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Reittityypit Korkeusprofiili

Maastoura 0,4 km

Polku 0,4 km

Tuntematon 4,3 km
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Autioniemen laavu, Paltamo

Reittitiedot
Maastopyöräily
Pituus 5,2 km

Arvioitu
kesto 0:50 h

Nousumetri
t 6 m

Laskumetrit 6 m

Vaativuusluokka Helppo

Fyysinen kunto

Tekniset taidot S1 / 2

Korkeus

123 m

136 m

Paras aika vuodesta

JOULUMARRASLOKA

SYYSELOHEINÄ

KESÄTOUKOHUHTI

MAALISHELMITAMMI

Arvostelut
Tekijät

Elämys

Maisema

Yhteisö

Lisää tietoja reitistä

Ominaisuudet

Joukkoliikenneystävällinen Koirat tervetulleita
Paikallisten vinkki
Sertifikaatit

Rengasreitti

Sopii perheille ja lapsille

Pasi Korhonen
Päivitetty: 02.03.2023

Julkaisija
Outdoors Kainuu

Ketunpolku 4
87101 Kajaani
Puhelin +358 8 6189 91
Faksi
http://www.kamk.fi/en

Autioniemen maastopyöräily- ja kävelyreitti kulkee

aivan Paltamon keskustan tuntumassa Oulujärven
rannalla. Leppoisa reitti tarjoaa kauniita maisemia
Oulujärvelle.

Autioniemeen rakennettu maastopyöräily- ja
kävelyreitti kulkee alueella olleita vanhoja polkuja ja
vanhaa ratapohjaa pitkin. Maastopyöräilyyn reitti on
helpohko erityisesti ratapohjan osuuksilla, mutta
metsäiset polkuosuudet tuovat siihen vaihtelevuutta.

Reitti alkaa vanhan saha-alueen kulmalta.
Lähtöpaikalla on paikoitusalue, jossa on myös
opastustaulu. Reitti muodostuu kahdesta erillisestä
silmukasta ja niitä yhdistävästä reittiosuudesta.
Silmukat yhdistävä osuus kulkee vanhaa ratapohjaa
pitkin ja silmukat pääosin vanhoilla poluilla maastossa.

Reitti on sekä kesä- että talvikäytössä. Reitin
läheisyydessä sijaitsee myös Paltamon
Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:n laavu, jota voi
käyttää omatoimiperiaatteella esim. makkaranpaistoon
eli jokainen tuo omat pilkkeet tullessaan ja vie roskat
mennessään. Laavun paikka on merkitty opastauluun.

Autioniemeen käännytään VT22:lta Koikerolahdentielle.
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Reitin lähtöpiste kartalla:
https://goo.gl/maps/GBgaE3cJcWv2UHeX8

Kirjoittajan vinkit
Välineitä Paltamossa vuokraavat Kotomo ja
Arctic Giant

Turvallisuus
Autioniemeen saavuttaessa ylitetään vilkas valtatie 22 /
Ouluntie.

Reitti osa sallittu sekä pyöräilijöille että kävelijöille,
huomioi siis muut kulkijat.

Välineet ja varusteet
Reitti on kulkjettavissa maasto- tai gravelpyörällä sekä
kävellen.

Lisätietoja

Kartta
https://www.retkikartta.fi/

Arctic Lakeland reittiopas

Kirjat ja oppaat
Lisää Paltamon matkailusta löydät täältä

Neuvoja ja vinkkejä
Reitin varrella oleva laavu on hyvä taukopaikka.

Reittiohje

Lähtöpiste

Koikerolahdentien varren lähtöpaikka, Paltamo

Koordinaatit:

DD: 64.398431, 27.814368

DMS: 64°23'54.4"N 27°48'51.7"E

UTM: 35W 539263 7141665

w3w: ///leijailla.hengästyä.hyvät

Päätepiste

Koikerolahdentien varren lähtöpaikka, Paltamo

Reittiohje
Autioniemeen maastopyöräily- ja kävelyreitti on
merkitty maastoon puisin nuoliopastein sekä kuvallisin
kyltein. Kylttien ja nuoliopasteiden lisäksi reitin varrella
on sinisiä kuitunauhoja reitin merkiksi.

Reitti muodostuu kahdesta erillisestä silmukasta ja
niitä yhdistävästä reittiosuudesta, joka kulkee vanhaa

ratapohjaa pitkin. Silmukoissa suositeltu kiertosuunta
on myötäpäivään.

Saapuminen

Tämä reitti on joukkoliikenneystävällinen

Joukkoliikenne
Paltamoon pääsee sekä junalla että bussilla. Tarkista
aikataulut VR:n ja Matkahuollon sivuilta.

Saapuminen
Lähtöpaikka on Paltamon keskustan kupeessa
rautatieaseman ja Oulujärven välissä. Seuraa Paltamon
opasteita valtatiellä 22 (Oulu-Kajaani), kantatie 78
(Paltamo - Puolanka) kulkee kuntakeskuksen halki.
Käänny vt22:lta Koikerolahdentielle.

Pysäköinti
Lähtöpaikalla

Käyntikohteet
 Laavu

1  Autioniemen laavu, Paltamo
Paltamo
Julkaisija: Outdoors Kainuu

Ota reitti mukaasi älylaitteellasi

Skannaa QR-koodi ja voit tallentaa
tämän reitin offline-tilaan, jakaa
sen ystäviesi kanssa ja paljon
muuta.
Verkkosivut
https://out.ac/3vBeMB
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https://goo.gl/maps/GBgaE3cJcWv2UHeX8
https://www.kotomo.info/about-1
https://www.kotomo.info/about-1
https://arcticgiant.fi/
https://arcticlakeland.com/reittiopas/
https://www.paltamo.fi/matkailu-ja-vapaa-aika/matkailu.html

