
KÄYTTÖAIKA: Viikosta 8 alkaen kevät-
talvikauden loppuun olosuhteiden 
mukaan.

LÄHTÖPAIKKA: Syötteen luonto-
keskus, Erätie 1, 93280 Syöte.

PITUUS: 45 km

KESTO: Vaeltaen 2–4 vrk, 
pyörällä 5–8 h

VAATIVUUS: Vaativa. Reitti on hyvin 
erämainen ja lähimmälle tielle on 
paikoin pitkä matka. Olosuhteet voivat 
vaihdella paljon reitin kiertämisen 
aikana.

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS:
Talvireitellä on opasteviitat risteyksissä, 
mutta reitillä ei ole merkintää. Seuraa-
minen edellyttää karttaa.

VARUSTEET: 
Vaeltaja: Reittikartta ja mielellään 
kompassi, ladattu puhelin, umpihan-
gessa hiihtämiseen sopivat retkisukset 
tai lumikengät, ahkio tai rinkka, tal-
violoihin sopiva retkikeitin ja ruokai-
luvälineet sekä termospullo, talveen 
sopivat makuupussi ja -alusta, oma 
majoite suositeltava, säähän sopivat 
vaatteet, lämpimät kengät, puukko ja 
tulentekovälineet, wc-paperi ja hygie-
niatarvikkeet, ruokaa 2-4 päiväksi, vesi 
sulatettava paikoin lumesta.
Pyöräilijä: Reittikartta, ladattu puhe-
lin, säähän sopiva vaatetus, lämpimät 
kengät, hanskat ja päähine sekä vara-
vaatetta, pyörän pumppu ja korjausvä-
lineet, evästä ja juotavaa. 

TURVALLISUUS: Ota mukaan kartta, 
kompassi ja ensiapupakkaus sekä täy-
teen ladattu puhelin. Reitti on erämai-
nen ja tielle on pitkä matka. 

TOP 4
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3. Raatetuvan rauha

4. Rytivaaran vuokratupa ja sauna

METSÄHALLITUS  10/2021, KUVA: JUHO NIEMELÄ

Kansallispuiston talvireitit ovat moni-
käyttöuria, joilla saa kulkea lihasvoi-
min esimerkiksi pyörällä, lumikenkäil-
len, tai hiihtämällä. Reitit lanataan 
moottorikelkalla vähintään kerran 
viikossa. Pyryn sattuessa reittejä ei 
välttämättä päästä heti kunnosta-
maan.  

Pelkillä kengillä kävelemistä talvi-
reiteillä suositellaan vain, jos reitti on 
pakkautunut niin kovaksi, ettei kulke-
misesta aiheudu reitille vauriota. 

Alueen yritykset myyvät latupassia, 
jolla katetaan osa reittien kunnossa-
pitokuluista.

Rytivaaran talvitaival on erämainen 
reitti, jolla koet Syötteen kansallis-
puiston kevättalven hanget koko 
komeudessaan. Erävaeltaja pääsee 
kokemaan reitin varrella talvisen 
luonnon rauhaa niin laajoilla lumi-
peitteisillä soilla kuin kuusimetsien 
kätköissä. Kamiinan rätinä ja kynttilän 
lepattava liekki autiotuvan ikkunalla 
luovat tunnelmaa talvi-iltaan, kun 
ulkona pakkanen saa puut pauk-
kumaan. Jos taivas on kirkas, voipa 
kulkija päästä ihailemaan loistavia 
revontulia ja tuikkivia tähtiäkin.

Reittiselostus
Kokeneelle talvipyöräilijälle Rytivaa-
ran talvitaival on 45 km ajonautintoa 
vaihtelevassa maastossa. Reitti mutkit-
telee metsän siimeksessä kuusia 
kierrellen, kunnes puikahtaa laajan 
suon reunaan ja mahtavien maise-
mien ääreen. Näillä paikoilla kannat-

taakin höllätä tahtia, antaa sykkeen 
tasaantua ja ihailla maisemaa. Taukoa 
kannattaa malttaa pitää myös Rytivaa-
rassa, missä entisaikojen metsätorpan 
pihapiiri on pukeutunut talviasuunsa. 
Huomaathan, että tuulisella säällä 
reitin suo-osuudet voivat tuiskaantua 
umpeen ja pyörää voi joutua talutta-
maan pitkiäkin matkoja.

Reitti alkaa Syötteen luontokeskuk-
selta, josta lähdetään kohti Toraslam-
pea vievälle talvireitille. Matkaa luon-
tokeskukselta Toraslammelle tulee 
noin 10 kilometriä ja se kuljetaan 
vaihtelevassa suo- ja metsämaastossa. 
Toraslammelta jatketaan talvireittiä 
pohjoiseen kohden Peuronlammen 
laavua. Väli on noin 7 km ja se on pää-
osin tasaista metsämaastoa. Noin 2 
kilometriä ennen Peuronlampea reitti 
haarautuu: lännen puoleinen haara 
vie ensin Peuronlammelle ja Raate-
tuvalle, idänpuoleinen taas Rytivaa-
raan. Reitin voi kiertää kumminpäin 
tahansa mielensä mukaan. Läntinen 
haara on maastoltaan vaihtelevampi, 
oikeaa haaraa leimaavat suuret suot. 
Raatetuvan ja Rytivaaran yhdistävä 
reitinosuus on mukavan kumpuilevaa 
rinnesuo- ja metsämaastoa.

Vaeltaen reitin kulkevan kannattaa 
yöpyä Toraslammen autiotuvassa, 
Raatetuvan autiotuvassa ja Rytivaaran 
vuokratuvassa. Näin päivämatkat ovat 
noin 10 km. Vaihtelua paluumatkaan 
saa yhdistämällä reitin Ahmakier-
rokseen ja yöpymällä viimeisen yön 
Ahmatuvassa. 

#syotteenkansallispuisto 
#landofnationalparks 
#syotenationalpark 
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