PIRTTIJÄRVEN
POLKAISU

Sotkamon pyöräilyreitti nro 7
Maisemareitti, keskivaativa

27 km, ympyräreittinä 30 km
Pirttijärvi on yksi Sotkamon keskustaajamaa rajaavista järvistä. Sotkamo-Vuokatin taajama-alue myötäilee Pirttijärven
ja vuolaan Tenetinvirran muotoja. Pirttijärven sokkeloisilla vesillä ovat yhdistyneet jo ammoisista ajoista idän ja lännen
sekä etelän ja pohjoisen kulkureitit. Tämän järven rannoilla on ihminen viihtynyt aina kivikaudelta alkaen.
Reittikuvaus
Ympyräreitille voi poiketa mistä kohdasta tahansa ja se on
kierrettävissä sekä myötä- että vastapäivään. Tämä reittikuvaus alkaa
Katinkullan risteyksestä ja etenee myötäpäivään.
Pirttijärven kierros erkanee Vuokatin kierrokselta Katinkullantien
risteyksen kohdalta (Vuokatin S-market) jatkuen kohti länttä pitkin
Pohjavaarantien varren kevyen liikenteen väylää. Heti virtaisan
Tenetinvirran sillan jälkeen reitti kääntyy sorapäällysteiselle
Pekkiläntielle (viitta: Pekkilä 4). Reilun kahden kilometrin jälkeen tie
haarautuu. Pekkiläntie jatkuu oikealle rautatien yli. Kahden kilometrin
jälkeen pienen joen ylityksen takana tie erkaantuu jälleen ja
Pekkiläntie jatkuu edelleen oikealle. Seuraavan kerran tie haarautuu
kolmen kilometrin jälkeen, jolloin reitti kääntyy oikealle edelleen
sorapäällysteiselle Hyttisentielle. Reilun kilometrin jälkeen vastassa
on Kaitainsalmentie, joka on asfalttipäällysteinen. Reitti kääntyy
oikealle ja Kaitainsalmentien piennarta jatketaan reilu 5 km (viitta:
Kaitainsalmi 5). Kaitainsalmentien osuuden puolivälissä reitti ylittää
Kusianjoen, joka on tunnettu melonta- ja kalastusjoki. Tien
pohjoispuolella näkyy pienehkö vesivoimala koskenniskassa.
Kaitainsalmelta reitti kääntyy oikealle Ristijärventien varren kevyen
liikenteen väylälle (viitta: Sotkamo 5). Pian risteyksen jälkeen edessä
ovat komeat maisemat Kaitainsalmen sillalta. Ennen siltaa laskee tie
salmen rannan laiturille, joka on mukava taukopaikka. Kolmen
kilometrin jälkeen reitti kääntyy sorapäällysteiselle Jataniementielle
(viitta: Jataniemi 2) (vaihtoehtoisesti voi polkea suoraan Sotkamon
keskustaan kevyen liikenteen opasteita seuraten). Jataniementietä
poljetaan 1,7 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Pirttijärven
rantueella kulkevalle Salmelantielle. Noin kilometrin jälkeen reitti
siirtyy pientareelta kevyen liikenteen väylälle. Salmelantietä
seuraillaan yhteensä noin 1,6 km Salmelan koulun luo. Koulun
lähiliikuntapaikat ovat pyöräilijän käytössä (mm. frisbeegolf, iso
leikkialue). Koulun kohdalta reitti kääntyy oikealle Siltapolun kevyen
liikenteen väylälle ja riippusillalle kohti Sotkamon keskustaa. Sillan
jälkeen käänny heti vasemmalle ja tulet Akkoniementien päähän.
Tätä Sotkamon keskustan kadun kevyen liikenteen väylää poljetaan

toiseen päähän saakka. Toki keskustan alueella on paljon kauppoja,
kahviloita ja ruokapaikkoja sekä kulttuuritarjontaa, joihin voi poiketa.
Akkoniementien päässä käännytään oikealle kohti Vuokattia. Reitti
seuraa tästä eteenpäin neljä kilometriä vilkkaan Kainuuntien kevyen
liikenteen väylää Tenetin koululle saakka, jossa se yhtyy Vuokatin
kierrokseen.

Matkan kesto ja vaikeustaso
Reitti on luokiteltu keskivaikeaksi maisemareitiksi.
Reitillä on pituutta 27 kilometriä ja ympyräreittinä 30 kilometriä.
Katinkullasta poljettuna matkaa kertyy 32 kilometriä ja Urheiluopiston
alueelta poljettaessa samaiset 31 kilometriä. Matkaan voi varata
pysähdyksineen aikaa 3-4 tuntia.
Matkan varrella ei ole suuria nousuja tai laskuja. Sorapäällysteisten
teiden osuus on suurehko, joka hiukan lisää haastavuutta.

Varusteet
Vaihdepyörä on suositeltava, muttei välttämätön, muutaman
mäennyppylän ja reitin pituuden vuoksi. Sorapäällysteisten teiden
vuoksi reitti ei sovellu kapearenkaisille maantiepyörille. Mukaan
kannattaa myös varata ainakin juotavaa.

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

Lähtö- ja paluupaikka
Reitti erkanee Vuokatin kierrokselta Katinkullantien risteyksestä ja
palaa tälle Tenetin koulun kohdalla.
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7. PIRTTIJÄRVEN POLKAISU, 27 km
REITTI: Pohjavaarantie 1,5 km  Pekkiläntie 7,1 km  Hyttisentie 1,3 km  Kaitainsalmentie 5,2 km  Ristijärventie 3 km 
Jataniementie 1,7 km  Salmelantie 1,6 km  Siltapolku 0,5 km  Akkoniementie 0,8 km  Kainuuntie 4 km
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