
Maastopyöräilyreitti

Keski-Suomi

Leivonmäki MTB 22 km
Vaativuus
Keskivaativa maastopyöräreitti

Kesto
3–6 h 

Reittimerkinnät
Keltaiset vinoneliöt ja valkoiset 
opasteviitat

Leivonmäen maastopyöräilyreitillä (MTB) näet päivän 
aikana koko keskisuomalaisen luonnon kirjon. Reitti 
johdattaa läpi valoisien harjumänniköiden ja kosteiden 
suopainanteiden, ohi suppien ja kirkkaiden metsälam-
pien. Aloittelevallekin maastopyöräilijälle sopiva reitti on 
muunneltavissa omien taitojen ja kunnon mukaiseksi. 

Reittikuvaus
Leivonmäen MTB-reitti on myötäpäivään kierrettävä rengasreitti, jonka alku- ja 
loppupiste on Selänpohjan pysäköintialue. Reitti kulkee vaihtelevasti metsäpol-
kuja, kärrypolkuja ja kapeita hiekkateitä pitkin. Matkalla on myös lyhyitä pitkos-
puuosuuksia sekä vaativiakin kivisiä ja juurakkoisia nousuja ja laskuja. Kivikkoinen 
kalliometsä ennen Soimalammen laavua on reitin vaativin osuus, jossa kannattaa 
varautua kantamaan pyörää. Joutsniemen harjun molemmin puolin avautuvat upe-
at maisemat karulle Rutajärvelle. Reitin varren taukopaikoilla voi virkistäytyä veden 
äärellä tai levätä vaikka yön yli.

Luonto löytyy läheltä – Keski-Suomesta! Samoile tai pyöräile mahtavissa metsissä, koe 
kirkkaat järvet, joet ja kuohuvat kosket ja ihastu viiteen upeaan kansallispuistoomme.

Leivonmäen kansallispuisto



Reitin alkuun
Lähtöpiste: Selänpohjan pysäköintialue 
(Syysniementie 1072, Joutsa). 
Leivonmäen kan-sallispuistoon on 
opasteet valtatieltä 4.

Hyvä tietää
Reitti soveltuu maastopyöräilijöille vasta-
alkajista jo enemmän harrastanei-siin. 
Oma kunto ja pyörämalli vaikuttavat 
merkittävästi reitin vaativuuteen. Pääosa 
reitistä on teknisesti helppoa kovapohjais-
ta polkua tai hiekkatietä, mutta haastetta 
tuovat paikoin kiviset ja juurakkoiset 
osuudet, pitkospuut sekä fyysistä kuntoa 
vaativat korkeuserot. Reittiä voi paikoin 
halutessaan lyhentää oikaisemalla tietä 
pitkin. 

Reitti kulkee osittain kansallispuiston pa-
tikointireiteillä. Maltillinen tilannenopeus 
tuo turvallisuutta kaikille. Muistathan, että 
pyöräilijä nopeampana on valmis väistä-
mään muita. 

• Taukopaikoilla ja Selänpohjassa on
kuivakäymälä.

• Metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko ei ole sallittua edes
tulentekopaikoilla.

• Kansallispuistossa harjoitetaan
roskatonta retkeilyä.

Lisätietoa
 • Luontoon.fi/leivonmaki
 • Joutsa.fi
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Kilometriä

Leivonmäki MTB
22 km

Leivonmäki MTB-reitti
Leivonmäki MTB-trail

Maastopyöräreitti / MTB trail

Keskivaativa osuus / sama englanniksi

Vaativa osuus / sama englanniksi

Pysäköintialue ja opastus
Parking and information
Puolikota
Campfire shelter
Laavu
Lean-to shelter
Kuivakäymälä
Dry toilet
Luonnonlähde - vedenlaatua ei tutkita
Natural spring - water quality is not examined 

Soimalampi

Joutsniemi
Lintuniemi

Selänpohja

Leivonmäki MTB 
22 km

Helppo

Leivonmäen kansallispuisto

Lintuniemi

Pysäköinti

Rutajärvi
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Luonnonlähde, vedenlaatua ei tutkita


