Sotkamon pyöräilyreitti nro 8
Kuntoreitti, keskivaativa

VIINATIEN KULKIJA

39 km, ympyräreittinä 42 km
Viinatien kulkija on neljänkymmenen kilometrin mittainen kuntopyöräilylenkki. Reitti on korkeuseroiltaan maltillinen,
sillä se ei pidä sisällään suuria vaarojen ylityksiä. Matka taittuu pääosin vaihtelevissa Naapurinvaaran, Torinkylän,
Kokkovirran ja Kaitainsalmen maalaismaisemissa.
Reittikuvaus

Matkan kesto ja vaikeustaso

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

Reitti on luokiteltu kuntoreitiksi. Se kulkee kokonaisuudessaan
päällystettyjä teitä ja kevyen liiketeen väyliä pitkin. Reitti ei sisällä
suuria vaarojen ylityksiä, jollei kulje vaihtoehtoista Naapurinvaaran
ylittävää reittiä.

Reitti erkanee Vuokatin kierrokselta Katinkullantien risteyksen
kohdalta (Vuokatin S-market) jatkuen kohti länttä pitkin
Pohjavaarantien varren kevyen liikenteen väylää. Kevyen liikenteen
väylä loppuu pian Tenetinvirran ylityksen jälkeen. Tästä jatketaan
pitkin Pohjavaarantien piennarta. Vuokatista neljän kilometrin jälkeen
on alkumatkan ainoa kahvila Naapurinvaaran lomakeskuksessa
(kahvila, uimaranta, lintutorni). Pohjavaarantien vartta poljetaan
Vuokatista kokonaisuudessaan 10 kilometriä, jonka jälkeen käännytään
oikealle Taivalkankaantielle (viitta: Kaitainsalmi 18).
Taivalkankaantienä reitti jatkuu kuusi kilometriä Torinkylän maisemiin
Kontiomäentien risteykseen saakka. Risteyksen jälkeen jatketaan
edelleen suoraan, mutta tien nimi vaihtuu Kaitainsalmentieksi. Tietä
jatketaan 12 kilometriä Kaitainsalmelle saakka. Pari kilometriä ennen
Kaitainsalmea tie ylittää melonta- ja kalastusjokena tunnetun
Kusianjoen, jossa on tien pohjoispuolella pieni vesivoimalaitos.
Kaitainsalmelta reitti kääntyy kohti Sotkamoa Ristijärventien varren
kevyen liikenteen väylälle (viitta: Sotkamo 5). Pian risteyksen jälkeen
reitti ylittää virtaisan Kaitainsalmen. Kevyen liikenteen väylää jatketaan
aina Sotkamon kirkon luona vastaan tulevaan risteykseen, josta
käännytään oikealle kohti Sotkamon keskustaa Kainuuntien varren
kevyen liikenteen väylälle. Reitti jatkuu Kainuuntietä läpi keskustan
taajaman Vuokattiin, jossa se yhtyy Tenetin koulun risteyksessä
takaisin Vuokatin kierrokseen.

Retkivauhtia matkaan kuluu pysähdyksineen aikaa 3-4 tuntia,
kuntoilija pyöräilee sen kahdessa tunnissa.
Katinkullasta pyöräilynä ympyräreittinä matkaa kertyy 44 kilometriä
ja Urheiluopistolta 43 kilometriä.
Varusteet
Reitin pituuden vuoksi vaihdepyörä on suositeltava ja se soveltuu
myös kapeampirenkaiselle pyörälle.
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 sille Tenetinkoulun risteyksessä.
Tekemistä matkan varrella
Naapurivaaran lomakeskus www.tahtesi.fi
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8. VIINATIEN KULKIJA, 39 km
REITTI: Pohjavaarantie 10 km  Taivalkankaantie
6 km  Kaitainsalmentie 12 km  Ristijärventie 5 km
 Kainuuntie 5 km

Reittimuunnelma Naapurinvaaran ylitys (korkea
vaara): Pohjavaarantie 3 km  Naapurinvaarantie 5 km
 Kaitainsalmentie 12 km  Ristijärventie 5 km 
Kainuuntie 5 km = 30 km, ympyräreittinä 33 km
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