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Lieksan koiravaljakkourat 2015
Sisältö:
Ruunaa
- Ruunaan Koskikierros 32 km
Hatunkylä
- Pitkäjärven kierto 52 km
- Pentujärvi 16 km
Nurmijärvi
- Rasvasuo - Änäkäinen 55 km
- Vääräkoski + Piilosilla 20/30 km
Talvireittien turvallisuusasiakirja.
Yleistä koiravaljakkoreiteistä
- Reitit on luokiteltu keskivaativiksi vaellusreiteiksi.
- Suositeltava koiramäärä koiravaljakolla liikuttaessa max 8 koiran valjakko.
- Reiteillä liikuttaessa koiravaljakko noudattaa normaaleja liikennesääntöjä
ja kulkee kulkusuuntaan nähden uran oikeanpuoleista piennarta.
Hymyillään kun tavataan.
- Uralla kun tavataan vaihdetaan kuulumisia ja tervehditään.
- Hitaampi liikkuja antaa latua nopeammalle.
- Maastoliikennelakia tulee noudattaa urilla kulkiessa.
- Pidä koirat kytkettynä reitillä ja sen läheisyydessä.

Ruunaan koskikierros reittiasiakirja

- Moottorikelkka ja koiravaljakko -yhteiskäyttöura. Ruunaan retkeilyalue ja Ruunaan luonnonsuojelualue, Lieksa.
Ruunaan Koskikierros kiertää nimensä mukaisesti Ruunaan kosket.
Reitillä on vaihtelevaa metsämaastoa, soiden ylityksiä sekä vesiosuuksia,
Reitin varrella ja sen läheisyydessä on yhteensä viisi laavu- ja taukopaikkaa..
Reitin vaikeustaso on keskivaikea. Reitin pituus on 32 km,
Reitillä on kaksi riippusiltaa: Haapavitja ja Siikakoski
Koiravaljakoilla on myös mahdollisuus tehdä Ruunaan luonnonsuojelualueella ruunaanjärvellä noin 12 km lisälenkki
Reitin lähtöpisteet ovat
Ruunaan Matkailu, Siikakoskentie 47 81750 Pankakoski (63°21'24.0"N 30°23'37.9"E).
Palvelut talvella: Majoitus-, kahvila-, ja ravintolapalvelut sekä ranta- ja savusauna.
moottorikelkkasafarit ja -vuokraus, polttoaineen myynti, koiravaljakkoyöpyjille ketjupaikat.
Ruunaan retkeilykeskus, Neitikoskentie 47, 81750 Pankakoski. (63°23'27.4"N 30°27'10.3"E).
Palvelut avoinna talvella tilauksesta: majoitus-. kahvila- ja ravintolapalvelut..
Reitti alkaa Ruunaan Matkailusta, josta on matkaa Ruunaan retkeilykeskukselle 8 km.
Retkeilykeskukselta Haapavitjan laavulle (63°24'05.5"N 30°30'09.0"E) on n. 4 km,
josta jatketaan Onkilammen laavulle (N63 22.070 E30 29.348) n. 10 km.
Onkilammen laavulta Siikakosken laavulle (63°20'28.8"N 30°28'27.9"E) n. 5 km,
josta takaisin Ruunaan Matkailuun n. 6 km.
Reitin pituus on yhteensä n. 33 kilometriä, reitin kulkusuuntasuositus on myötäpäivään,
- moottorikelkoilla reitillä korkein sallituu nopeus on 40 km/h.
Ruunaan Matkailusta reitti lähtee tasaisena, ja ensimmäiset kilomaterit ovat enimmäkseen suota.
Ensimmäinen huomiota vaativa paikka etenkin koiravaljakoilla sijaitsee n 5 km:n jälkeen lähtöpisteestä,
jossa sijaitsee jyrkähkö lasku Kattilalammille.
Kattilalammilta jatketaan vesistöosuuksia pitkin Neitikoskelle n. 3 km.
Keväällä ja alkutalvesta on varottava heikkoja jäitä.
Reitti jatkuu Neitikoskilta Haapavitjalle vaihtelevassa metsämaastossa,
ja Haapavitjan sillalle laskeutuminen tapahtuu jyrkkää mäkeä pitkin.
Haapavitjalta jatketaan suomaastoa Huuhkajanvaaralle, ja vaaralta on jyrkkä lasku,
joka on haastava etenkin aloittelijoille ja koiravaljakoille.
Huuhkajanvaaralta reitti jatkuu suo- ja metsämaastona onkilammen kautta Siikakoskelle, j
a ennen Siikakosken siltaa seuraa jyrkkä laskuosuus.
Jyrkkä lasku ja jyrkkä käännös ovat haastavia aloittelijoille sekä koiravaljakoille.
Reittiosuus Siikakoskelta takaisin Ruunaan Matkailuun on pääosin tasaista ja helppoa, n. 6 km.
Ruunaaanjärven lisälenkki:
Koiravaljakkoreitti Ruunaan luonnonsuojelualueelle haarautuu Haapavitjan karrsikkosuolta metsähallituksen huoltouraa
marinkankaan tulipaikalle, josta valjakkoura kiertää järven itärantaan ja Suusaaren kupeesta kääntyy
kalastajien reittiä Itkiinpohjaan.
Itkiinpohjasta on yhteys järven länsirantaa takaisin marinkankaalle ja koskikierrokselle.
Ruunaanjärven reitti huolletaan lähinnä koiravaljakkokilpailuiden aikana. muina aikoina järvi on avointa kenttää.
Itkiinpohjasta on myös koiravaljakkoyhteys karhunpolkua särkkäjon laavulle ja pitkäjärven autiotuvalle n. 20 km.
Yleiset turvatekijät:
Koirat on aina pidettävä kytkettynä reitillä ja sen läheisyydessä.
Reitillä noudatetaan aina tilaanteeseen soveltuvaa tilannenopeutta.
Reittikarttaan on syytä tutustua etukäteen. Reitin suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään.
Koiravaljakoille haasteellisimmat paikat ovat Haapavitjan ja Siikakosken riippusiltojen ylitys.
Reitillä liikutaan maastoliikennelain mukaisesti uran oikeaa reunaa ja ohittaminen tapahtuu kulkusuunnassa vasemmalta puolen.
Koiravaljakoiden on syytä tarkkailla myös takaa tulevaa liikennettä.
Reitillä olevat vaaratekijät ja -paikat
* Irrallaan olevat koirat
* kohtaaminen kelkan tai toisen koiravaljakon kanssa
* vesistöosuuksilla jään pettäminen
* tien ylitykset: Siikakosken tie, Neitikoskentie.
* jyrkät alamäet Siikakoski, Huuhkajanvaara, Haapavitja
* reitille käätuneet puut tai muut poikkeukselliset esteet
* riippusilloille saapumiset, kapeneva ajolinja
Onnettomuuden sattuessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112 tai
Ruunaan Matkailu / Jarkko Peltolaan puh. 013 533 130 ja 0400 695 955.

Hatunkylän koiravaljakkoreittiasiakirja

- Koiravaljakko ja moottorikelkkaurat Hatunkylän läheisyydessä. Pitkäjärvi - Pentujärvi
Hatunkylältä lähtee reitit etelään Ilomantsin suuntaan jossa Pitkäjärven kämppä ja erämaa alue.
Pohjoisessa 8 km päässä moottorikelkkaura yhtyy siikakoskella Ruunaan Koskikierrokseen.
Hatunkyläläisten oma koiravaljakkoura Pentujärven lenkki
Hatunkylä - Pitkäjärvi - Hatunkylä 52 km
- reitti lähtee Taiga Majalta moottorikelkkauraa kohti Ilomantsia.
reitin alkuosa kulkee Hatunkylän taajaman läpi ja reitillä on 40 km/h nopeusrajoitus. ura kylän läpi on kapea
ja maastoltaa vaativaa lyhyttä ylä ja alamäkeä. 5 km jälkeen ylitetään Itkiinpohjantie ja moottorikelkkaura
jatkuu Syrjäuramon tietä Inarintien varteen. tässä jatko yhteys Loma Kitsiin jossa majatalo.
Inarintietä reitti seuraa vasenta laitaa itään noin 4 km jossa tienylitys, tienylityksessä hyvä näkyvyys.
Tästä alkaa (17km) reitin kaunein osuus ensin metsämaastoa ja soita pitkin pitkäjärvelle jossa kaunista luonnonmetsää
ja Pitkäjärven Autiotupa (25 km). autiotuvalta reitti palaa pitkäjärven rantaa moottorikelkkauralle
ja samaa uraa takaisin hatunkylään.
Pitkäjärveltä on myös yhteys Ruunaalle karhunpolku vaellusreittiä pitkin, karhunpolku on avattu satunnaisesti talviaikaan.
Reitillä on vaihtelevaa metsämaastoa, tienpohjaa, suojelumetsää
Reitin varrella on autiotupa Pitkäjärvellä tulipaikka ja sauna, koiraparkit..
Reitin vaikeustaso on keskivaikea. Reitin pituus on 52 km.
Hatunkylä - Koskikierros - Hatunkylä 48 km
Hatunkylä - Siikakoski 8 km
- Ruunaalle ja Siikakoskelle lähtee Hatunkylältä moottorikelkkaura joka kulkee vaihtelevassa maastossa
soita ja metsämaatapitkin Siikakoskelle 8 km ja siitä ura jatkuu Ruunaan Koskikierroksena.
Pentujärven lenkki 16 km
- reitti on Hatunkyläläisten koiravaljakkoura ja pituudeltaa 16 km, reitti on yleensä ensilumilta auki.
reitti lähtee Taiga majalta jäätä pikin moottorikelkkauralle josta nousee särkkien päälle keltalammelle 2 km
josta jatkuu maareittinä ja tienpohjaa pentujärvelle 6 km, pentujärvellä reitti tekee 4 km luupin tai jatkuu
metsäosuutta takaisin viisikonlammelle..
Reitti on keskivaativa. - reitin avatut osuudet kannattaa aina kysyä Taiga Majalta ennen maastoon lähtöä.
Reitin lähtöpisteet ovat
Taiga Maja 045 2707440
Hattuvaarantie 277, 81650 Hattuvaara. (N63 17.039 E30 31.656)
Taiga Majalla on majoitustilaa vanhoissa luokkahuoneissa, kahvio kioski, rantasauna.
valjakkokoirille on vierastarhat.
Loma Kitsi 0400 457015 Kitsintie 86 A 81650 Hattuvaara
Mökkivuokraus
.
Yleiset turvatekijät:
Koirat on aina pidettävä kytkettynä reitillä ja sen läheisyydessä.
Reitillä noudatetaan aina tilaanteeseen soveltuvaa tilannenopeutta.
Reittikarttaan on syytä tutustua etukäteen.
Koiravaljakoille haasteellisimmat paikat ovat Hattuvaarantien ja Inarintien tien ylitykset.
Reitillä liikutaan maastoliikennelain mukaisesti uran oikeaa reunaa ja ohittaminen tapahtuu kulkusuunnassa vasemmalta puolen.
Koiravaljakoiden on syytä tarkkailla myös takaa tulevaa liikennettä.
Reitillä olevat vaaratekijät ja -paikat
* Irrallaan olevat koirat
* kohtaaminen kelkan tai toisen koiravaljakon kanssa
* vesistöosuuksilla jään pettäminen
* tien ylitykset: Hattuvaarantie ja Inarintie
* reitille käätuneet puut tai muut poikkeukselliset esteet
Onnettomuuden sattuessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112 tai
tarvittaessa alueen matkailuyrityksiin.

Nurmijärven koiravaljakkoreittiasiakirja

- Koiravaljakko ja moottorikelkkaurat Nurmijärven kylän läheisyydessä. Ravasuo-Änäkäinen-Häähnijoki-Piilonen
Nurmijärven kylältä lähtee koiravaljakkoreitit pohjoiseen Kuhmoon ja etelään Ruunaalle.
Kylällä on runsaasti Eräkeskuksen safarireittejä retkeilyreiteiksi on merkattu kaksi koiravaljakkouraa.
Rasvasuo - Änäkäinen 55 km ja Vääräkoski - Piilonen 20 / 30 km
Rasvasuo - Änäkäinen 55 km
- reitti lähtee puuruulta Vanhaa kirkkopolkua pohjoiseen ja Häähnijoki ylitetään köyhänmiehen siltaa pitkin.
Reitti ylittää noin 10 km jälkeen laklajoen kivivaarantietä pitkin. ylityspaikassa hyvä näkyväisyys, mutta
idästä tie tulee mutkan takaa. Kivivaarantieltä reitti jatkuu kapeaa ja mutkikasta moottorikelkkauraa
valamantien ylitykseen josta moottorikelkkaura kulkee tienpohjaa Valamajoelle
Valamantien ylityksen jälkeen on mahdollisuus valita reitti kitkasuon läpi kaksinkantajalle.
ennen valamajokea koiravaljakkoreitti kääntyy karhunpolulle ensin vanhaaa ajopolkua Rasvasuolle
ja siitä soidensuojelualueen erämaisemaa kaksinkantajalle ja Laklaniemen laavulle,
laavulle saavutaan siltaa pitkin jonka lopussa on mutka.
Laklaniemen laavulta reitti kulkee vaativaa harjumaisemaa Änäkäiselle ja kivivaaran tien ylityksen jälkeen palaa
Vanhaa kirkkopolkua puuruulle ja Numijärvelle.
Reitillä on vaihtelevaa metsämaastoa, soidensuojelualuetta, panssariesteitä,
Reitin varrella on yksi laavu Laklaniemessä
Reitin vaikeustaso on keskivaikea. Reitin pituus on 55 km,
Vääräkoski - Piilonen 20 / 30 km
-reitti lähtee puuruulta Vanhaa kirkkopolkua Häähnijoelle ja jatkuu moottorikelkkauraa puuruulle.
reitti jatkaa puuruuntienvarressa noin 4 km ja kääntyy senjälkeen itäään Häähnijoenvarteen
10 km päässä on Vääräkosken laavu jossa koiravaljakkoparkit ja huoltotilat.
- jos haluaa tehdä 10 km lisälenkin reitti jatkuu karhunpolkua Piiloselle 5 km josta reitti kääntyy takaisin moottorikelkkauralle.
Reitti soveltuu erinomaisesti ensilumen ajoihiin ja ohjattuun esteettömöön liikuntaan.
Reitillä on laavu Vääräkoskella, jossa parkkipaikat koiravaljakoille ja pikku-alaskaksi nimetty tulipaikka
Reitin vaikeustaso on helppo. Reitin pituus on 20 / 30 km,
Reitin lähtöpisteet ovat
Reittien lähtöpaikaksi lasketaa Vanhan kirkkotien alku Puuruuntiellä (N63 32.290 E30 02.758)
- vieressä kelkkailijoiden parkkipaikka, koiravaljakko parkkipaikasta neuvotellaan maanomistajien kanssa.
Nurmijärvellä on useita majoituspaikkoja joista pääsee reitille.
Erästely canoe & outdoors, Kivivaarantie 1 81970 Jongunjoki. Arto:0400 271581
- Erästelyllä on talvimajoitusta vain tilauksesta, Artolta kannatta kysellä tietoja reittitilanteesta.
Jongunjoen Matkailu, 0400 949 215
- Mökki ja huonemajoitusta reitin varrella, Ravintola.
Eräkeskus, 040 8654668
- koiravaljakkosafarikeskus, huonemajoitusta ennakkotilauksesta.
Ritojoen Matkailu 0400 473 821
- Vuokramökki jongunjokivarressa, kelkkaura Nurmijärvelle noin 1 km
.
Yleiset turvatekijät:
Koirat on aina pidettävä kytkettynä reitillä ja sen läheisyydessä.
Reitillä noudatetaan aina tilaanteeseen soveltuvaa tilannenopeutta.
Reittikarttaan on syytä tutustua etukäteen.
Koiravaljakoille haasteellisimmat paikat ovat Kivivaaran tien ylitykset.
Reitillä liikutaan maastoliikennelain mukaisesti uran oikeaa reunaa ja ohittaminen tapahtuu kulkusuunnassa vasemmalta puolen.
Koiravaljakoiden on syytä tarkkailla myös takaa tulevaa liikennettä.
Reitillä olevat vaaratekijät ja -paikat
* Irrallaan olevat koirat
* kohtaaminen kelkan tai toisen koiravaljakon kanssa
* vesistöosuuksilla jään pettäminen
* tien ylitykset: Kivivaarantie, Valamantie
* reitille käätuneet puut tai muut poikkeukselliset esteet
Onnettomuuden sattuessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112 tai
tarvittaessa alueen matkailuyrityksiin.

Lieksan Itäisen alueen talvireittien turvallisuusasiakirja
Koiravaljakko ja Moottorikelkkaurat - Lieksa
Hatunkylä - Ruunaa - Jongunjoki

Lieksan Itäisen alueen talvireittien turvallisuusasiakirja
Hatunkylä - Ruunaa - Jongunjoki

Lieksan Itäisen alueen talvireittien turvallisuusasiakirja on tehty osana Lieksan itärajan rekeilyreittihanketta 2014
Turvallisuusasiakirjan kohteena ovat itärajan Koiravaljakko ja Moottorikelkka urat 2015
Itärajan Koiravaljakkourat 171 km:
Pitkäjärvi - Ruunaa - karhunpolku 31 km, Huoltotaso 3
Ruunaan Koskikierros - yhteiskäytössä moottorikelkkojen kanssa. 32 km. Huoltotaso 1
Ruunaan Matkailu - Nurmijärvi - moottorikelkkaura 38.5 km. Huoltotaso 1
Änäkäinen - Valama - karhunpolku 16.5 km. Huoltotaso 3
Valama - Otroskoski - moottorikelkkaura 13 km. Huoltotaso 3
Alueellisia koiravaljakkouria 46 km:
Hatunkylä - pitkäjärven lenkki 14 km. Huoltotaso 1
Koskikierros - ruunaanjärven kierto16 km. Huoltotaso 1
Nurmijärvi - koiravaljakko yhteysuria16 km. Huoltotaso 1
Koiravaljakkoajo kuuluu jokamiehenoikeuksiin
Lieksassa koiravaljakkouria hallinnoi Carelian eastpoint ry joka on Lieksalaisten yritysten ja
koiravaljakkoharrastajien muodostama yhdistys.
- Yhdistys järjestää urilla koiravaljakkotapahtumia kolme kertaa vuodessa.
Karhunpolun retkeilyreittiä hallinnoi Lieksan kaupunki ja talvihuollosta vastaa Carelian eastpoint ry.
Itärajan Moottorikelkkaurat 151 km :
Pitkäjärvi - Hatunkylä 28 km. Huoltotaso 3
Hatunkylä - Ruunaan Matkailu 13 km. Huoltotaso 1
Ruunaan Koskikierros - yhteiskäytössä koiravaljakoiden kanssa. 32 km. Huoltotaso 1
Ruunaan Matkailu- Nurmijärvi 38.5 km. Huoltotaso 1
Nurmijärvi - Aittokoski 32 km. Huoltotaso 3
Aittokoski - Otroskoski 7.5 km. Huoltotaso 3
Moottorikelkkailua säätelee mm. Tie- ja maastoliikennelait.
Lieksassa moottorikekkauria hallinnoi Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry.
joka on 12 kunnan ja noin 50 eri matkailupalveluyrityksen sekä kelkkailukerhon muodostama
maakunnallinen yhteenliittymä.
Lieksa - Ruunaa uraa hallinnoi Pielisen Kelkkailijat ry joka järjestää urilla Enduronkelkkailun SM kilpailut.
Moottorikelkkailu lasketaan luontomatkailuksi (Valtioneuvoston periaatepäätös 13.12.2003.),
Metsähallitus on luonut periaatteet Kestävälle luontomatkailulle luonnonsuojelualueilla (metsa.fi).
Kaikkien retkeilyreittien toiminnan olisi suositeltavaa olla näiden periaatteiden mukaisia.
Lisätietoja: http://tinyurl.com/kestavatperiaatteet.
Huoltoluokitukset:
Huoltotaso 1 = koneellisesti huollettu 2-4 kertaa vuosi
Huoltotaso 3 = ei säännöllistä huoltoa ajetaan auki muutaman kerran talvessa
Sisällysluettelo
1. Reittien yleiskuvaus
2. Reitillä liikkuminen
3. Alueiden ylläpitovastuut ja huoltaminen
4. Alueen tapahtumat
5. Yleinen turvallisuus
6. Reittimerkinnät ja Opasteet
7. Ennakoitavat vaaratilanteet
8. Reitistön tulevaisuus ja palautusjärjestelmä.

Lieksan Itäisen alueen talvireittien turvallisuusasiakirja
Hatunkylä - Ruunaa - Jongunjoki
1. Reittien yleskuvaus
Itärajan koiravaljakko ja moottorikelkkareitit sisaitsevat noin 5 - 15 km valtakunnanrajasta Venäjän kanssa.
Reitit ovat erämaareittejä ja vaikka reitti on peruskunnoltaan hyvä niin se on mutkikas ja korkeuseroiltaa vaihteleva
yleinen varovaisuus ja huomaavaisuus on tärkeää,
Reitillä saattaa tulla vastaan luonnonmullistuksia kuten puun kaatumisia reitille tai tulvan viemiä siltoja.
Monesti myös lumipyryt hävittävät uran näkyvistä.
Reitin yleiskuvaus - tarkemmat reittiselosteet julkaistaan erikseen.
Reittien lähtöpiste:
Itärajan reitistö alkaa Pitkäjärven eteläpäästä N63 12.676 E30 56.264,
- opasteet, opaskartta
- Pitkäjärvelle tulee moottorikelkkaura Ilomantsista ja Karhunpolu vaellusreitti Palvinsuolta.
- Karhunpolun pitkäjärvi - patvinsuo koiravaljakkoreitti on mukana Patvinsuon käyttö ja hoitosuunnitelmassa
reitistä muodostuu jatkossa koiravaljakoille yhteysreitti Susitaipaleen vaellusreittiin Ilomantsissa.
reitti ei ole talvikäytössä 2015.
Moottorikelkkaura
Pitkäjärvi - Hatunkylä 28 km
- reitti on harvemmin huollettu noin 3 m leveä moottorikelkkaura, jossa yhteiskäyttöä koiravaljakoiden kanssa.
- reitti lähtee seuraamaan tienvirtä ja kääntyy pitkäjärven länsipuolta läpi suoalueita ja noin 10 km päässä
reitti tulee Inarintielle, jossa paikoitellen vilkasta rekkaliikennettä. reitti menee tien yli
ja jatkuu noin 10m tiestä sitä seuraten Kitsiin, josta yhteyreitti noin 3 km Loma Kitsin majataloon.
Reitti jatkuu kohti Hatunkylää ja kulkee paikoin myös metsäautotiellä.
Lehmikylässä ylitetään vähäliikenteinen Itkiinpohjantie ja reitti jatkuu Hatunkylän läpi kapeana kyläurana.
Hatunlylän Tuulimyllyltä on yhteysreitti noin 2 km Taiga Majan majataloon, josta jatkoyhteys Lieksaan
Hatunkylä - Munkinvaara 13 km
- reitti on vakituisemmassa huollossa oleva 4 m leveä moottorikelkkaura
Hatunkylästä reitti jatkuu kohti ruunaata ensi paikoin metsäautotiellä ja soita pitkin siikakoskelle, joss
reitti yhdistyy koskierrokseen ja jatkuu Siikakosken sillan yli vilakansuota pitkin Munkinvaaraan, jossa
sijaitsee Ruunaan Matkailun majatalo jossa on myös ainea polttoainemyyntipiste reitillä.
Koiravaljakkoura / Karhunpolku
Pitkäjärvi - Ruunaanjärvi 29 km
- reitti on harvemmin huollettu 2 metriä leveä vaellusura
- Reittin alkuosa kulkee 1km tietä pitkin hukkalammelle, josta lammen yli pitkärven itäpuoleista rantametsikköä n.5 km
Pitkäjärven autiotuvalle , autiotuvalta reitti kulkee vanhaa ajopolkua Inarintielle, jossa paikoitellen vilkasta rekkaliikennettä.
Reitti menee suoraan tien yli ja jatkaa suota pitkin karhunpolulle, jossa paikoitellen vaativaa harjuosuutta, puolvälissä
reittiä on särkkäjoen laavu ja karhunpolku jatkuu ensin tietämyöten kokkojärventiella ja siitä vaelluspolkuna Itkiinpohjaan
ja edelleen soita pitkin Ruunaanjärven rantaan. *
Reitti jatkuu retkeilualueen rajaa noin 3 km ja tulee Ruunaan koskikierrokselle. koskikierroksella tulee heti nousu
Huuhkajavaaralle ja jatkuu soiden läpi Onkilammen laavulle ja siikakoskelle sillan yli vilakansuota pitkin Munkinvaaraan, jossa
sijaitsee Ruunaan Matkailun majatalo.
Ruunaan koskikierros 32 km
- reitti on vakituisesti Ruunaan Matkailun huoltama 3 m leveä yhteiskäyttöura
Koskikierros on moottorikelkkojen ja koiravaljakoiden yhteiskäyttöura. Ura kiertää ruunaan kosket ja retkeilyalueen
Uran leveus 3 m paitsi 2 kpl reitillä sijaitsevaa riippusiltaa joissa leveys mo noin 2m.
reitin kierotosuunta on myötäpäivään ja nopeusrajoitus 40 km /h. ruunaanjärvellä on koiravaljakoille noin 16 km lisälenkki.
Munkinvaara - Nurmijärvi / Häähnijoki 30,5 km
- reitti on vakituisemmassa huollossa oleva 4 m leveä moottorikelkkaura, jossa yhteiskäyttöä koiravaljakoiden kanssa.
Reitti jatkuu kohti pohjoista ja 4,5 km päästä tulee Ruunaa Tupa ja entinen opastuskeskus, jossa on tieylitys
jonka jälkeen tulla Lieksa Nurmijärvi risteykseen jossa opasteet, opaskartta ja käännytään oikealle pohjoiseen.
Nurmijärvelle mentäessä ylitetään Hovivaara joka on reitin korkein kohta 220 m.
Hovivaaran ylityksen jälkeen tullaan piiloselle, josta jatketaan särkkiä pitkin Vääräkoskelle Pikku Alaskan tulipaikalle24, km
reitti jatkuu tukkilaispolkuna kohti Nurmijärven kylää ja kulkee leveänä välin puuruuntien varressa Häähnijoen risteykseen
N63 32.449 E30 04.235, jossa opasteet ja infokartta.
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Nurmijärven Alue
Häähnijoen risteyksestä N63 32.449 E30 04.235, reitti lähtee länteen Nurmijärven kylälle ja jatkuu siitä Lieksaan 35 km.
Paikallisia koiravaljakkouria risteilee alueella jonkinverran ja kylältä lähtee myös koiravaljakkoura viekiin.
Ura kulkee kylällä paljon myös vesistojä pitkin. urat on merkattu hyvin.
Nurmijärvi - Aittokoski - Nurmes - Kuhmo
Häähnijoen risteyksestä “Köyhän miehen sillalta” lähtee koiravaljakko ja moottorikelkkaura pohjoiseen.
Reitit on hyvässä kunnossa , mutta ajetaan auki vain noin kerran kuukaudessa.
Vanha Kirkkotie
Ura jatkuu köyhänmiehensillalta vanhaa kirkkopolkua, josta 5,5 kilometrin päässä Änäkäisellä koiravaljakkoura
haarautuu vasemmalle Karhunpolun vaellusreitille. moottorikelkkaura ja koiravaljakkoura jatkuu laklavaaraan, jossa
paikallinen koiravaljakkoura jatkaa kohti rajaa ja moottorikelkkaura jatkaa pohjoiseen.
Moottorikelkkaura
Änäkäinen - Aittokoski 20, km
- reitti on harvemmin huollettu noin 3 m leveä moottorikelkkaura, jossa yhteiskäyttöä koiravaljakoiden kanssa.
Ura seuraa vanhaa kirkkopolkua laklavaaraan jonka jälkeen kivivaarantien ylitys maantiesiltaa pitkin, ura jatkuu
pohjoiseen metsä ja suomaisemassa. Kitka-Rasvasuon luonnosuojelualueella ura kulkee metsäautotiellä noin 7 km
ja kääntyy valamajoen sillan jäkeen metsäreitille, josta tienylityksen läleen vasemmalle Aittokoskelle.
Koiravaljakkoura / Karhunpolku
Änäkäinen - Aittokoski 22 km
- reitti on harvemmin huollettu 2 metriä leveä vaellusura
Ura haarautuu kirkkopolusta Änäkäisen retkeilyalueen kupeessa ja ylittää Kivivaarantien, Reitti jatkuu
karhunpolkua kohti pohjoista ja kulkee kaunista, mutta vaativaaa harjuosuutta pitkin 8 km Laklaniemen laavulle.
Laavun jälkeen on vaativa silta joen yli, joka kannattaa ennakkotarkastaa, hyvän jäätilanteen aikana reitti menee
joen yli. tämän jälkeen tullaan kaksinkantajalle jossa karhunpolku kulkee tietä myöten Kitka - Rasvasuon
soidensuojelualueelle ja suomaisemaa valamaan, jossa reitti yhtyy moottorikelkkauraan.
Reitiltä on yhteysreitti noin 3 kmValaman autiotuvalle.
Aittokoski
- opasteet, opaskartta Aittokosken sillan kupeessa. N63 41.638 E29 55.031
Aittokoski on jonhunjoen suurin koski ja noin 1 km joen alajuokaulla on kotus.
Aittokoskelta moottorikelkkaura haarautuu Nurmekseen ja Kuhmoon.
7,5 km päässä pohjoisessa on Otroskosken Autiotupa, johon varsinainen Lieksan itärajan reitti päättyy.
Yhteysreitit
- Kuhmoon noin 82.5 km jatkuu otroskoskelta erämaareittinä Kuhmon rajalle ja siitä eteenpäin Kuhmoon alkaa
noin 6 metriä leveä metsähallituksen moottorikelkkareitti.
- Nurmekseen noin jatkuu varsin vähän käytetty moottorikelkkaura, joka ajetaa 1 kertaa talvessa läpi.
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2. Reitteillä liikkuminen
Itärajan retkeilyreiteillä on varsin vähän liikennettä 50 km vaelluksella voi tulla vastaan 1-2 kulkijaa.
Yleisimmin reitillä talvisin liikkuvat moottorikelkat ja koiravaljakot, muita liikkujia voi olla:
hiihtäjät, potkukelkkailijat, lumikenkäililijät ja satunnaiset työkoneet / mönkijät.
Hirven, suden, ilveksen, ketun tai ahman voi tavata urilla ja ainakin jälkiä näkyy runsaasti,
Yleisesti reiteillä liikuttaessa noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja kuljetaan kulkusuuntaan nähden
uran oikeanpuoleista piennarta.
- Uralla kun tavataan vaihdetaan kuulumisia ja tervehditään.
- Hitaampi liikkuja antaa latua nopeammalle.
- Maastoliikennelakia tulee noudattaa urilla kulkiessa.
- Koirien irti pitäminen reitillä on suurin turvallisuusriski ja koirat tulee pitää aina kytkettynä reitillä
Moottorikelkkaurat
- moottorikelkkaurat Pohjois-Karjalassa eivät ole tieliikennelain mukaisia moottorikelkkareittejä vaan.
Maastoliikennelain mukaisia paikallisia moottorikelkkauria.
- Nopeusrajoitus moottorikelkkaurilla 60 km / h ,
Ruunaan koskikierros ja Nurmijärven ja Hatunkylän kylän läheinen alue nopeusrajoitus 40 km /h
Koiravaljakkourat
- koiravaljakkourat pohjautuvat Karhunpolku vaellusreittiin ja paikallisiin koiravaljakkouriin.
koiravaljakkourilla liikkuminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin, mutta urilla on myös syytä noudattaa
samoja kulkuohjeita, joita maastoliikennelaissa annetaan moottorikelkoille.
- Nopeusrajoitus koiravaljakkourilla 30 km / h
Reitistökyselyssä esiintulleita seikkoja: Kohtaamiset
-koiravajakko:
Kohtaamiset muiden reitinkäyttäjien kanssa olivat menneet poikkeuksetta erinomaisesti.
Muutamia yleisiä ohjeita koiravaljakolla liikkujat halusivat kuitenkin listata.
Hiihtäjien, lumikenkäilijöiden ja lenkkeilijöiden toivottiin väistävän valjakolla liikkujaa.
Koirien kanssa liikkujien toivottiin kytkevän koiransa kiinni (mikäli koira on irti) tai pidettävän koira lyhyessä hihnassa
ja väistettävän reilusti reitin reunaan. Kehotuksena monella oli myös kiireetön ohitus ja kuulumisten vaihtaminen.
- Moottorikelkan kohtaamiset reitillä olivat menneet myös hyvin ja kelkkailijoita kehuttiin kohteliaiksi.
Toiveita kelkkailijoille kuitenkin tuli muutamia joista tärkein oli kehotus hidastaa vauhtia.
Toinen tärkeä ohje oli varmistaa että valjakolla liikkujat huomaavat että kelkka on tulossa jos lähestytään valjakkoa takaapäin.
Yleisesti ottaen pyydettiin kelkkailijaa ohittamaan valjakko koska se on helpompaa.
- moottorikelkka
Kohtaamiset koiravaljakoiden kanssa ovat menneet hyvin.
Perussääntönä esitettiin pysähtyminen niin kelkkailija pääsee ohittamaan valjakon.
Muita huomioitavia asioita esitettiin myös mm. se että kaikki kelkat eivät kanna umpisessa sekä
toive että valjakko ajaisi mahdollisimman reunassa. Kuulumisten vaihtaminen koettiin myös tärkeäksi.

3. Yleinen turvallisuus
- Reiteillä kulkiessa tulee muistaa, että reitistö kulkee läpi erämaa alueiden ja välillä matkapuhelinverkon
ulkopuolella asumattomilla seuduilla.
- Reiteillä ei ole vakituista ylläpitoa vaan niitä huolletaan samalla kun siellä kuljetaan.
- Jokainen reiteillä liikkuja on vastuussa itsestään ja tekemisistään.
- Rajavyöhyke on merkattu keltaisin raidoin puihin ja kieltomerkein, sinne ei ole saa mennä ilman erityislupaa.
- Erämaaretkelle lähdettäesssä tulee aina suunnitella retki etukäteen,
ottaa mukaan vähintään kartta ja kompassi sekä tulentekovälineet ja ensiapupakkaus.
- Reittikartat ja reittikuvaukset voit tulostaa www.ruunaa.net webbisvustolta.
- Reitin varrella sijaitsee 3 autiotupaa ja 8 laavua joissa voi pitää taukoja ja hyvin varustautuneena myös yöpyä.
- koiravaljakkoretkeilijöille on julkaistu pitkänmatkan varusteohje. www.racinghusky.com
- Koirien irti pitäminen reitillä on suurin turvallisuusriski ja koirat tulee pitää aina kytkettynä reitillä
ja sen läheisyydessä sekä laavuilla ja autiotuvilla.
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4. Alueiden ylläpitovastuut ja huoltaminen
Erämaareiteillä ei ole päivittäistä huoltoa ja kulkeminen näillä urilla on kulkijan omalla vastuulla.
- Reitistön ylläpitäjät takaavat puu ja jätehuollon taukopaikoille sekä huolehtivat opasteiden kunnosta.
Reitistön ylläpito:
Pohjois Karjalan virkistysreittiyhdistys - moottorikelkkaura Ilmoantsi-Kuhmo-Nurmes, Lieksa - Hatunkylä
Lieksa - Nurmijärvi ja Ruunaan Koskikierros / yhteiskäytössä koiravaljakoiden kanssa.
Pielisen Kelkkailijat - moottorikelkkaura Ruunaa - Lieksa.
Lieksan Kaupunki - Karhunpolku
Carelian Eastpoint - paikalliset koiravaljakkourat
- P-K VRY tamppari ajaa reitillä 1-2 kertaa talvessa.
- Ruunaan Matkailu hoitaa ruunaan koskikierroksen huollon Vryn toimeksiannosta.
- Lieksan kaupunki hoitaa taukopaikkojen ja tupien puuhuollon
- Carelian Eastpoint RY jarjestää alueellaa kolme koiravaljakkotapahtumaa ja reitistö huolletaan
näitä kilpailuja varten seuran talkootyönä kerran kuukaudessa. Tammi- helmi- ja maaliskuussa.
- Pielisen kelkkailijat retkeilevät reiteillä ja järjetävän moottorikelkkakilpailut maaliskuussa.
Reitistön huolto tapahtuu vielä talven 2015 pääosin paikallisella talkootyöllä.
Tulevaisuudessa huotovastuun Pohjois-Karjalan reiteistä ottaa maakuntaliiton hallinnoima yhdistys.

5. Alueen tapahtumat
Koiravaljakkoajot:
24.1-25.1.2015 JongunVerran ajot 120 km
- kilpailukeskus Erästely canoe & outdoors, Jongunjoki
SHS kilpailukoe
13.2-15.2.2015 Eastpoint Open 300 km LD-SM kilpailut
kilpailukeskus Ruunaan Matkailu, Ruunaa
SHS kilpailukoe
6.3-8.3.2015 Ruunaa Race 135 km MD-SM kilpailut
kilpailukeskus Ruunaan Matkailu, Ruunaa
SHS kilpailukoe
Moottorikelkkakilpailut:
14.03.2015 Lieksa SnowRace SM MK-Enduro
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6. Reittimerkinnät ja Opasteet
- Koiravaljakkourat merkataan lumipeitteen tultua virallisin IFSS koirvaljakkokilpailumerkein.
liite: koiravaljakkomerkit.

- Moottorikelkkaurat on merkattu kiinteästi maastoon punaisilla ns. jätkänristeillä.
- koiravalajakoista varottava opastus on Ruunaan koskikierroksella ja Nurmijärvi-Hatunkylä moottorikelkkauralla.

7. Ennakoitavat vaaratilanteet

- Karannut valjakko tai irtokoiria uralla
- Liian suuri tilannenopeus reitillä liikuttaessa.
- aurauspenkat ja muut lumiesteet
- lumen taivuttamat tai myrskyn katkomat puut uralla

8. Reitistön tulevaisuus ja palutusjärjestelmä
Pohjois- Karjalaan ollaan perustamassa laajennettua virkistysreittiyhdistystä, joka ottaisi nämä reitistööt hallintaansa.
Vetovastuu kuuluisi Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle ja reitikordinaattori palkataan hoitamaan reitistöasioita.
- Reitistön ylläpitomallissa kunnat rahoittaisivat noin 50 % reitistökuluista ja muu rahoitus hoidettaisiin reittimaksuin.
- koska moottorikelkkailua lukuunottamatta muu retkeily kuuluu jokamiehenoikeuksiin, niin tulevassa ylläpitomallissa
tulee tehdä myös selkeän vapaaehtoisen reittimaksun mahdollisuus.
Lieksan kaupungin investointirahastoon sijoitettava osuus on noin
24.000 euroa ja käyttökorvaukset noin 4.600 euroa/vuosi.
Ulkoillu- ja virkistyspalvelut
Karhunpolku 70 km
Jongunjoen melontareitti 70 km
Häähnijoen melontareitti 25 km
Pyöräilyreitti Valtimo-PaalasmaaKoli (UUSI reitti) 10 km
Pyöräilyreitti Ruunaa-satama/Timitranniemi (UUSI reitti) 30 km
Pyöräilyreitti satama-Kontiovaara- Patvinsuo (UUSI reitti) 40 km
Pyöräilyreitti Koli-Pamilonkoski- Parppeinvaara (UUSI reitti) 20 km
Kolin valaistu latu 25 km
Retkisatamat: Mustasaari, Liklamo 2 kpl
Kelkkaurat (maareitti) 303 km
Lieksan Itäisten reittien arviotu huoltokustannus / talvi
Tamppari 1000 € / kerta x 2 = 2000 €
Koiravaljakkokilpailut 1000 € / kilpailu = 3000 €
Ruunaan koskikierros + koskihiihto = 1000 €
Moottorikelkkakilpailut = 1000 €
Puuhuolto kämpille ja laavuille = 1000 €
Talven ylläpitokustannukset
noin 8 000 € josta tapahtumien osuus noin 50 % 4000 €
- Lieksassa itärajan reittejä käyttää talvella 2015 retkeilijöiden lisäksi 4 matkailuyritystä.
nämä yritykset pitävät tällä hetkellä reittejä auki noin 1-2 kertaa viikossa urilla kulkiessaan ja omalla kustannuksellaan
.

