SYÖTTEEN KIERROS 19 KM
Syötteen harjumaisemissa

Syötteen kierroksen varrella koet niin kuusimetsän
rauhallisuuden, soiden avaruuden kuin Pytkynharjun
komeudenkin. Reitin varrelta löydät Kellarilammen laavun ja
Annintuvan tauon pitämiseen. Kierroksen voi aloittaa helposti
Syötteen luontokeskukselta.

REITIN PERUSTIEDOT:
•
•
•
•
•

•

Lähtöpiste: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte
(Pudasjärvi)
Pituus: 19 km
Kesto: päivä
Kuljettavissa: Sulan maan aikaan
Vaativuus: Keskivaativa (Jonkin verran korkeuseroja ja
vaikeakulkuisia paikkoja. Selkeästi viitoitettu ja merkitty
maastoon.)
Reittimerkintä: Reittiopasteet ja keltaiset
maastomerkinnät

NÄHTÄVYYDET:
•
•
•

Pärjänjoki
Pytkynharju
Riihisuo

VARUSTEET:
•
•
•

Hyvät lenkki- tai retkikengät ja kelin mukainen vaatetus
Taukoevästä ja riittävästi juotavaa
Wc-paperia, tulitikut ja puukko

PALVELUT REITIN VARRELLA:
•
•
•
•

Päivätupa Annintupa
Kellarilammen ja lauttalammen laavut
Tunturi Market Iso-Syöte
Syötteen luontokeskus

SYÖTTEEN KIERROS 19 KM
Reittiopas
Reittiopas
Reittiopas
Reittiopas
Reittiopas
Virkistysmetsä
Retkeilyalue
Kansallispuisto
Syötteen kierros
Vaellusreitti
Tie
Luontokeskus
Pysäköinti, opaste
Ravintola
Kahvila
Kuivakäymälä
Päivätupa
Laavu
Liikuntaesteisille
Hotelli
Kauppa

HYVÄ TIETÄÄ:

REITIN KORKEUSKÄYRÄ:

•

•

•

REITTIKUVAUS:
Syötteen kierros on merkitty
maastoon keltaisilla maalimerkeillä
sekä risteyksissä opasteviitoilla.
Luontokeskukselta myötäpäivään
kierrettäessä reitti kulkee kevyen
liikenteen väylää Iso-Syötteen
suuntaan, mistä se pian ala-aseman
jälkeen muuttuu metsäpoluksi. IsoSyötteen ja Pytkynharjun välinen
maasto on kapeaa alamäkivoittoista
metsäpolkua. Riihisuon yli kuljetaan
pitkospuita myöten. Pytkynharjulla

LISÄTIETOJA

Syötteen luontokeskus
Puh. 0206 39 6550

polku myötäilee harjun lakea
laskeutuen alas Kellarilammen
laavulle. Harjun korkeimman
kohdan jälkeen polku laskee alas
harjulta ja jatkuu tasaisemmassa
kangasmetsässä kohti Pärjänjokea.
Reitti on osittain sorastettu, mutta
juuriin sekä kiviin kannattaa
varautua. Annintuvalta reitti nousee
leveänä sorapolkuna takaisin
luontokeskukselle.

•

•

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
#syötteenkierros
#isosyötteenretkeilyalue

