· Harjupolut ·
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Tervetuloa poluille!
• Reiteillä saa liikkua jalkaisin ja pyöräillen. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty.
• Sopeuta etenemisvauhti omiin taitoihisi ja polun vaativuuteen.
Noudata varoitusmerkkien ohjeistusta.
• Ota muut liikkujat huomioon, lähtökohtaisesti nopeampi etenijä väistää hitaampaa.
Pyöräillessä on kohteliasta varoittaa ohitettavaa ajoissa erityisesti, jos ohitettavalla on
mukanaan koira.

Huussi dry toilet
Laavu lean-to shelter

• Pysy olemassa olevilla poluilla ja reiteillä.
Vältä pyöräillessäsi lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita.

Utranharju

• Älä jätä roskia luontoon.
• Ylitä tiet varoen ja noudata liikennesääntöjä tiellä liikkuessasi.
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• Tulenteko on sallittua vain merkityillä paikoilla.
• Noudata jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia (katso linkki). Auta apua tarvitsevia.
• Ilmoita reitillä havaitsemistasi epäkohdista reittien ylläpitäjälle.
• Talvella pyöräily ja jalankulku kunnostetuilla hiihtourilla on kielletty.
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Welcome to the Trails!
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Reittien ylläpito: Joensuun kaupunki, www.joensuu.fi/palaute
Kontiolahden kunta, www.kontiolahti.fi/palautepalvelu

Jynkänaho

• Trails are meant for walking, running, and biking. Motor vehicles are not allowed on trails.
• Choose a trail suitable for your ability and condition. Adjust your pace to your ability
and trail difficulty. Follow the warning signs.
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Pielisjoki

• Pay attention to other trail users and beware of them, especially at marked places.
Give way to approaching trail user if it is easier for you.
• Stay on existing and marked trails. Avoid sudden stops and fragile ground when biking.
• Take your litter to closest recycle bin.
• Cross the roads carefully and follow traffic rules on the road.
• Light a campfire only on designated campfire sites.
• Do not trespass on private land. Follow the everyman's rights and responsibilities (see
link). Assist anyone in need of help.

Kulhonselkä

• Report any shortages to trail management.
• No wintertime biking and walking on groomed skiing trails.

Utra

Trail management: City of Joensuu, liikunta@joensuu.fi
Municipality of Kontiolahti, kirjaamo@kontiolahti.fi

Utrankoski
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Utransaari

1 Lehmonharju Trail..............2,5 km
Keskivaativa. Intermediate.

2 Monttu Trail..........................7 km

	
Keskivaativa, osittain helppo. Intermediate, partly easy.

3 Onkilampi Trail.....................4 km

	Keskivaativa/vaativa, paljon pitkospuita.
Intermediate/difficult, a lot of duckboards.

4 Utra Trail..............................4 km

Helppo, sopii aloittelijoille. Easy, also for beginners.

Reitit verkossa Trails online: joensuu.fi/retkeilyreitit
Jokamiehen oikeudet Everyman's rights: suomenlatu.fi

5 Jaama Trail........................63 km

	Helppo, osittain vaativa. Easy, partly difficult.

Utran tekniikkarata

	Maastopyöräilyn perustaitojen harjoittelualue.
Helppo/keskivaativa. MTB training area. Easy, partly intermediate.

