
Kuusamoajo su 30.5.2010 klo 10 

 
Pyöräilyn ystävät, tervetuloa Kuusamoon! 
 
Kuusamoajo kutsuu kaikki pyöräilyn ystävät ajamaan samanhenkisessä seurassa, oman 
tason ja kaluston mukaan. Ajamme ns. Penttilän lenkin teemalla "haasta itsesi nousujen 
valloittajaksi". Kokoontuminen tapahtuu Torangin koululle klo 10, jossa annetaan ajo-
ohjeistus. Reitti päättyy myös samaan paikkaan ja matkaa kertyy n.70km. 
 
Pääset tarvittaessa vaihtamaan vaatteita ja käymään suihkussa koululla. Ovet ovat auki 9-
10 ja 12-15 välillä, huomioithan kuitenkin että emme vastaa tiloihin jätetyistä tavaroista! 
Matkan varrella on tarjolla pientä energiahuoltoa (mehua, pientä purtavaa), mutta 
varauduthan juomapulloilla sekä pienellä purtavalla. Reitti sisältää useampia nousuja joten 
energiaa tarvitaan. Ajajien edessä ajaa etuauto ja perässä seuraa huoltoauto tarjoten apua 
sitä tarvitseville. Reittiä ei kuitenkaan suljeta, joten huomioithan muun liikenteen ja noudata 
liikennesääntöjä. 
 
Reittiohje: 
Reitti suuntautuu Kuusamosta Kajaaniin päin valtatie 5 pitkin ja tien kunto on hyvä. Piennar on kuitenkin 
erittäin kapea ja kaistojen välinen keskiviivoitus on jyrsitty varoitusurille, joten autojen ohitustila on rajallinen 
varsinkin kohtaamistilanteissa - huomioithan tämän.  
Penttilänvaarantielle (tie 8420) kääntyy oikealle n.30km kohdalla. Tie on n.20km pituinen VT5:n ja VT20:n 
yhdistävä, noin kolmen maantiepyörän levyinen öljysoratie. Tien kunto vaihtelee paikasta riippuen, tarkkaile 
erityisesti tien reunojen kuntoa; routa on repinyt ja murentanut niitä koko matkalla. Liikenne on tällä tiellä 
vähäistä. Penttilän kylän kohdalla tiessä on koloja ja toisaalta kohoumia sekä ainakin yksi korjauskohta, 
joten tarkkaile ajolinjojasi varsinkin vauhdikkaissa laskuissa. Samoin sivutien risteyksessä (Särkkäsuontie) 
on tielle tulleita irtokiviä. Tie päättyy Oulu-Kuusamo -välisen valtatien risteykseen josta käännytään oikealle. 
Tästä on matkaa Kuusamoon n.20km. Tie on hyvässä kunnossa ja piennar on leveä. Liikenne on kuitenkin 
ajoittain vilkasta. 
Reitillä on useita nousuja, joten pyöräilyn ystävälle riittää mukavasti haastetta. Jokainen selviää kuitenkin 
matkasta kun muistaa että matkan pituus ei tapa vaan se vauhti jolla sitä ajetaan. Eli jokainen ajaa oman 
kunnon mukaisesti ja muodostetaan useampia ryhmiä joissa voit ajaa samantasoisten ajajien kanssa 
yhdessä. 
 
Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin, eikä sisällä vakuutusta joten huolehdithan omasta 
vakuutusturvastasi! 
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