
Rytivaaran kierros 10 km
Päiväreitti Syötteen kansallispuistossa

Reilun puolen tunnin ajomatka Syötteeltä Rytivaaran 
kierrokselle kannattaa! Reitillä koet koko Syötteen 
kauneuden perinnepihapiiristä aina upeiden niittysoiden 
aavaan uljauteen.

Rytivaaran kierros soveltuu täydellisesti 
päiväretkikohteeksi: mukaan voi ottaa 
niin luonnosta innostuvan koululaisen 
kuin menneen elämäntyylin havinoista 
virkistyvän eläkeläisen. Rytivaaran kruu-
nunmetsätorpan ulkoilmamuseo tar-
joaa paljon koettavaa lämpimänä kesä-

päivänä: heittäydy luonnonmukaiselle 
niitylle auringosta nauttimaan. Kokeile 
entisaikaista vedennostoa vinttikaivol-
la ja paistele makkarat torpparinpirtin 
etupihalla. Paluumatkalla voit täyttää 
sieni- ja marjakoreja: Rytivaarassa on 
nähty jopa kantarelleja!

TOP 3
1. Kruununmetsätorppa 

2. Entisajan tunnelma 

3. Suomaisemat

Keski-
vaativa4 h

KÄYTTÖAIKA: Kesä-lokakuu.

KESTO: Noin 4 h. 

VAATIVUUS: 
Reitti on vaativuudeltaan keskivaativa. Reitillä 
on hieman nousua ja laskua, sekä polku on 
välillä kallioinen ja juurakkoinen.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: 
Ukonvaaran pysäköintialue, 
Karsikkoperäntie 1591.

REITTIMERKINTÄ: 
Keltaiset maalimerkit.

VARUSTEET: 
Vaihtelevaan maastoon soveltuvat vedenpitä-
vät ja tukevat kengät, kuten maastolenkkarit 
tai vaelluskengät. Säältä suojaava retkeily-
vaatetus. Päiväreppuun: juotavaa, retkieväät, 
varavaatetta, sadevarustus, roskapussi, ensia-
puvälineet, ladattu puhelin ja kartta. Tulen-
tekoon: tulitikut ja puukko. Käymälää varten 
oma wc-paperi.  

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• 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. 
 Lue lisää: luontoon.fi/roskatonretkeily
• Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulen- 
 tekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulenteko on kielletty hormittomilla tulen- 
 tekopaikoilla. 
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansallis- 
 puistossa. 
Kansallispuiston säännöt: 
luontoon.fi/syote/ohjeetjasaannot
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