TIPASMUTKA

Sotkamon pyöräilyreitti nro10
Maisema-/ kuntoreitti, keskivaativa

Ympyräreittinä 65 km

Tipasmutkan pyöräilyreitti johdattelee kulkijan Sotkamon keskustan itäpuolisiin maisemiin. Matkan varrella on
mahdollisuus moniin luontoaktiviteetteihin, kuten ratsastukseen ja kalastukseen. Maisemat vaihtelevat laajoista
mäntykankaista, vehreisiin kainuulaisiin maalaismaisemiin ja erämaametsiin.
Reittikuvaus
Ympyräreitille voi poiketa mistä kohdasta tahansa ja se on kierrettävissä
sekä myötä- että vastapäivään. Tämä reittikuvaus alkaa Tenetin koulun
kohdalta ja etenee myötäpäivään.
Reitti erkanee Vuokatin kierrokselta Tenetin koulun risteyksessä.
Alkumatka kuljetaan Kainuuntien varren kevyenliikenteen väylää kohti
Sotkamon keskustaa. Keskustasta matka jatkuu kohti itää ja Kuhmoa
ensin Kainuuntien vartta, joka muuttuu kuitenkin pian Kuhmontieksi.
Keskustan taajaman jälkeen ensimmäinen kylä on Laatikkala. Tästä
alkaa metsäpeurojen alue. Tie kulkee mäntykankaita aina
Tipasojantielle saakka. Näillä kankailla elää Suomen suurin
metsäpeurojen populaatio. Riekinrannan kylän kohdalla voit piipahtaa
ratsastamassa Kainuun vaellustallin islanninhevosilla.
Päällystetty Tipasojantie (viitta: Tipasoja 7) seurailee Tipasjokea ja sen
varren asutusta. Tipasjoen kosket ovat olleet jo vuosikymmeniä suosittuja
kalastuspaikkoja. Joesta nousee luontaisten lohikalojen lisäksi istutettuja
kaloja. Pyöräilijän on helpointa piipahtaa ihailemassa virtaa
Pungankoskella (Kotalahdentien varrella, opastus Tipasojantieltä),
johon on rakennettu esteettömät kalastuspaikat ja komea kota.
Tipasojalta reitti kääntyy sorapäällysteiselle Lontantielle (viitta: Lontta
6). Tien alkupäässä on majoitusta ja aktiviteettejä tarjoava Välikosken
lomamökit. Lontan kylän kohdalta reitti kääntyy oikealle
sorapäällysteiselle Hämeenkyläntielle ja edelleen sorapäällysteiselle
Saukontielle, jota jatketaan sen päähän. Tästä risteyksestä käännytään
oikealle päällystetylle Sapsoperäntielle (viitta: Sotkamo 14). Tipasojalta
Sapsoperälle soratietä kuljetaan yhteensä 18,4 kilometriä.

Sapsoperäntien lopussa käännytään Sotkamon keskustaan Kainuuntien
varren kevyen liiketeen väylälle. Tämä väylä vie polkijan takaisin
keskustan halki Vuokattiin saakka. Reitti yhtyy Vuokatin kierrokseen
samassa paikassa kuin erosikin.

Matkan kesto ja vaikeustaso
Reitti on luokiteltu maisema- /kuntoreitiksi. Reitti soveltuu hyvin
hyvänkuntoiselle retkipyöräilijälle päiväretkireitiksi. Reitistä kulkee
sorateitä pitkin yli 18 kilometriä, mikä lisää sen haastavuutta.
Reitin alku- ja loppupisteen välinen matka on 65 km. Urheiluopistolta
reitille tulee matkaa 67 km ja Katinkullasta 73 km. Reitin kulkemiseen
voi varata aikaa kuntopyöräilyvahdilla 5 tuntia. Toisaalta reitti on
mahdollista myös jakaa kahdelle päivälle (majoitusta: Välikoski, Hiiden
torppa).
Reittivaihtoehto: Lontasta Hiidenportin kansallispuiston
opastuskeskukseen on matkaa yhteen suuntaan noin 16 km.
Kansallispuiston alueella on opastettuja patikointireittejä noin 30 km.

Varusteet
Vaihdepyörä on suositeltava mäkien ja reitin pituuden vuoksi.
Sorapäällysteisten teiden vuoksi reitti ei sovellu kapearenkaisille
maantiepyörille. Paras vaihtoehto on kunnollinen retkipyörä. 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 Sotkamon
keskustassa.

Sapsokosken kylän jälkeen tullaan Sapsokosken ylittävälle sillalle.
Sillan jälkeen oikealle lähtevän Takalantien varrelta löydät Sapsokosken
vanhan vesimyllyn, jossa viljaa on jauhettu viimeksi talvella 1971.
© Sotkamon kunta
Sapsokosken jälkeen kuljetaan tovi metsäisemmän maiseman halki Pysy Reitillä -ympäristöhanke
Sapsorannan peltoaukealle. Tämän jälkeen tie kulkee kolmisen
kilometriä komeaa harjunselännettä pitkin. Vasemmalla puolen välkkyy
Sapsojärvi ja oikealla Pitkälampi.
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10. TIPASMUTKA, 65 km
Opastus
Reittiä ei ole opastettu maastoon, jonka vuoksi pyöräillessä kannattaa
huomioida kevyen liikenteen ja autoliikenteen opasteet.

Lähtö- ja paluupaikka
Reitti erkanee ja palaa sille Tenetin koulun risteyksen kohdalla
(Vuokatintie ja Pohjavaarantie).

Tekemistä matkan varrella
Islanninhevosvaelluksia www.kainuunvaellustalli.fi
Välikosken lomamökit www.valikoskenlomamokit.fi
Hiiden Torppa www.hiidentorppa.com
REITTI: Kainuuntie / Kuhmontie 19,3 km  Tipasojantie 8,3 km 
Lontantie 5,7 km  Hämeenkyläntie 8,7 km  Saukontie 4 km  Sapsoperäntie 13 km  Kainuuntie 6,5 km
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