Syötteen kansallispuisto

Ahmankierroksen
talvireitti

TOP 3
1. Ahmavaaran tykkykuusikot
2. Ahmatuvan kuukkelit
3. Avarien aapasoiden
maisemat
KÄYTTÖAIKA: Talvikaudella lumiseen
aikaan.
LÄHTÖPAIKKA: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte.
PITUUS: 17 km
KESTO: 2-6 h
VAATIVUUS: Keskivaativa reitti. Sisältää jonkin verran korkeuseroja. Sää voi
muuttua nopeasti retken aikana

Kansallispuiston talvireitit ovat monikäyttöuria, joilla saa kulkea lihasvoimin esimerkiksi pyörällä, lumikenkäillen, tai hiihtämällä. Reitit lanataan
moottorikelkalla vähintään kerran
viikossa. Pyryn sattuessa reittejä ei
välttämättä päästä heti kunnostamaan.
Pelkillä kengillä kävelemistä talvireiteillä suositellaan vain, jos reitti on
pakkautunut niin kovaksi, ettei kulkemisesta aiheudu reitille vauriota.
Alueen yritykset myyvät latupassia,
jolla katetaan osa reittien kunnossapitokuluista.

Talvinen Ahmankierros on kurkistus
Syötteen talven parhaisiin paloihin tiiviissä 17 kilometrin paketissa. Reitti vie
sinut avarien aapasoiden ja vaarojen
tykkykuusikoiden keskelle sekä legendaariselle Ahmatuvalle, jonka kamiinan lämmössä on leppoisaa viettää
taukoa talvipäivän keskellä. Jos haluat
ottaa talviseikkailusta kaiken irti, voi
Ahmatuvalle jäädä myös yöksi tunnelmoimaan talvea. Varaustuvassa yöpyjä
pääsee myös huuhtomaan retkihiet
iholta erämaasaunan lämmössä.
Reittiselostus
Reitti alkaa Syötteen luontokeskukselta, josta lähdetään alas kohden
Annintupaa ja Pärjänjokea. Joki ylite-

tään latusiltaa pitkin, jonka jälkeen
talvireitti erkaantuu taas ladusta ja
kohti pohjoista. Nyt reittiä seurataan
pitkä huikonen aavojen soiden halki.
Reitti Ahmatuvalle haarautuu kahdesta kohtaa ja suositeltavaa on kääntyä vasta jälkimmäisestä haarasta,
jolloin nousu Ahmavaaralle on helpompi. Ahmatuvan jälkeen reitti jatkuu aluksi yhtä matkaa ladun kanssa,
kunnes poikkeaa siitä Kukkarosuolla.
Suolla reitti saattaa olla ummessa
tuulisella säällä, joten kannattaa
valmistautua taluttamaan pyörä suon
halki. Kukkarosuon jälkeen kuljetaan
kuusimetsässä lähelle Selkävaaran
lakea, josta alkaa vauhdikas lasku. Laskun aikana ohitetaan Välituvalle vievä
reittipisto ja ylitetään Ahmatuvan latu.
Sen jälkeen saavutaan t-risteykseen,
josta käännytään oikealle ja palataan
luontokeskukselle Annintuvan kautta.

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS:
Talvireitellä on opasteviitat risteyksissä,
mutta reitillä ei ole merkintää. Seuraaminen edellyttää karttaa.
VARUSTEET:
Talviretkeilyyn sopiva vaatetus ja
kengät sekä varavaatetta, juotavaa ja
evästä, mahdolliset yöpymistarvikkeet.
TURVALLISUUS: Ota mukaan kartta,
kompassi ja ensiapupakkaus sekä
täyteen ladattu puhelin. Talvipyöräilijän on hyvä varustautua pumpulla ja
pyöränkorjaustarvikkeilla.
AJO - OHJE:
Oulun ja Pudasjärven suunnasta:
Valtatieltä nro 20, Pudasjärveltä 30 km
Kuusamoon päin erkanee IsoSyötteelle maantie nro 858. Risteyksestä on opasteet kansallispuistoon,
jonne on matkaa 28 km.
Kuusamon suunnasta etelään tultaessa käännytään Taivalkoskella
Posiontielle nro 863, jota ajetaan 19
km. Virkkusen kylän kohdalla eroaa
maantie nro 862 vasempaan Iso-Syötteelle, jonne matkaa 18 km. Virkkusen
kylän risteyksestä on opasteet kansallispuistoon.
#syotteenkansallispuisto
#landofnationalparks
#syotenationalpark
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Ahmankierroksen talvireitti 17 km
Ahmankierros vinterled 17 km Alanko
Ahmankierros winter trail 17 km
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Autiotupa - Ödesstuga Wilderness hut
Varaustupa - Reserveringsstuga Shared rental hut

Päivätupa - Raststuga - Day-use hut

Kota - Kåta - Campfire hut

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter
Särkijärvi

Kansallispuisto - Nationalpark National park
Juurikkakangas
Valtion retkeilyalue - Statens
strövområde - National hiking area
Virkistysmetsä - Rekreationsskog Recreational forest
Luontokeskus - NaturumKarsikkokangas
Nature centre
Pysäköinti ja opastus - Parkering med
information - Parking and information
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