5

· Lykynpolut ·
Puntarikoski

Tervetuloa poluille!
• Reitillä pyöräily edellyttää maastoajotaitoja ja maastokelpoista pyörää. Jalkaisin liikkumiseen riittävät luonnossa liikkumisen perustaidot.
• Valitse reitti vaativuustason ja kuntosi mukaan itsellesi
sopivaksi. Sopeuta vauhti omiin taitoihisi ja polun vaativuuteen. Noudata varoitusmerkkien ohjeistusta.
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• Ota muut liikkujat huomioon. Varo vastaantulijoita erityisesti merkityissä paikoissa. Väistä ohitus- ja kohtaamistilanteissa, jos se onnistuu sinulta helpommin.
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• Pysy olemassa olevilla poluilla ja reiteillä. Vältä lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita.

Reitit verkossa Trails online
joensuu.fi/retkeilyreitit
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• Älä jätä roskia luontoon.
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Jokamiehen oikeudet Everyman's rights
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• Tulenteko on sallittua vain merkityillä paikoilla.
• Moottoriajoneuvoilla liikkuminen reiteillä on kielletty.
• Älä liiku asutuksen pihapiireissä. Noudata jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia (katso linkki). Auta apua
tarvitsevia.
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• Ilmoita reitillä havaitsemistasi epäkohdista reittien
ylläpitäjälle.
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• Talvella noudata talvipolun käytöstä annettuja ohjeita.
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Pyöräily ja jalankulku kunnostetuilla hiihtourilla on
n
kielletty.
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Reittien ylläpito: Joensuun kaupunki, liikuntapalvelut,
k
liikunta@joensuu.fi an
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Welcome!
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Lehmo >
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• Ylitä tiet varoen ja noudata liikennesääntöjä tiellä
liikkuessasi.

• Biking on trails require mountain biking skills and a
mountain bike. Walkers and runners manage with basic
outdoor skills.

Lykynlampi
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• Choose a trail suitable for your ability and condition.
Adjust your speed to your ability and trail difficulty.
Follow the warning signs.
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• 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.
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Lentoasema

• Stay on existing and marked trails. Avoid sudden stops
and fragile ground. Follow the rules of Nature reserve.
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1 km
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500 m
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• Cross roads carefully and follow traffic rules while
moving along the roads.
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• Take your litter to closest recycle bin.

• Light a campfire only on designated campfire sites.
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• Motor vehicles are not allowed on trails.
• Do not trespass on private land. Follow the everyman's
rights and responsibilities (see link). Assist anyone in
need of help.
• Report any shortages to Trail Management.

3 Mertalampi trail.......... 4 km

Helppo, sopii myös aloittelijalle. Easy, also for beginners.

4 Yhdysreitti............... 9,5 km

Helppo, sopii myös aloittelijalle. Easy, also for beginners.

An accessible route.

Opaskartta

Information/map.

Varo vastaantulijaa. Look out for approaching trail user.
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Helppo, sopii myös aloittelijalle. Easy, also for beginners.

6 Esteetön reitti.......... 1,4 km
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2 Lykynvaara trail.......... 4 km

Helppo, osittain vaativa. Easy, partly difficult.

Merkit Symbols
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Helppo, ylläpidetään myös talvella. Easy, open during winter.

5 Jaama trail............... 60 km
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1 Lykynlampi trail.......... 5 km

Onttola

Väistä vastaantulijaa. Give way to approaching trail user.
Risteys. Crossing.
Jyrkkä mutka. Sharp bend.
Pysähdy. Stop.

• No wintertime biking and walking on groomed skiing
trails, except when groomed winter trails run adjacent
to the ski trail.
Trail management: City of Joensuu, Sport services,
liikunta@joensuu.fi

