
      OSALLISTUJAKIRJE 

 

 

KALLAVEDEN KIERROS 29.5.2022 

 

Tervetuloa Kuopioon Kallaveden Kierrokselle sunnuntaina 29.5.2022 

Tänä vuonna tapahtumapaikkana on Vuorelassa Kylpylähotelli Kunnonpaikka 

(https://kunnonpaikka.com/fi). Osoite Jokiharjuntie 3, Vuorela. Home | Kunnonpaikka 

Finland 

Kuntopyöräilytapahtuman tunnusmerkkeihin sopien tapahtumassa ei ole ajanottoa, joten 

kyseessä on rento ja hyvän mielen pyöräilytapahtuma Kuopion kauniissa järvimaisemissa. 

Noin 100km mittainen reitti kulkee Kunnonpaikasta etelään Kuopion keskustan ja Puijon 

välistä kohti Puutossalmen lossia, jonka jälkeen jatketaan kohti Vehmersalmea. 

Vehmersalmelta polkaistaan takaisin Vuorelaan Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan, missä 

odottavat lämpimät saunat ja ruokailu ennen kotimatkaa. Reitti on vaihteleva ja sillä riittää 

nousuja ja laskuja sekä useasta kohden pääsee ihailemaan Kallaveden järvimaisemia. 

Reitille on lähdössä neljä ohjattua nopeusryhmää. Nopeusryhmät polkevat reitin noin +32 

km/h, n. 30 km/h, 28 km/h ja 25 km/h keskinopeuksilla. Valitse lähtöalueella itselle sopiva 

nopeusryhmä kun ryhmät ryhmittyvät lähtöalueella. Jos et pysykään alkuun valitussa 

nopeusryhmässä, niin voit matkan aikana jättäytyä odottelemaan perässä tulevaa 

rauhallisempaa ryhmää.  

Reitti on opastettu tienvarsiopastein ensimmäisen 20km jälkeen takaisin tapahtumapaikalle 

saakka. Alkumatka taitetaan vauhtiryhmän vetäjiä seuraten, koska kaupunkialuetta ei ole 

merkitty opastein. 

Huoltopisteet sijaitsevat Puutossalmen lossilla (reitin kohdassa 38km), Vehmersalmen 

sillalla (reitin kohdassa 58km) ja Jännevirralla (reitin kohdassa 85km). Voit ottaa matkalle 

mukaan myös omat maksuvälineet jos haluat ostaa vaikka Lossin kahvilasta lisää herkkuja. 

Koko reitin pituus on 102 km. Reitin viiden viimeisen kilometrin matkalla on nousumetrejä 

jokaiselle tarpeeksi asti poljettavaksi minne kannattaa säästellä voimia matkan aikana.  

Tapahtumapäivän aikataulu: 

klo 09:00 paikanpäällä ilmottautuminen alkaa. Jos olet ilmoittautunut ennakkoon käy 

noutamassa tapahtumateltalta ruokalippu ja tee lähtökuittaus ennen klo 9:50. 

klo 10:00 Kallavedenkierros starttaa ja  nopeusryhmät lähtevät muutaman minuutin välein.  

klo 13:00 lämpimät saunat ja ruoka odottavat osallistujia 

klo 16:00 saunat ja ruokailu sulkeutuu 

https://kunnonpaikka.com/fi
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Tapahtumassa tulee noudattaa liikennesääntöjä. Ryhmässä ajaessa ajetaan joko jonossa tai 

parijonossa. Ryhmän tulisi olla mahdollisimman tiivis jonomuodostelma, jossa osallistujien 

on helpompi ajaa ns. peesissä. Tiiviissä ryhmässä ajaminen vie tiellä vähemmän tilaa jolloin 

myös autoilijoiden helpompi ohittaa ryhmä. Ryhmässä ajaessa on tärkeää huomioida muut 

ryhmässä ajajat ja tienkäyttäjät. Näytä käsimerkein tien huonot kohdat ja vaihda ajolinjaa 

varovasti vilkaisten olan yli ja näyttämällä käsimerkkiä. Lisätietoa ryhmässä ajamisesta esim. 

https://www.kuopys.fi/yhteislenkit/ 

Vaikka reitillä on kolme huoltopistettä ja huoltoauto, niin tarkistathan ennen reitille lähtöä 

että sinulla on mukana: keliin sopiva vaatetus ja ehjä kypärä, toimiva pyörä (renkaat, jarrut 

ja vaihteet/voimansiirto) jossa takavalo, juomapullot, vararengas, rengastyökalut sekä pieni 

pumppu ja monitoimityökalu. 

Mikäli matkan aikana tulee ongelmia etkä saa niitä korjattua, niin huoltoauton kyydissä 

pääsee tarvittaessa takaisin Kunnonpaikkaan. Huoltoauto ajaa viimeisen ryhmän perässä. 

Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuulla ja on velvollinen auttamaan muita 

tapaturman sattuessa. 

Yhteystiedot löytyvät tapahtumasivuilta tapahtumapäivän ajan: 

https://www.kuopys.fi/kallavedenkierros/ 

Tapahtumapaikka, Lossin huolto, Vehmersalmen huolto, Jännevirran huolto ja Huoltoauto. 

 

Enää muutama päivä niin nähdään Kallaveden kierroksella, lämpimästi tervetuloa! 

Pyöräilyterveisin,  

Kuopion Pyöräilyseura 
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