Sotkamon pyöräilyreitti nro 6
Maisemareitti, keskivaativa

VESIKKOTIETÄ VAAROILLE

25 km, ympyräreittinä 26 km
Vesikkotien -reitti kuljettaa sinut seitsemän sinisen ympäri. Vuokatin vaarajonon pohjoisimmat vaarat jäävät tämän
ringin sisälle. Reitti kulkee Vaarankylän maisemissa vaarajonon toiseksi korkeimman huipun, Porttivaaran (345 metriä
merenpinnan yläpuolella), kupeitse seuraillen sen jälkeen vanhoja Rekivaaran ja Ohravaaran kyläteitä takaisin kohti
Vuokattia. Matkan varrella on luontokohteita, vaara-asutusta ja kauas siintäviä maisemia.
Reittikuvaus

Matkan kesto ja vaikeustaso

Ympyräreitille voi poiketa mistä kohdasta tahansa ja se on
kierrettävissä sekä myötä- että vastapäivään. Tämä reittikuvaus alkaa
Kattikeskukselta ja etenee vastapäivään.

Reitti on luokiteltu maisemareitiksi. Noin kolmannes reitistä kulkee
sorateitä pitkin, joka lisää sen haastavuutta. Reitti nousee Vuokatin
vaarajonon yli kahden vaaran välisessä laaksossa. Tämän vuoksi
korkeuserot ovat merkittäviä, mutta mäet itsessään eivät ole
jyrkkäpiirteisiä. Vuokatintien ja Vesikkotien pientareet ovat kapeita
ja teillä liikkuu myös raskasta liikennettä.

Reitti erkanee Vuokatin kierroksesta Kattikeskuksen (länsirinteet)
kohdalla kulkien aluksi Vuokatintien kevyen liikenteen väylällä.
Kahden kilometrin jälkeen reitti siirtyy Vuokatintien pientareelle
jatkuen edelleen kolme kilometriä. Kilometri kevyen liikenteen väylän
loputtua vasemmalle haarautuu tie Vuokatti Huskylle (valjakkoajoa,
kahvila). Vuokatintie päättyy isoon risteykseen, josta käännytään
vasemmalle, Vesikkotielle (valtatie 6 / viitta: Joensuu 203). Vesikkotietä
reitti kulkee kahdeksan kilometriä taittuen Vaarankylän
peltomaisemien sekä Porttivaaran ja Rönkönvaaran maisemissa.
Reitin korkeimmalla kohdalla (200 mpy) alittaa tien UKK-vaellusreitti.
Tien vieressä olevan levähdys- ja opastuspaikan yhteydessä on
polun varren Rönkön laavu.
700 metriä levähdyspaikan jälkeen reitti kääntyy vasemmalle,
Rekivaarantielle (viitta: Rekivaara 2). Sorapäällysteistä Rekivaarantietä
poljetaan kolme kilometriä, jonka jälkeen haarautuu Ohravaarantie
vasemmalle. Heti risteyksen jälkeen vasemmalla on Rekikestin
pitopalvelu ja vaaran valaistun ladun & maastopyöräilyreitin
kääntöpiste. Sorapäällysteistä Ohravaarantietä reitti jatkuu lähes
neljä kilometriä. Ohravaarantien varrella on Vilmingon puusuksien
ja puukkojen verstas. Ohravaarantieltä voi poiketa Heikkilän tilalla
(kahvila, majoitusta) ihailemassa vaaramaisemaa. Soratie päättyy
Nurmestiehen, jonka vartta poljetaan vain alle sata metriä pohjoiseen
(viitta: Sotkamo 9). Käänny siis ensin vasempaan ja heti perään
oikealle sorapintaiselle Laukkalantielle. Laukkalankylän halki kulkevalla
tiellä on pituutta reilut kaksi kilometriä, jonka jälkeen palataan taas
Nurmestien pientareelle. Risteyksestä oikealle käännyttäessä
lasketellaan mäkeä alas kohti Haapalanlahden peltomaisemia ja
Vuokattia. 1,2 kilometrin polkemisen jälkeen kääntyy pellon reunasta
Vuokatinhovintie vasemmalle (viitta: Vuokattikeskus, Urheiluopisto).
Vuokatinhovintie johdattaa 1,4 kilometrin jälkeen Urheiluopistolle,
jonka alikulkutunnelin kautta päästään palaamaan Vuokatin
kierrokselle.

Reitin alku- ja loppupisteen välinen matka on 25 kilometriä ja
ympyräreittinä poljettuna 26 kilometriä (esim. Urheiluopiston alueelta).
Katinkullasta poljettuna reitillä on mittaa 30 kilometriä. Reitin
kulkemiseen voi varata pysähdyksineen aikaa 3-4 tuntia.

Varusteet
Vaihdepyörä on suositeltava mäkien ja reitin pituuden vuoksi.
Sorapäällysteisten teiden vuoksi reitti ei sovellu kapearenkaisille
maantiepyörille. Vaikka reitti kulkee teitä pitkin, on suositeltavaa ottaa
reittikartta mukaan. Mukaan kannattaa myös varata ainakin juotavaa
ja evästä, sillä reitin kahvilat ja kaupat ovat alkumatkasta ja toisaalta
aivan lopussa Vuokatissa.

Opastus
Reittiä ei ole opastettu maastoon, jonka vuoksi pyöräillessä kannattaa
huomioida kevyen liikenteen ja autoliikenteen opasteet.

Lähtö- ja paluupaikka
Reitti erkanee Vuokatin kierrokselta Vuokattikeskuksen (Länsirinteet)
kohdalla ja palaa sille Vuokatin urheiluopiston kohdalla.

Tekemistä matkan varrella
Vuokatti Husky kahvila ja ohjelmapalveluja www.vuokattihusky.com
Suksi- ja puukkopaja www.vilminkosukset.fi
Heikkilän tila www.pitopalveluvuokatti.fi
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6. VESIKKOTIETÄ VAAROILLE,
25 km
REITTI: Vuokatintie 5 km 
Vesikkotie 7 km  Rekivaarantie
3 km  Ohravaarantie 4 km 
Nurmestie 0,1 km  Laukkalantie
2 km  Nurmestie 1,5 km 
Vuokatinhovintie 1,5 km
Reittimuunnelma (kokonaan
asfalttipäällysteinen):
Vuokatintie 5 km  Vesikkotie
12,6 km  Nurmestie 11,4 km 
Vuokatinhovintie 1,5 km = 30,5
ja ympyräreittinä 31,6 km
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Reittien selitys / Legend
Pyöräilyreitti/päällystetty
Pyöräilyreitti/päällystämätön
Pyöräilyreitti/pyörätie

Cycling route/asphalt
Cycling route/unsurfaced
Cycling route/bicycle path
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