OHRAVAARAN
MAASTOPYÖRÄILYREITTI

Sotkamon pyöräilyreitti nro 5
Maastopyöräilyreitti 19 km
Reittikuvaus
Vuokatin vaarajonon itärinteitä seuraileva Ohravaaran
maastopyöräilyreitti tarjoaa liikunnallisten haasteiden ohella
kulkijalleen komeita metsäisiä vaaramaisemia. Reitti poikkeaa aika
ajoin myös vaara-asutuksen pihapiirien tuntumaan.
Maastopyöräilyreittinä Ohravaaran lenkki on kohtuullisen haastava.
Reitti kulkee koko matkan leveää valaistua latu-uraa pitkin. Pohjaltaan
reitti on monin paikoin suhteellisen helppokulkuinen, mutta toisaalta
erityisesti sateiden jälkeen moni kohta muuttuu vaikeakulkuisemmaksi.
Profiililtaan ensimmäiset kilometrit ovat pääosin loivahkoa nousua.
Haastavin nousu on juuri ennen Ohravaaran lakea (Heikkilän tila).
Pitkä, jyrkähkö nousu ja epätasainen pohja pakottavat monen
pyöräilijän jalkautumaan. Jyrkän ylämäen selvittäminen palkitaan,
sillä Vuokatin vaarajonoon kuuluvan Ohravaaran päältä avautuvat
avarat maisemat kohti itää, missä siintävät Sotkamon keskusta ja sitä
ympäröivät suuret järvet. Ohravaaralta Rekikestiin maasto on
tasaisempaa. Paluumatkalla Ohravaaralta alkaa alamäkivoittoinen
osuus.
Kokonaisuutena reitin profiili on vaihteleva ja haastava. Korkeuseroa
Rekikestin lenkille kertyy yli 100 metriä ja kokonaisnousua lähemmäs
250 metriä. Lisähaasteita hakeva voi poiketa tältä reitiltä ns. vaaran
kilpalatujen latu-urille.

Reittipituudet:


urheiluopisto  Heikkilän tila  urheiluopisto = 13,5 km



urheiluopisto  Rekikesti  urheiluopisto = 19 km



urheiluopisto  Rekikesti  Laukkalankylä 
urheiluopisto = 18 km

Varusteet
Maastopyörä on pakollinen, koska paikoin reitin pinta on hyvin
epätasainen. Maastopyöriä voi vuokrata Vuokatti Ski Serviceltä
(urheiluopiston alue).

Opastus
Reittiä ei ole maastopyöräilyreittinä opastettu maastoon, mutta
reitillä on helppo pysyä, kunhan vain seuraa valaistua latu-uraa.
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä alueella risteilee paljon
muitakin polkuja ja latu-uria. Matkan varrella on useita opaskarttoja.
Maanteitse Laukkalankylän kautta palatessa kannattaa varata kartta
mukaan.

Lähtö- ja paluupaikka
Reitin alku ja loppu ovat Vuokatin urheiluopistolla.
Reittimuunnelma: Palaa Rekikestistä
maanteitse. Ohravaarantie 4 km  Nurmestie
0,1 km  Laukkalantie 2 km  Nurmestie 1,5
km  Vuokatinhovintie 1,5 km
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