Sotkamon pyöräilyreitti nro 1
Perhereitti, helppo

VUOKATIN KIERROS
9 km
Vuokatin kierros kokoaa varrelleen Vuokatin
alueen tärkeimmät matkailukohdealueet;
Katinkullan alue, Vuokatinrinteiden alue ja
urheiluopiston / Sokos hotellin alue.

Reittikuvaus
Ympyräreitille voi poiketa mistä kohdasta tahansa ja se on
kierrettävissä sekä myötä- että vastapäivään. Tämä reittikuvaus alkaa
Katinkullasta ja etenee vastapäivään.
Katinkullan päärakennuksen kohdalta reitti kulkee alueen
vanhimman osan halki jatkuen Jäätiöntielle, jolta käännytään
Käpykujalle. Vuokatin koulun kohdalla (pallokenttä, leikkipuisto)
on mahdollista siirtyä alikulun kautta Pohjavaarantien kevyen
liikenteen väylälle (suunnat Sotkamo, Naapurinvaara). Muutoin reitti
siirtyy kevyen liikenteen väylälle Kuikkalammintien varrelle. KSupermarket Vuokatin (liittymä Vuokatti Safari, Hotelli Vuokatti ja
Vuokatinranta) ja rautatien alikulun jälkeen reitti kääntyy vasemmalle
kohti Sotkamon keskustaa ja urheiluopistoa. (Vuokatintien
risteyksestä liittymät reiteille 6. Vesikkotietä vaaroille & 12, 13.
Nuasen ympäri)
Vuokatinrinteiden risteysalueen kohdalta löydät Vuokatin
matkailuinfon lumilautailutunnelin Sport Shopin yhteydestä. Samassa
paikassa voi myös käydä skeittipuistossa tai kokeilla kesäisin
mäkiautoilua. Vuokatinrinteiden jälkeen matka jatkuu kohti Vuokatin
urheiluopistoa. Urheiluopiston risteyksestä pääsee opiston
palveluiden lisäksi mm. Break Sokos Hotel Vuokattiin, Vuokatinhovin
alueelle ja Snowpolikseen. Urheiluopiston alueelta löytyy uimaranta,
uimahalli, leikkipuisto, frisbeegolf, hiihtoputki ja paljon erilaisia
liikunta-aktiviteettejä. Vuokatti Ski Service vuokraa polkupyöriä.
(Urheiluopiston risteyksestä liittymä reitille 2. Leivolan lenkki, 9.
Sapson ympäri & 6. Vesikkotietä vaaroille)
Urheiluopiston alueen jälkeen reitti jatkuu kohti Pohjavaarantien
risteystä ja Tenetin yläkoulun aluetta (risteyksestä itään liittymät
reiteille 2. Leivolan lenkki, 3. Kirjailijan kannoilla, 7. Pirttijärven
polkaisu, 8. Viinaten kulkija, 9. Sapson ympäri & 10. Tipasmutka).
Koulun etupihalta löytyy pannafootball -areena ja takapihalta
parkour- alue, pallokenttä ja leikkipuisto, jotka ovat kaikkien vapaasti
käytettävissä.

Pohjavaarantietä länteen jatkettaessa, pian Tenetinkoulun jälkeen
reitiltä voi poiketa oikealle 300 metriä Angry Birds aktiviteettipuistoon. Reitti jatkuu Pohjavaarantien varren kevyen
liikenteen väylää ohittaen Vuokatin rautatieaseman alueen kohti
Katinkullantien risteystä (risteyksestä länteen liittymät reiteille 4.
Naapurinvaaran maisemissa, 7. Pirttijärven polkaisu, 8. Viinatien
kulkija, 11. Vaarojen haasteet & 12, 13 Nuasen ympäri. Risteysalueella
on S-market Vuokatti, josta Katinkultaan on matkaa noin kilometri.

Matkan kesto, vaikeustaso ja varusteet
Kierros on luokiteltu perhereitiksi. Kierroksen pituus on 9 kilometriä,
mutta Vuokatin koulun kohdalla lenkin voi helposti jakaa puolikkaaksi
(länsipuolen lenkki 3,5 km; itäpuolen lenkki 5,5 km). Reitti kulkee
suurimmaksi osaksi kevyen liikenteen väyliä pitkin, ainoastaan
Käpykujan 350 metrin matka ajetaan erittäin vähäliikenteistä katua
pitkin. Sama katuosuus on reitin ainoa sorapäällysteinen osuus. Suuria
ylä- tai alamäkiä reitillä ei ole (lyhyt töyräs Vuokatin koulun
alikulkutunnelin kohdalla).
Reitti soveltuu poljettavaksi kaikilla pyörillä ja kaikenkuntoisille
pyöräilijöille.

Opastus
Reittiä ei ole opastettu maastoon, jonka vuoksi pyöräillessä kannattaa
huomioida kevyen liikenteen ja autoliikenteen opasteet.
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1. VUOKATIN KIERROS, 9 km
REITTI: Katinkulta  Katinkullan pihatiet 0,7 km  Jäätiöntie 0,7 km  Käpykuja 0,3
km  kevyen liikenteen väylä jatke Käpykujalle 0,1 km  (alikulun kautta yhteys
Pohjavaarantien varren kevyen liikenteen väylälle)  Kuikkalammentien kevyen
liikenteen väylä 0,8 km  Vuokatintien kevyen liikenteen väylä 2,4 km  (ns. Tenetin
koulun risteys) Pohjavaarantien kevyen liikenteen väylä 2,7 km  Katinkullantien
kevyen liikenteen väylä 1,1 km  Katinkulta
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