NAAPURINVAARAN
MAISEMISSA

Sotkamon pyöräilyreitti nro 4
Maisema- / luontoreitti, keskivaativa

13 km
Naapurinvaara on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja kulttuuriympäristö, joka on tunnettu komeista
maisemistaan ja vehreästä perinneympäristöstään. Pyöräilyreitin huipentuma on nousu Naapurinvaaralle,
josta aukeavat näkymät Vuokatin vaarajonolle, Nuasjärvelle ja Sotkamon keskustaan. Reitin varrella näkee
perinteistä kainuulaista maalaismaisemaa pihapiireineen, laitumineen ja peltoineen. Matkan varrella on
useita hyviä taukopaikkoja, kuten Naapurinvaaran huvikeskuksen kesäkahvila. Reitiltä voi poiketa vaaran
vehmailla etelärinteillä kulkevalle luontopolulle, Lepikon lenkille.
Reittikuvaus
Naapurinvaaran pyöräilyreitti alkaa Vuokatin kierrokselta
Katinkullantien risteyksestä jatkuen kohti länttä pitkin Pohjavaarantien
varren kevyen liikenteen väylää. Vuolaan Tenetinvirran ylityksen
jälkeen Tikkalanniemessä reitti haarautuu ympyräreitiksi. Haastavan
nousun vuoksi reitti on suositeltavaa kiertää vastapäivään.
Sorapäällysteisen Pekkiläntien metsäisemmän alkuosuuden jälkeen
Vaarantie johdattelee kulkijan kohti Naapurinvaaran kyläraittia. Tie
mutkittelee maalaistalojen pihapiirien lomitse kohti Naapurinvaaran
korkeimpia kohtia. Vaarantieltä käännytään Naapurinvaarantielle
oikealle kohti vaaran lakea. Laelta vanhan maatalon pihapiirin
kohdalta käännytään vasemmalle Naapurinvaaran Huvikeskuksen
pihatielle. Pyöräilyreitin puolivälissä, vaaran laella, on laajalti tunnettu
tanssipaikka Naapurinvaaran huvikeskus, jossa on kesäpäivisin
avoinna kahvila. Upeita maisemia voi ihailla myös omien eväiden
kanssa.
Vaaralta Huvikeskuksen pihalta reitti laskeutuu ensin sorapintaista
pihatietä pitkin ja sitten Perttulantietä Naapurinvaaran koulun
kohdalle. Tästä kulkija voi poiketa patikoimaan vehmaan Lepikon
lenkin luontopolun (noin 3,5 km, keskivaativa, reitin puolivälissä
kota ja huussi). Pyöräilyreitti jatkuu vireän kyläkoulun kohdalta
asfaltoitua tietä pitkin alas Pohjavaarantien risteykseen jatkuen
risteyksen ylitettyään sorapintaisena Halolantienä. Risteyksestä on
mahdollisuus pistäytyä länteen puolen kilometrin päässä olevaan
Naapurinvaaran lomakeskukseen (kahvila, wc, lintutorni, uimaranta).
Soratietä reitti kulkee Tikkalanniemen peltoalueen poikki takaisin
Tenetinvirran sillalle ja kevyen liikenteen väylää takaisin kohti
Vuokattia.

Arvoitu kesto on 2  2,5 tuntia. Reitin haastavuutta lisäävät soratiet
sekä mäkiosuudet. Huvikeskukselta lähdettäessä alamäki on haastava
mahdollisen irtosoran vuoksi. Vaaralle nousua ja laskua lukuun
ottamatta reitti on melko helppo. Reitti kulkee suurelta osin autotietä
pitkin. Se soveltuu hyvin peruskuntoiselle pyöräilijälle.

Varusteet
Vaihdepyörä on suositeltava muutaman melko vaativan ylämäen
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 vaikka retkieväät.

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
Vuokatin S-marketin luota.

Tekemistä matkan varrella
Kesäkahvila ja tanssilava www.napis.com

Matkan kesto ja vaikeustaso
Reitti on luokiteltu keskivaativaksi maisema-/luontoreitiksi.
Reitin pituus on 13 kilometriä. Korkeuseroa sillä on 104 metriä ja
kokonaisnousua kertyy noin 260 metriä.
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