
Pitämävaara
Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa
Pitämävaaran lenkin monipuolisessa maastossa rullailet 
pääasiassa pitkin neulaspolkua ja nautit Syötteen 
vaihtelevasta luonnosta.
Pitämävaaran lenkki on yksi monipuoli-
simmista maastopyöräreiteistä Syötteellä. 
Reitin varrella nautitaan neulaspolkujen 
huolettomasta rullaavuudesta, ihaillaan 
lampien kimmellystä sekä aistitaan van-
han kuusimetsän humisevaa tunnelmaa. 
Reitti ei päästä kulkijaansa kuitenkaan 

helpolla: Edessä on myös reisijumppaa 
Pikku-Syötteen rinteillä sekä Ahvenvaaran 
ja Huuhkasenkankaan harjumaastoissa. 
Reitin varrelta löytyy kolme laavua, joilla 
kelpaa nauttia maastopyöräretken eväitä. 
Jos aloitat pyöräilyn luontokeskukselta, 
matkaa tulee kokonaisuudessaan 40 km.

         

TOP 3
1. Runsaat maaston vaihtelut

2. Säkkisenlampien kimmellys

3. Mukavat taukopaikat

Vaativa1 vrk

KÄYTTÖAIKA: Sulan maan kausi 
(kesäkuu - lokakuu).

KESTO: 1 vrk, pyöräilijän kunnosta 
riippuen. 

VAATIVUUS: Vaativa maastopyöräilyreitti.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA:
Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte. 

REITTIMERKINTÄ: 
Pinkit maalimerkit, risteyksissä opasviitat.

VARUSTEET: 
Täys- tai etujoustoinen maastopyörä / fatbike. 
Säänmukainen pyöräilyyn sopiva vaatetus ja 
kypärä. Reppuun: Renkaan paikkaustarvikkeet, 
pumppu ja muut työkalut, juotavaa, retkieväät, 
varavaatetta, sadevarustus, roskapussi, ladattu 
puhelin, otsalamppu/valaisin pyörään, ensi- 
apuvälineet ja kartta sekä käymälää varten 
oma wc-paperi. Tulentekoon: tulitikut ja 
puukko.

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• Risteyskohdissa tulee varmistaa, 
 että lähtee oikeaan suuntaan.
• Varaa riittävästi aikaa reitin kulkemiseen. 
Lisää tietoa Retkeilyn ABC:sta:
luontoon.fi/retkeilynabc

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
•  Reitillä ei ole jäteastioita. Ruoantähteet 
 kuivakäymälään, loput roskat matkaan.
•  Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla 
 tulentekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen 
 aikana tulenteko on kielletty hormittomilla 
 tulentekopaikoilla. 
•  Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansallis- 
 puistossa. 
Kansallispuiston säännöt: 
www.luontoon.fi/syote/ohjeetjasaannot 
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km 

#syotteenkansallispuisto 
#landofnationalparks #pitamavaaranlenkki 
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