SOIPEROISEN POLKU 5 KM
Erämaisia harjuja ja hiekkarantoja

Soiperoinen on leppoisa retkikohde vajaan tunnin ajomatkan
päässä Syötteeltä. Kirkasvetisten rantojen liplatus ja
mäntykankaista korkeisiin harjuihin vaihtuva luonto
innostavat nauttimaan kauniista maisemista ajan kanssa.
Alueen taukopaikat tarjoavat virkistystä sopivin välimatkoin.

REITIN PERUSTIEDOT:
•
•
•
•
•

•

Lähtöpiste: Soiperoisentie 57-59, Taivalkoski
Pituus: 4.8 km
Kesto: 3 h
Kuljettavissa: Kesäisin kävelyreittinä
Vaativuus: Keskivaativa (Jonkin verran
korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja.
Selkeästi viitoitettu ja merkitty maastoon.)
Reittimerkintä: Reittiopasteet ja oranssit
reittimerkinnät

NÄHTÄVYYDET:
•

Luonnonkauniit harju- ja järvimaisemat

VARUSTEET:
•
•
•

Hyvät lenkkikengät ja kelin mukainen vaatetus
Taukoevästä ja riittävästi juotavaa
Wc-paperia, tulitikut ja puukko

PALVELUT REITIN VARRELLA
•
•
•
•

Pysäköintialueet Soiperoisenjärven länsi- ja
itäpäässä
Soiperoisen päivätupa järven itäpäässä.
Soiperoisen grillikatos järven länsipäässä.
Rääpysjärven laavu järven itärannalla.
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HYVÄ TIETÄÄ:

REITIN KORKEUSKÄYRÄ:

•

•

•

REITTIKUVAUS:
Läntinen pysäköintialue on aivan
Soiperoisen grillikodan vieressä. Polku on
merkattu maastoon oranssein
maalimerkein. Reitti kulkee kuivassa
kangasmetsässä ylös harjulle, joka
lävistää Soiperoisen sekä Rääpysjärven.
Harjulla tarkkasilmäinen kulkija erottaa
maastosta peuranpyyntikuoppia, jotka
ovat jäänne menneestä
metsäsaamelaisten pyyntikulttuurista.
Korkean harjun lakea seurailevalta polulta
voi tehdä rengasreitin Poromyhkyrän
polulle, jonka varrella on laavu.

LISÄTIETOJA

Syötteen luontokeskus
Puh. 0206 39 6550

•

Rääpysjärven itäpäässä olevan laavun
edessä aukeava järvi lumoaa
kimalluksellaan kauniina kesäpäivänä.
Soiperoisenpolku laskee harjulta takaisin
Soiperoisen länsipäähän, mistä löytyy
päivätupa ja ulkotulipaikka. Lähellä
olevalta sillalta on mukava tähyillä
uppotukkien suojissa uiskentelevia pulleita
ahvenia. Päivätuvalta reitti palaa
grillikodan suuntaan osin kuivaa
mäntykangasta sekä viimeinen 400 metriä
kävellään metsäautotien pohjaa.

•

retki-/maastopyöräily on
sallittua vain teillä ja pyöräilyyn
maastossa erikseen osoitetuilla
reiteillä.
metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko on ehdottomasti
kielletty
lemmikit ovat tervetulleita
reiteille sekä tupiin. Pidäthän
eläinystäväsi kytkettyinä.
taukopaikat eivät sisällä roskaastioita, joten ”sen minkä
jaksat kantaa luontoon jaksat
kantaa sen myös takaisin”
kuivakäymälöissä ei ole wcpaperia
Lisää reittivaihtoehtoja,
ajankohtaiset tiedotteet
ja retkivinkkejä:
luontoon.fi/syote
retkikartta.fi
facebook/syotteenkansallispuisto
#syöte
#soiperoinen
#syötteenkansallispuisto

