REITTILUOKITUS

II A

7,2 km
RISTIJÄRVI

Lakivaaran laavu 3,9 km
Saukkovaaran hiihtokeskuksesta.

Näkymä Lakivaaran laavulta
Iijärvelle päin. Lakivaaran
korkeus on 315 m merenpinnasta.

Tuulentupa on Ristijärven
kunnan ylläpitämä autiotupa, joka on vapaassa
käytössä vaikkapa yöpymistä varten.
HÄTÄTILANTEESSA,
IN EMERGENCY
Soita 112 ja kerro
- kuka olet
- mistä soitat
- mitä on tapahtunut
Call 112 and tell
- who you are
- from where are you calling
- what has happened
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Saukkovaara - Tuulentupa reitti on 7,2 km pitkä (yhteen suuntaan
mitattuna) keskivaativa retkeilyreitti, jonka varrella on yksi hyväkuntoinen
laavu (Lakivaara) sekä yksi autiotupa (Tuulentupa). Reitille voi lähteä
joko Saukkovaaralta tai Tuulentuvalta, mutta yhteen suuntaan
kuljettaessa päätepisteestä tarvitaan hakija tai sitten on oltava liikkeellä
kahdella autolla (toinen auto jätettävä matkalla päätepisteeseen).
Ajo-ohjeet --> Saukkovaaralta retkeilemään lähdettäessä auto kannattaa
jättää Saukkovaaran matkailukeskukseen Hotelli Saukon parkkipaikalle.
Saukkovaaran matkailukeskukseen on opastus Kajaani-Kuusamo -tieltä
Ristijärven keskustan kohdalta. Tuulentuvalta päin retkeilemään
lähdettäessä auto kannattaa jättää Tuulentuvan parkkipaikalle, joka
sijaitsee Kivikylän tien varressa noin 4 km:n päässä Kajaani-Kuusamo
-tieltä. Kivikylän tie kääntyy oikealle noin 4 km ennen Ristijärven
kirkonkylää tultaessa Kajaanista päin. Parkkipaikalta lähtee noin 0,5
km:n pituinen polku Tuulentuvalle.
Reitin käyttöaika ja käyttötavat --> Reitti on käytettävissä sekä kesällä
että talvella (hiihtolatu). Kesällä reitti soveltuu kävelyn lisäksi myös
maastopyöräilyyn ja sauvakävelyyn.
Reitin pituus ja soveltuvuus päiväretkeksi --> Reitin pituus yhteen
suuntaan on 7,2 km. Yhteen suuntaan käveltynä reitti soveltuu hyvin
päiväretkeksi hyväkuntoisille senioreille sekä lapsiperheille, joissa lapset
ovat yli 7-vuotiaita. Reitin voi kävellä myös siten, että lähtee
Saukkovaaralta ja käy Lakivaaran laavulla, josta kääntyy takaisin
Saukkovaaralle. Tällöin reitille tulee mittaa 7,8 km. Lakivaaran laavulta
ovat reitin parhaat maisemat Ristijärvelle päin. Polun pinta on tasainen
ja märkiin paikkoihin on tehty pitkospuita. Polulla riittää myös mukavasti
leveyttä. Reitin ohjeellinen kulkuaika yhteen suuntaan on kolme tuntia.
Varustautuminen reitille --> Reitti on hyväkuntoinen ja opastettu, mutta
varusteiksi suositellaan vaelluskenkiä tai kumisaappaita sekä karttaa
ja kompassia. Kuivana kesänä reitin voi kulkea myös lenkkikengissä.
Reitin luonto ja ympäristö --> Polku kulkee pääosin metsämaastossa,
mutta reitillä on myös vanhoja maalais-/niittymaisemia. Reitin varrella
olevat metsät ovat pääasiassa nuoria kuusikoita, mutta matkan varrelle
osuu ajoittain myös vanhempaa kuusimetsää. Syksyllä reitin varrelta
voi löytää hyviä sieni- sekä puolukkapaikkoja. Saukkovaaran alueella
kasvaa mm. suppilovahveroita. Paikoitellen reitillä avautuvat upeat
näköalat Iijärvelle päin mm. Lakivaaran laavulta.

REITTIEN LUOKITUS
Vaativuus:
I Helppo, Easy
II Keskivaativa, Medium
III Vaativa, Difficult
Palvelutaso:
A Hyvä palvelutaso
Good standard of service
B Kohtalainen palvelutaso
Medium standard of service
C Vähäinen palvelutaso
Minor standard of service

SAUKKOVAARA 
TUULENTUPA
7,2 km, II A
Saukkovaara-Tuulentupa
reitti on keskivaativa vaellusreitti, joka soveltuu hyvin
päiväretkeksi esim. lapsiperheille (yli 7-v. lapset).
Reitiltä on hienot maisemat
Iijärvelle päin sekä hyvät
levähdys- ja nuotiopaikat Lakivaaralla ja Tuulentuvalla.

Palvelut reitin varrella --> Reitin varrelta löytyy kaksi tulipaikkaa,
Lakivaaran laavu (3, 9 km Saukkovaaralta) sekä Tuulentupa ja
Tuulentuvan laavu (reitin lopussa Saukkovaaralta päin tultaessa). Laavut
ovat hyväkuntoisia ja niiltä löytyy polttopuita. Retkikirves tai hyvä puukko
ovat silti tulenteossa tarpeellisia. Tuulentupa on autiotupa, joka tarjoaa
hyvän mahdollisuuden myös yöpymiseen. Saukkovaaran matkailukeskuksesta Hotelli Saukolta löytyy lisäksi majoitus- ja ravitsemispalveluita,
p. (08) 681 118.
Reitin ylläpito --> Reitin ja taukopaikkojen ylläpidosta vastaa
Ristijärven kunta, p. (08) 615 5431 tai 044-715 9310.
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