VAAROJEN
HAASTEET

63 km, Katinkullasta 65 km, Urheiluopistolta 68 km, Sotkamon keskustasta 77 km
Leihuvaara, Kontiomäki, Paakinmäki ja Naapurinvaara  neljä kunnon nousua ja lukuisat
pienemmät mäet muodostavat tästä kuntopyöräilyreitistä erityisen haastavan.
Naapurikunnissa piipahtava kierros haastaa pyöräilijän kunnolla.
Reittikuvaus
Ympyräreitille voi poiketa mistä kohdasta tahansa ja se on
kierrettävissä sekä myötä- että vastapäivään. Tämä reittikuvaus
alkaa Katinkullan risteyksestä ja etenee myötäpäivään.
Vaarojen haasteet -reitti on haasteita hakevalle sopiva.
Myötäpäivään kierrettynä alkumatkan ensimmäiset 15 kilometriä
ovat suhteellisen leppoisia kilometrejä, alkulämmittelyä.
Sen jälkeen noustaan reitin korkeimmalle kohdalle yli 246 metriä
merenpinnasta kohoavalle Leihuvaaralle. Nousu ei kuitenkaan ole
poikkeavan jyrkkä. Mutta kun laskeudutaan lähelle Nuasjärven
rantaa Kuluntalahteen, laskun jyrkkyys on 7 %. Nuasjärven
pohjukasta käännytään Kulunnantielle.
Matka jatkuu reitin matalimpaan kohtaan Jormuanlahdelle (126
mpy). Sieltä alkaa toinen haaste, Kontiomäki, joka kohoaa yli 200
metriin merenpinnasta. Rautateiden risteysasemana tunnetun
Kontiomäen kylän jälkeen on muutama helpompi kilometri. Tämän
jälkeen edessä on polkeminen reitin toiseksi korkeimmalle kohdalle
Paakinmäelle, joka kohoaa 238 metriin merenpinnasta.
Paakin jälkeen reitti kulkee ylänköä aina Torinkylän mäelle saakka,
josta laskeudutaan vaarojen väliseen laaksoon ennen viimeistä
haastetta. Edessä kohoaa Naapurinvaara, jossa pohjoisrinteen
nousun jyrkkyys on 8 %, mutta niin on etelärinteen laskunkin.

Naapurinvaaran laelta Vuokatin ja Sotkamon suuntaan avutuvat
sykähdyttävän kauniit maisemat kylläkin palkitsevat polkijan. Moni
pitää niitä Suomen komeimpina.

Matkan kesto ja vaikeustaso
Reitti on erittäin haastava ja soveltuu kokeneelle pyöräilijälle.
Taukoineen matkaa kuntopyöräilijä voi varata nelisen tuntia.
Retkipyöräilijä varatkoon pidemmän ajan. Reitti kulkee
kokonaisuudessaan päällystettyjä maanteitä tai kevyen liikenteen
väyliä pitkin.

Varusteet
Vaihdepyörä on erittäin suositeltava jyrkkien mäkien ja reitin
pituuden vuoksi. Mukaan kannattaa myös varata ainakin juotavaa.
Matkan varrella on joitakin kahviloita, huoltoasema ja kauppa.

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 samassa paikassa.
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11. VAAROJEN HAASTEET, 63 km

REITTI: Pohjavaarantie (Sotkamo) / Vuokatintie
(Kajaani) 24 km  Kulunnantie 6,7 km  Kontiomäentie
(Kajaani) / Viitostie (Paltamo) 4,3 km  Leppiläntie
2,6 km  Sotkamontie (Paltamo) / Kontiomäentie
(Sotkamo) / Naapurinvaarantie 21,9 km 
Pohjavaarantie 3 km
Reittimuunnelma Jormuantien kautta: Pohjavaarantie
13,5 km  Jormuantie 9 km  Kulunnantie 1,2 km 
Kontiomäentie (Kajaani) / Viitostie (Paltamo) 4,3 km
 Leppiläntie 2,6 km  Sotkamontie (Paltamo) /
Kontiomäentie (Sotkamo) / Naapurinvaarantie 21,9 km
 Pohjavaarantie 3 km = 56 km
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