Valtavaaran luonnonsuojelualue - Valtavaara Nature Reserve

Talvireitit • Winter Trails
Ala-Pessari

Rytilampi

KARHUNKIERROS
ERÄMAALATU
WILDERNESS TRAIL

Luonnonsuojelualue - Nature reserve
Iso Pihlajalampi

Tie - Road

Lisätietoa Valtavaarasta –
Information about Valtavaara
• Luontoon.fi/valtavaara/
talviretkeily
• Nationalparks.fi/valtavaara/
winterhiking

Pysäköinti - Parking
Opastetaulu - Information board
Päivätupa - Day trip hut
Keittokatos - Cooking shelter
Kota - Campire hut

VALTAVAARAN LATU
SKIING TRAIL
10,5 KM

Valtavaaran talvireitti - Winter Trail
Valtavaaran latu - Skiing Trail

• Palvelupiste Karhuntassu –
Customer Service Kuusamo
tel. 0206 39 6804
• Oulangan luontokeskus –
Oulanka Visitor Centre,
tel. 0206 39 6850

Pikku Pihlajalampi

Vuosselin latu - Skiing Trail

VALTAVAARA

VALTAVAARA

Rukan ympäryslatu - Skiing Trail
Karhunkierros erämaalatu - Wilderness Trail
Kesäretkeilyreitti - Summer Hiking Trail
0
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Yli-Pessari

VALTAVAARA
TALVIREITTI
WINTER TRAIL
5,5 KM

VALTAVAARANLAMPI

Ota talviretkelle mukaasi vaihtovaatetta, syötävää ja lämmintä
juotavaa sekä kännykkä, kartta
ja kompassi. Muista myös otsalamppu ja tulentekovälineet.
Varaudu äkillisiin sään muutoksiin.

Valtavaaranlampi

Muistathan roskattoman retkeilyn.
Puhdasta paperia ja pahvia voi
käyttää tulenteossa sytykkeenä
ja maatuvan jätteen voi kompostoida kuivakäymälään. Tuo muut
jätteet mukanasi pois.

VALTAVAARAN LATU
SKIING TRAIL
10,5 KM
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Vaativa reitti, jota myöten voi liikkua lumikengillä tai jalan.
Pyöräily on kielletty.
Talvireitin kulkusuunta on vastapäivään.
Reittimerkintänä on punaiset heijastimet tolpissa.
Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.
Lumisateiden jälkeen liikuttaessa lumikengät ovat tarpeen, muutoin reitti
on yleensä tallautunut.
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VUOSSELIN LATU
SKIING TRAIL
11,4 KM
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RUKAN YMPÄRYSLATU
SKIING TRAIL
11,5 KM
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Saarualammit

SAARUA

When setting off for a winter
excursion, even a short one, take
a spare set of clothes, food, hot
drinks, as well as a mobile phone,
a map and a compass with you.
Do not forget a head lamp and
matches or a lighter.
Be prepared for sudden changes
in the weather.

Vaativa vapaan ja perinteisen tyylin hiihtolatu.
Ladulla käveleminen on kielletty.
Pohjoinen lenkki suositellaan hiihdettävän myötäpäivään.
Ladulla ei ole valaistusta.
Hiihtoladulta on yhteys Rukan ympäryslatuun, Vuosselin latuun sekä
Karhunkierros erämaalatuun.
• Kunnostusajat voi tarkistaa sivulta kuusamo.fluentprogress.fi/outdoors.

Vuosselijärvi

Hike without littering! Clean
paper and cardbord can be
burned at campfire sites, and
biowaste may be left in the dry
toilets. Take all other litter out
of the area with you.

Valtavaara Winter Trail
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Demanging trail for snowshoeing and walking.
Biking is forbidden.
The direction of travel is anti-clockwise.
The trail is marked with red reflectors in posts.
The trail is not maintained in the winter.
Snowshoes are necessary when travelling on the trail immediately after a snowfall;
otherwise, the trail is usually well-trampled down.

Valtavaara Skiing Trail
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Demanding trail for classical and free style cross-country skiing.
Walking on the skiing trail is forbidden.
The northern loop is recommended to travel clockwise.
There is no lighting.
There are connections to the Rukan ympäryslatu and Vuosselin latu skiing trails and
the Karhunkierros wilderness trail.
• Maintenance times can be checked on the website kuusamo.fluentprogress.fi/outdoors.
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