
Juupajoella yhdistät kulttuuri- ja luonto-
matkailun yhteen vaivatta, kauniissa ja 
rauhallisessa maalaismaisemassa. Kulttuuri- 
ja nähtävyyskohteidemme ohella piipahdat 
helposti kävelylle luonnon helmaan - 
pysähdyt herkuttelemaan ja ostoksille 
putiikkeihimme ja kahviloihimme!

Juupajoen rotko – 
satumainen luontoelämys 

www.juupajoki.fi/kuntainfo/matkailijalle

Jo lähes 70 lähituottajan tuotteita
Koskitie 50, Korkeakoski

@Juupajoen-Tuottajatori-ry
045 272 5557 

Majoitusta, juhlatilaisuuksia, hunajaa,
luomumarjoja - myös itsepoimintana

Väihinjärventie 97, Juupajoki
@Henkireikä
040 547 7344

Maittava kotiruokalounas
Koskitie 62, Korkeakoski

@koskikahvila
050 305 6466Maistele

Majoitu

Piipahda

Juupajoen rotko on luonnontilainen, jääkauden 
muovaama, jopa 30 metriä syvä rotkolaakso, jonka 

pohjalla virtaa joki. Jätä muun maailman melu taakse, ja 
tule nauttimaan hiljaisuudesta, jonka rikkoo vain joen 

solina ja linnunlaulu. Huom! Reitit eivät ole esteettömiä – 
alueelle rakennetaan kesällä 2021 esteetön kohde.

Koskitie 45, 35500 Korkeakoski

Matkailuinfo
Juupajoen kirjasto
Kirkkotie 1, 
Korkeakoski
050 4324 020

facebook.com/Juupajoki
instagram.com/juupajokifi

Saapuminen
Autolla
(Tiet nr. 58 ja 66)

Tutustu 
juupajoki.fi
visitheartfinland.fi

Some

Junalla

Bussilla

ALLE TUNNISSA
TAMPEREELTA

Juupajoen rotkon 
alueella huhutaan 
elelevän peikkoja, 

menninkäisiä,
tonttuja, ja muita 

myyttisiä olentoja... 

JÄMSÄ

ORIVESI

TAMPERE

MÄNTTÄ

LAHTI

RUOVESI

HÄMEENLINNA

66 E58

E63

Kahvila- ja lounaspaikka
Koskitie 2, 35500 Korkeakoski

@KahvilaCafe58
@thecafe58

0400 516 460



Kallenaution kievarimuseossa voit kuvitella olevasi 1800-luvun 
matkalainen, jolle pirtin ikiaikaiset hirret tarjoavat suojan pitkän 
matkanteon keskellä. Kallenautiossa ovat yöpyneet monet 
entisajan merkkihenkilöt mm. Sakari Topelius.

Kievarikahvilassa voit nauttia perinteistä ja suussa sulavan 
maukasta purtavaa. Hollituvan myymälästä löydät kauniita ja 
taitavasti tehtyjä kädentöitä kotiin viemisiksi. Laurien tuvassa 
on korkeatasoisia vaihtuvia taidenäyttelyitä.

Astu toiseen ulottuvuuteen Korkeakosken kulttuurihistoriallisen kenkätehtaan 
uniikissa miljöössä!  Koe kulttuurielämykset, vaihtuvat tapahtumat ja Galleria 
WW:n taidenäyttelyt. Sulattele kulttuurinautintoja Tee- ja kahvihuone 
Singerissä. Herkkukauppa ja putiikki Lafka tarjoaa tehtaan omia merkkituot-
teita, pientuottajien luomuksia ja sesongin herkkuja. Vietä juhlia, toteuta 
itseäsi ja vuokraa inspiroivaa tilaa luovuudelle paikasta, jolla on tarina. Tule 
kokemaan aikamatka ainutlaatuiseen tehdasyhdyskuntaan!

Koskenjalan museossa pääsee tutustumaan 
suomalaisen teollisen kengänvalmistuksen historiaan. 
Lisäksi museossa on esillä kenkämuotia eri 
vuosikymmeniltä. Galleriassa vaihtuvat taidenäyttelyt 
ja kahviosta saa virvokkeita, tuoretta pullaa ja kahvia 
posliinikupeista. Myymälästä löytyy paikallisten 
kädentaitajien tuotteita lahjaksi ja kotiin.

www.kallenautio.com
@kallenaution_kestikievarimuseo
@kallenautionkievari
040 751 8779

Walleniuksen Wapriikki

Koskenjalan kenkä-ja nahkamuseo

Kallenaution kievari

WALLENIUKSENKATU 2

KOSKITIE 43

KALLENAUTIONTIE 327

www.koskenjalka.com
@koskenjalanmuseo 
050 401 5792
044 214 1166

www.walleniuksenwapriikki.fi
@walleniuksenwapriikki
@walleniuksenwapriikki.fi
040 515 3362


