
 
 

 

Reittiseloste  

Mutkan kierros on pyörä/maastopyöräilyreitti, 

joka sijaitsee Kuona-Väliojan alueella, kuten Kuo-

nan kierroskin. Lähtöpaikka on Väliojan koulu. 

Mutkan kierroksen voi ajaa myötä-, tai vastapäi-

vään. Selostus on tehty vastapäivään. 

Väliojan koululta lähdetään oikealle Väliojantietä 

ja hetken ajon jälkeen lähdetään seuraamaan 

Kuonan kierroksen reittiä, ajetaan Kuonan kierros 

reittiä niin kauan, että käännyttiin oikealle (Puro-

peräntie) ylittäen ensin uusi puusilta, ja välittö-

mästi vasemmalle tielle nro 27 (Pyhäjärventie).  

Reitti jatkuu Pyhäjärven tietä, jota ajetaan Haapa-

järven radan ylittävä silta yli ja n. 0,3 km,  jälkeen 

reitti kääntyy vasemmalle, tässä kohtaa reittiä 

kannattaa jatkaa seuraten viittoja ja merkkipaa-

luja, reitti jatkuu metsäautotietä pitkin räme- ja 

korpimaisemassa.  

Reitiltä käännytään vasemmalle ennen edessä nä-

kyvää painorajoitus merkkiä ja siltaa. Ollaan Kuo-

nanjoen varrella, kartassa näkyy paikkana myös 

Karhunotko. Kuonanjoki virtaa rauhallisena ja rei-

lut 20 m leveänä tässä kohtaa ja mutkittelee voi-

makkaasti. Kun joki jää taka-alalle, ollaankin jo lä-

hellä Mutka-nimistä tilaa. Ajetaan lyhyt matka 

pellon reunaa heinittynyttä ajopolkua myöten ja 

Mutkan talo ohitetaan aivan tilan rajalta alkavaa 

hiekkatietä. Matkaa talon kohdalta Koskenperän-

tien risteykseen on n. 0,5 km.  Risteyksestä kään-

nytään vasemmalle ja ajetaan Koskenperäntietä 

n. 0,7 km vartioimattomaan rautatien tasoristeyk-

seen. Koskenperäntietä ajetaan vielä n. 0,5 km, 

kunnes ollaan jälleen Väliojantien risteyksessä ja 

Väliojan koulu näkyy jo etuvasemmalla. 

Mutkan kierros on leppoisa ajettava ilman mer-

kittäviä mäkiä ja kokonaisuutena kuljettavissa 

käytännössä millä pyörällä tahansa. Liikennettä 

on runsaammin ainoastaan tiellä nro 27, muuten 

liikennettä on vähän. Soraosuudet ovat kauttaal-

taan hyväkuntoisia, ja ainoastaan jokivarren 

osuus hieman epätasaisempi. Reitin kokonaispi-

tuus on n. 9,7 kilometriä ja suurimmat korkeus-

erot ovat alun silta ja loppupuolen Koskenperän-

tien loiva kaarre ennen rautatien ylitystä.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reittiluokitus 

Helppo reitti.  

 
 

Reittihuolto 
Kuona-Väliojan Kyläyhdistys ry  
puh. 0400-256576 
 
Kaikki reitit on rakennettu siten, että niillä voi kulkea 
jokamiehenoikeudella. Kulku reiteillä tapahtuu 
retkeilijän omalla vastuulla.  
 

Saapuminen 

Haapajärven keskustasta lähdetään Pyhäjärvelle 
päin valtatietä 27, ja ajetaan n. 6,6 km ja 
käännytään oikealle Väliojan tielle ja ajetaan n. 0,3 
km, Väliojan koulu on vasemmalla, josta reitti alkaa 

Mutkan kierros 9,7 km  


