
Eräpyhän niemi sijaitsee Längelmäveden rannalla, noin 20 km etelään Oriveden keskustasta. 

Niemen kalliojyrkänteet nousevat korkealle Längelmävedestä. 

Eräpyhän vanhoissa metsissä ja kalliorinteillä elää uhanalaisia eliölajeja. 

Ylhäällä niemen kärjessä on esihistoriallinen pyhä paikka Nunnankirkko.

Eräpyhä on lähes 30 hehtaarin alue. Siitä 14 ha on suojeltu ja loput kaavoitettu virkistyskäyttöön.

Eräjärvelle johtavalta tieltä no 
3260 käännytään Eräpyhäntielle, 
jonka varressa noin 5 km päässä 
on Nunnankirkontieltä opastus 
Eräpyhän niemeen.

Eräpyhän 3 km pituinen rengas-
polku alkaa niemen tyven parkki-
paikalta. Polun maasto on monin 
paikoin jyrkkärinteistä ja kivik
koista. 

Lähin laavu on noin 100 metrin 
päässä Ppaikalta. Laavurannasta 
aukeaa upea näköala Längelmä-
veden Ristinselälle. Hiekkaranta 
tuli ja eväspaikkoineen tarjoaa 
viihtyisää oleilua kaikenikäisille. 

Toinen laavu sijaitsee lähellä  
niemen kärkeä rannan tuntumassa 
ja metsän suojassa. Täällä  tunnet 
olevasi erämaan kätkössä.
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Eräpyhän kallioiset ikimänniköt, lehdot ja 
rehevät ranta- ja rinnemetsät tarjoavat 
elinympäristöjä uhanalaisille ja harvinais-
tuville eliölajeille. 

Eräpyhän virkistysalueella on muun muassa 
vanhaa kuusivaltaista rinnemetsää ja  
kallionaluslehtoa. Lehtipuuvaltainen ranta
metsä kuuluu uhanalaiseksi ja vaarantu-
neeksi luokitellun valkoselkätikan reviiriin. 

Alueella elää vaarantunut liito-orava sekä 
useita harvinaisia tai muuten huomion-
arvoisia lintulajeja: mehiläishaukka,  
nuolihaukka, harmaapäätikka, pohjantikka, 
pikkusieppo, idänuunilintu, kultarinta ja 
palokärki. 

Myös aiemmin yleiset vanhojen metsien 
linnut töyhtö ja hömötiainen pesivät ja 
piiskuttavat Eräpyhässä.

Eräpyhän alueelta on löydetty myös harvi
naisia kääpiä ja sanikkaisia sekä vanhojen 
metsien harvinaistuvia kämmeköitä, yö-
vilkkaa ja pussikämmekkää.  

Oriveden kaupunki on suunnitellut 
omistamansa Eräpyhän virkistys

metsän hakkuita. Alueen  
säästämiseksi on kerätty jo noin  

2000 hengen adressi. 

Hakattavaksi suunnitellut alueet on 
kaavoitettu retkeily - ja ulkoilualueeksi,  

ja niillä on huomattavia luonnonarvoja. 

EteläSuomen metsistä vain pari 
prosenttia on suojeltu. Suojeltujen 
metsien määrää on lisättävä harvi

naistuneiden elinympäristöjen ja  
vaateliaiden metsälajien turvaamiseksi. 

Eräpyhän suojelualueeseen 
rajautuvan virkistysalueen 
rauhoittaminen hakkuilta 

on tärkeää sekä  
retkeilijöille että  

metsän asukkaille.
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