
Toraslammen taival
Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa
Toraslammen taival on vaativa maastopyöräilyreitti, 
joka palkitsee polkijansa kuusikkoisilla ja erämaisilla 
maisemilla. Reitti vie sinut Toraslammen kummittelevan 
autiotuvan kautta kuohuvan Pärjänjoen rannoille ja yhä 
edelleen naavaisten kuusikkovaarojen rinteille. 
Toraslammen taival on kokeneen maas-
topyöräilijän unelmareitti. Reitillä pääsee 
nauttimaan paikoin haastavan neulaspo-
lun mutkittelusta naavaisten aarnikuu-
sikoiden kätköissä. Välillä polku kohoaa 
suota halkovalle soraharjanteelle, kun-
nes pujahtaa vaaleanvihreän sävyissä 

loistavan puronvarsilehdon kätköihin. 
Tälle monipuoliselle reitille mahtuu niin 
vauhdikkaita laskuja kuin puuskutta-
maan pistäviä nousujakin. Matkan aikana 
pyöräilijä pääsee kokemaan miltei Syöt-
teen koko maisemien kirjon satulansa 
selästä. 
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Vaativa4-8 h

KÄYTTÖAIKA: Pyöräiltävissä sulan maan 
aikana.

KESTO: 4-8 h pyöräilijän kunnosta 
riippuen. 

VAATIVUUS: Vaativa maastopyöräreitti. Juu-
rakkoa, kivikkoa ja joen ylitys kahlaamalla.

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

REITTIMERKINTÄ: 
Reitti on merkitty vaaleanpunaisin maalimerkein.

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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