
Teerivaaran kierros 4,5 km 
Päiväreitti Syötteen kansallispuistossa
Teerivaaran kierros on upea päiväretkikohde näköalojen 
ääreen Syötteen luontokeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. 
Teerivaaran kierroksella kulkusi käy upei-
den näköalojen ääreen aivan Syötteen 
luontokeskuksen lähituntumassa. Kesällä 
vehmaat kuusikot, solisevat lähdepurot 
ja vaaran jylhät lakikalliot kutkuttelevat 
kaikkia aisteja. Talvella tykkyyn verhoutu-

neet kuuset, notkojen nietokset ja kevään 
aurinko houkuttelevat hangille. Teerivaa-
ran kierroksella koetkin Syötteen luonto-
tyypit aina vaaroilta soille tiiviinä ja hel-
posti saavutettavana reittinä.

TOP 3
1. Näköala Teerivaaran 
       pohjoiselta laelta

2. Valoisa Teeritupa

3. Teerivaaran tykkypuut

Vaativa2-4 h

KÄYTTÖAIKA: Ympärivuoden.

KESTO: 2-4 h.

VAATIVUUS: Vaativa.
Kierros alkaa Syötteen luontokeskukselta. 
Alku- ja loppupätkä reitistä (500 m) kuljetaan 
samaa polkua ja itse kierros kiertää Teerivaaran 
molempien huippujen kautta. Lyhyempi reitti 
eteläisen huipun päivätuvalle on helpompi 
kulkuista kuin pohjoisen huipun kautta kulke-
va takalenkki. Takalenkillä on paikoin hankala 
kulkuista louhikkoa ja runsaasti korkeuseroja. 
Kesällä reitti toimii patikointireittinä ja talvella 
reitillä voi kulkea lumikengillä.

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

REITTIMERKINTÄ: 
Reitti on merkitty puihin keltaisilla maali- 
merkeillä. Risteyksissä on opasteviitoitus. 

VARUSTEET: 
Vaihtelevaan maastoon soveltuvat vedenpitä-
vät ja tukevat kengät, kuten maastolenkkarit 
tai vaelluskengät. Säältä suojaava retkeily-
vaatetus. Päiväreppuun: juotavaa, retkieväät, 
varavaatetta, sadevarustus, roskapussi, ensi- 
apuvälineet, 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

4,5 km #syotteenkansallispuisto 
#landofnationalparks #syotenationalpark 
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