
Syötteen kierros 19 km
Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa
Rentoa poljentaa rullaavilla poluilla, haastavampaa 
taiturointia pitkospuilla ja kunnon reisijumppaa jyrkissä 
nousuissa! Mielettömät maisemat aloittelijaystävällisellä 
reitillä.

         Upeat 
näköalat jyhkeiden mäntyjen peittämän 
Pytkynharjun päältä.
Reitti on vaihteleva: näkymiä on niin 
jokilaaksoon, erämaiseen kuusimetsään, 
avarille soille kuin lempeille harjulammille.
Reitti sopii aloittelijoille, ja kokeneemmalle 
pyöräilijälle on tarjolla leppoista menoa 
raikkaassa mäntymetsätuulessa.
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Keski-
vaativa3 h

KÄYTTÖAIKA: Kesä-lokakuu. Sulan maan 
aikana.

KESTO: 3h. 

VAATIVUUS: Keskivaativa maastopyöräilyreitti.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: Syötteen luonto-
keskus, 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

19 km

Pyörä rullaa leppoisasti pitkin polkua. 
Pärjänjoki kohisee vieressä samalla, 
kun leppälintu lennähtää pyöräilijän 
yli. Maasto muuttuu hitaasti komeas-
ta kuusikosta kuivemmaksi kankaaksi, 
jossa on helppo antaa katseen levätä. 
Upeita pysähdyspaikkoja löytyy sekä 
korkeiden harjujen päältä että in-
tiimien lampien ääreltä. Pyöräilystä 
kannattaa nauttia ja pysähdellä ihai-

lemaan niin kauniina avarilla soilla 
kukkivaa tupasvillaa kuin haistele-
maan raikasta tuulta. Syötteen kier-
ros sopii hyvin sekä aloittelijalle että 
kokeneemmalle maastopyöräilijälle. 
Reitin varrella ei ole juurikaan vaikei-
ta nousuja tai laskuja, joten menoa 
on helppo hallita oman taito- ja kun-
totason mukaan.

#syotteenkansallispuisto #syötemtb
#landofnationalparks #syötteenkierros
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