Vaarametsien maa
Opas Syötteen luontoon ja sen palveluihin
Kuusi hyvää kysymystä Syötteen alueen luonnosta,
nähtävyyksistä ja alueen luontomatkailusta
sekä iso joukko vastauksia.
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1 Mikä Syöte?
Sanan alkuperäisestä merkityksestä ei ole varmaa tietoa, on vain teorioita.
Monia on kiinnostanut lähteä hakemaan Syötteen merkitystä syömisen tai syötin kautta. Niistä on päädytty
porojen syöttöpaikkaan: vaarakuusien luppo on porojen ravintoa vahvan lumen ja kovan hangen aikana, jolloin ne eivät ole päässeet käsiksi jäkälään. Silloin ne
on ohjattu kuusikoille syömään, jopa kaadettu vanhoja naavapuita porokaskeksi, jotta eläimet ovat saaneet
ruokaa.
Vai onko sana peräisin metsästäjien käyttämistä syöteistä?
Todennäköisesti ei kummastakaan. Jos nämä teoriat
pitäisivät paikkansa, nimi olisi kovin nuori, sillä suomea
on puhuttu täällä loppujen lopuksi vasta lyhyen aikaa.
Erään teorian mukaan Syöte on metsäsaamelaisen
kielen vanha sana, joka tarkoittaa pyhää paikkaa. Se
voi hyvinkin pitää paikkansa. Iso-Syöte on suuren alu-

een mahtavin tunturi, ja on ollut ensimmäisten nimettyjen paikkojen joukossa jääkauden jälkeen. Korkeimmat
paikat ovat olleet pyhiä paikkoja, Taivalkosken puolella
sijaitsevan Pyhityksen nimi kertoo siitä edelleen.
Näitä syntyjä syviä voi miettiä ja etsiä selityksiä Syötteen vaarametsissä samoillessaan.

Mikä Vaarametsien maan luonto-opas?
Tämä kansio on tehty työkaluksi Syötteen matkailun
parissa toimiville. Kansiosta löydät perustietoa, jonka
avulla voit vastata asiakkaiden visaisiin kysymyksiin ja
tarjota heille apua.
Nämä sivut lukemalla saat yleistajuisen tietopaketin,
eräänlaisen lyhyen oppimäärän Syötteen alueen luonnon parhaista paikoista, kasveista, eläimistä ja alueen
menneisyydestä. Pitempi oppimäärä syntyy kokemuksen kertyessä, usein vasta vuosien mittaan. Kansion
muotoon tämä on pakattu siksi, että tiedon päivittäminen ja uudistaminen olisi mahdollisimman helppoa.
Muista kysyä Syötteen luontokeskuksesta, milloin
opasta on viimeksi päivitetty!

Päivitetyn oppaan voit tulostaa käyttöösi Metsähalli         www.
    
           
-sivuston lisäksi kannattaa vierailla myös alueen kar      
retkeilykokemuksien jakaminen onnistuu yhteiso.luon    
Tämä kansio on toteutettu Syötteen lumoa -hankkeessa 2010-2012. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli
Syötteen matkailualueen asiakaspalveluhenkilöstön
luonto- ja kulttuuriarvojen osaamistason nostaminen.
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2 Luonto-oppaan kymmenen
kärkikohdetta Syötteen luonnossa
Tässä on kymmenen hienointa paikkaa Syötteen kansallispuistossa ja sen ympärillä, ole hyvä. Nämä paikat on nähtävä voidakseen sanoa tuntevansa Syötteen
luonnon – mutta vaikka et olisi itse paikan päällä käynytkään, tämän kansion ohjeistuksella osaat ainakin pätevästi kertoa käyntikohteita hakevalle matkailijalle, millaisia tärppejä Syötteen parhaimmilta paikoilta löytyy.

Kymmentä kohdetta ei niin vain kaahata läpi, näiden
näkeminen ja kokeminen on viikon mittainen ohjelma.
Kaikki paikat ovat hyviä kesäkauden kohteita, osa sopii mainiosti myös talvikohteeksi lumikenkien tai suksien kanssa.
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Kuva: Saara Airaksinen

1. Syötteen luontokeskus

Luontokeskus on luonteva paikka aloittaa tutustuminen seutuun. Luontokeskus on portti, jonka kautta mennä, yhtä lailla kuin ikkuna, joka näyttää mitä edestä löytyy. Jo luontokeskuksen
vuonna 2003 valmistunut massiivihirsinen rakennus on komea nähtävyys. Iso-Syöte -tunturin
juurella olevaan keskukseen on koottu kaikki saatavissa oleva tieto niin Syötteen kansallispuistosta kuin Iso-Syötteen retkeilyalueesta ja Syötteen virkistysmetsästä. Muista, että iso osa tiedosta ja osaamisesta on henkilökunnalla, joten aina kannattaa kysyä!
Luontokeskuksesta löydät pysyvän ja vaihtuvan 
Luontokeskuksesta voit ostaa opastusta alueen luon
näyttelyn, jotka kertovat ikiaikaisista ja ajankohtaisista
aiheista luonnossa. Pysyvän näyttelyn nimi ”Lastuja selkosilta” kertoo perusajatuksen: Syötteen alueen luontoa
tarkastellaan siinä myös ihmisen toiminnan kautta, sillä
ihminen on kuulunut näihin maisemiin aina jääkauden
loppumisesta lähtien.

Vaihtuvat näyttelyt ovat enimmäkseen paikallisten


taiteilijoiden ja luontokuvaajien tekemiä. Niiden näkökulma on Koillismaalla ja Pohjois-Suomessa. Näyttelyt
vaihtuvat uuteen muutaman kuukauden välein.

Luontokeskuksen 60-paikkaisessa auditoriossa voit


katsella luontoaiheisia video- ja multivisioesityksiä. Valikoimassa on parikymmentä esitystä useilla eri kielillä.

toon. Sen hinta on 45 euroa alkavalta tunnilta. Koululaisryhmille opastus on ilmainen.

Luontokeskuksessa toimii ravintola, joka tarjoaa lou

nasta seisovasta pöydästä. Voit ostaa sieltä valmiit retkieväspaketit mukaan maastoon.

Luontokeskus on myös paikka, josta saat luvat niin

metsästykseen kuin kalastukseen.

Syötteen luontokeskukseen saat yhteyden soitta

   
    
Tarkista luontokeskuksen aukioloajat osoitteesta

 


Suurin osa luontokeskuksen palveluista ja materiaa

leista on ilmaisia! Myyntituotteitakin löytyy, osalla niistä
tuetaan Syötteen kansallispuiston toimintaa ja alueen
reittien kehittämistä.
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1. Syötteen luontokeskus

Luontokeskuksen henkilökunta tietää, tuntee ja kertoo.
Kysy heiltä kaikkea mitä et itse (vielä) tiedä.
Veikko Virkkunen kuuluu Syötteen kansallispuiston vakiokalustoon.
Nyt Syötteen luontokeskuksen hoitajana työskentelevä Veikko on toiminut kansallispuistossa
monissa eri tehtävissä
asiakasneuvojasta projjektipäällikköön. Veikko
on paljasjalkainen taivalkoskinen ja lumikenkäilee Syötteen huipuilla ja
kuruissa kuin kotonaan.

Kuvat: Minna Koramo

Tuomas Uola työskentelee luonto-oppaana.
Tuomaksen löydät luontokeskuksen tiskin takaa
tai ryhmiä opastamasta.
Asiakaspalvelun lisäksi Tuomas suunnittelee
Syötteen kansallispuiston ympäristökasvatusta
jja kouluyhteistyötä. Vapaalla Tuomas suuntaa
mutkamäenlaskuun tai
kulkee omia polkujaan
lumikengillä ja maastopyörällä.

Irja Leppänen on Syötteen luontokeskuksen
asiakasneuvoja. Irja hoitaa luontokeskuksen
asiakaspalvelun, opastaa
ryhmiä, suunnittelee tapahtumia ja vastaa luontokeskuksen matkamuisto- ja myyntituotevalikoimasta. Syötteen luonnossa Irja hiihtää ja retkeilee.

Luontokeskuksessa työskentelevän kolmikon ja kausityöläisten lisäksi Syötteen maastossa palveluiden
korkeasta tasosta huolehtivat luontovalvojat Urpo
Kouva (Pudasjärvi) ja Raimo Kurtti (Taivalkoski).
Vesa Simonen toimii puiston alueella suunnittelijana, keskittyen erityisesti reittien ja maastopalveluiden suunnitteluun. Vesa osallistuu Metsähallituksen
Luontopalveluiden edustajana muun muassa latupoolin toimintaan.
Teija Turunen toimii Syötteen alueella erikoissuunnittelijana ja hänelle kuuluvat mm. reitti- ja yhteistyösopimukset.
Syötteen kansallispuiston puistonjohtajana toimii
Matti Hovi.


BONGAA LUONTOKESKUKSELLA
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Kuva: Jari Peltomäki
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Kuva: Saara Airaksinen

2. Ahmakallio

Ahmakallion näköalatornille pääseminen ei ole helpon takana, mutta se kannattaa.
Luontevin lähtöpaikka on luontokeskukselta, patikointimatkaa Ahmakalliolle kertyy silloin
noin 12 kilometriä.
Osa reitistä on 17 kilometrin mittaista Ahmankier

rosta. Valitsemastasi reitistä riippuen matkan varrella
on taukopaikkoina Annintuvan, Ylpiätuvan ja/tai Koiratuvan päivätuvat. Ahmavaarassa on yöpymiseen sopiva
Ahmatupa, josta osa toimii maksullisena varaustupana
ja toinen puoli ilmaisena autiotupana. Varaustuvan palveluihin kuuluu myös sauna! Varaukset voi tehdä Syötteen luontokeskuksesta.

Ahmavaaran pohjoisella laella on Ahmakallio, jonne


Ahmavaarassa on laaja korukiviesiintymä. Läpikuul

tavan vihreä aventuriinikvartsiitti on kivettynyttä muinaista merenpohjaa, joka on vuosimiljoonien aikana
kääntynyt pystyyn ja pistää nyt Ahmavaaran kohdalta
esiin. Ahmatuvalta pohjoiseen on opastettu paikka, josta voi ottaa mukaan korukiven palasia matkamuistoksi.

Ahmavaaran autiotuvalle on tehty näyttely koruki
vistä.

on rakennettu näköalatorni. Tornissa seistessäsi olet piirua vaille 400 metrin korkeudella merenpinnasta. Ympärilläsi leviää vaarametsien maa kaikessa komeudessaan. Kansallispuiston komea kynttiläkuusikko sitä halkovine soineen on nähtävyys niin kesällä kuin talvella,
jolloin torni on lähellä Ahmakallion latua. Se ei ole helpoimmasta päästä, nousua ja laskua riittää haasteeksi asti.
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Kuva: Tuomas Uola

2. Ahmakallio

Soita vaarojen laella ja rinteillä
Yksi Syötteen alueen erikoisuus on vaarojen lakija rinnesuot. Ohutturpeisten soiden vesi on yleensä
peräisin lähteistä, jotka pulppuavat näkymättömissä
korkealla vaarassa. Ne valuttavat vettään pitkin rinnettä, joka viileässä ilmastossa on hitaasti muuttunut suoksi.

Rinnesoilta saattaa löytää ravinteikkaiden paikkojen
kasveja varsinkin suon alareunalta: maa- ja kallioperästä hitaasti irtoavat ravinteet valuvat veden mukana alaspäin.

BONGAA AHMAKALLIOLLA
Sinipyrstö            #    !   ! 
                     !$#                

Kuva: Jari Peltomäki
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Kuva: Saara Airaksinen

3. Pytkynharju

Pytkynharju löytyy Iso-Syötteen eteläpuolelta, retkeilyalueen kaakkoisreunasta läheltä Naamankajärven toimintakeskusta. Kolmisen kilometriä pitkä ja Hanhilammen luona parhaimmillaan 30 metriä ympäristöstään nouseva kapea harju on täydestä syystä mukana harjujensuojeluohjelmassa. Harjun selkä on kapea ja siltä aukeaa loisteliaat maisemat pohjoiseen, kohti
Romevaaraa ja Iso-Syötettä.
Pytkynharju on helposti saavutettavissa. Parhaiten


harjulle pääsee Kellarilammen parkkipaikalta harjun eteläpuolelta tai Lauttalammen parkkipaikalta harjun länsipäästä. Itäpäässä Naamankajärven parkkipaikalta harjun alkuun on alle kilometrin kävely.

Pytkynharju on Syötteen kierroksen (17 km) ja Pyt

kyn pyrähdyksen (9 km) varrella. Molemmat reitit ovat
sopivia päiväreiteiksi.

Pytkynharju kannattaa muistaa lumikenkäilykohtee
na. Silloin paras lähtöpaikka on Naamankajärven toimintakeskuksen parkkipaikka.

Kaikissa kolmessa harjun viereisessä lammessa

on hyvästi ahvenia pilkkijöille ja onkijoille. Kirkasvetiset
lammet ovat lapsiperheelle helppo kalapaikka! Kellarilammen luontopolku on esteetön ja soveltuu siten sekä
pyörätuolilla tai lastenrattailla kuljettavaksi.

Lauttalammelta ja harjun eteläpuolella olevalta Kel

larilammelta löytyy laavut taukopaikoiksi. Hanhilammella on vuokrattavissa oleva Villin Pohjolan tukikohta, jossa on kota ja savusauna. Tiedustelut ja varaukset Hotelli Iso-Syötteestä.
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3. Pytkynharju

Pytkynharju syntyi jäätikön railoon
Jääkauden loppupuolella kilometrin paksuinen mannerjää vetäytyi ja suli paikoilleen. Pytkynharjun kohdalla jäätikköön on pamahtanut harjun levyinen railo, joka on muuttunut sulamisvesien uomaksi, jäätikköjoeksi.

Sulamisveden mukana on kovassa virrassa kulkenut
soraa ja hiekkaa, joka on kerrostunut railon pohjalle
virtauksen suvantokohtiin. Kun jää lopulta on sulanut ympäriltä, jäljelle on jäänyt jyrkkärinteinen harju.

BONGAA PYTKYNHARJULLA

Kuva: Tiina Laitinen

Pohjanlumpeen                  %            &         !     
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Kuva: Jenna Nivakoski

4. Vattukuru

Pienelle matkalle mahtuu paljon ja niin erilaista luontoa. Tätä ihmettelee täydestä syystä
Vattukurun 2,1 kilometrin mittaisen luontopolun varrella.
Vattukurun jylhien, monikymmenmetristen kivirakka
rinteiden vastapainona on rehevä lehtosuo – elinympäristöjen äärilaitoja.

Vattukurun luontopolku alkaa Lehtovaaran parkkipai

Vattukuru luontopolkuineen on kesäkohde ja se sopii


hyvin lapsiperheille. Polku on osittain pitkostettu ja porrastettu. Kurun pohjalla on laavu taukopaikaksi. Luontopolun opasteet kertovat alueen luonnosta, vanhasta
metsästä ja eläimistä.

kalta lähellä Pudasjärven ja Taivalkosken rajaa.
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4. Vattukuru

Vesipurkaus uursi kurut
Syötteen kansallispuiston alueelta löytyy kaksi hienoa kurua, Vattukuru ja Portinkuru. Kurun toinen nimitys on ylitysuoma. Se viittaa kurun syntytapaan:
jääkauden lopulla 10 000 vuotta sitten vaaran rinteen ja jäätikön väliin järveksi kerääntynyt sulamisvesi on yhtäkkiä purkautunut valtavalla voimalla

vaarojen välisen painanteen kautta. Pehmeä maaaines on lähtenyt veden mukaan, jäljelle on jäänyt
kalliokuru. Kun kallio on näkyvissä ja sään armoilla,
vuosituhansien aikana routa on rikkonut sitä. Näin
ovat syntyneet Vattukurun rakkakivikot.

BONGAA VATTUKURUSSA

Kuva: Tuomas Uola

Maariankämmekän  '                      (                           
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Kuva: Saara Airaksinen

5. Kaunislampi

On nimensä mukainen! Ruska-aikaan upeimmillaan oleva Kaunislampi löytyy noin 35 kilometrin automatkan päästä Syötteen luontokeskuksesta pohjoiseen.
Sille, joka tietää Venäjän puolella entisessä Kuu

samossa sijaitsevan Paanajärven, voi Kaunislampea
kuvailla pienois-Paanajärvenä. Rotkojärven syntytapa
kallioperän murroksen liikahduksesta on samanlainen.

Kaunislampi ei ole Syötteen kansallispuiston sisäl

lä, vaan se on oma pieni, 198 hehtaarin kokoinen aarnialueensa. Tästä syystä lammelle Ruuhensuon tien varresta vievän 1,9 kilometrin pituisen polun alku sattuu
olemaan keskellä hakkuualuetta, mutta tätä ei pidä säikähtää. Näköalat kyllä paranevat lammen lähestyessä.

Lammen ympäri kiertävä päiväreitti on 6 kilomet
rin pituinen.

Kaunislampi on kesäkauden kohde. Sen länsipuo

lella 200 metrin päässä on toinen nähtävyys, muinaisrantakivikko.

Taukopaikka löytyy järven eteläpuolella olevalta

päivätuvalta. Tuvalta lähtee yhdysreitti Syötteen kansallispuiston vaellusreitistöön.
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Kuva: Tuomas Uola

5. Kaunislampi

Syöte oli suurjärven rantasaaristoa
Kaunislammen länsipuolella olevalla muinaisrantakivikolla kannattaa sulkea silmänsä ja ajatella sama
paikka 9 000 vuotta sitten. Seisot Ancylus-järven
rannalla, nykyistä Itämerta paljon suurempana ja sitä 200 metriä korkeammalla lainehtineen veden äärellä. Olet ulkosaaristossa, nykyisen Syötteen alueen vaarat pistävät korkeina saarina ylös järvestä.

Kun katsot etelään, yhtämittaista järvenselkää aukeaa Puolaan saakka. Takanasi pohjoisessa mannerjäätikkö jatkaa vetäytymistä ja sulamista.
Rantakivet ovat edelleen paikallaan. Ne ovat joskus ottaneet vastaan ison selän tyrskyt.

BONGAA KAUNISLAMMELLA

Kuva: Jari Peltomäki

Palokärki    !          
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Kuva: Tuomas Uola

6. Rytivaaran kruununmetsätorppa

Rytivaaran kruununmetsätorppa on keskelle kansallispuistoa uudelleen rakennettu ainutlaatuinen museotila.
Rytivaaran asuttamisen alkuajoista on tietoa hyvin vä

hän. Perustajaa ei tiedetä, luultavasti torpan on rakentanut
joku vaarojen kaskeaja valtion maille, todella kaukaiseen
erämaahan omin luvin. Näitä epäselviä asumisoloja valtio
ja Metsähallitus ryhtyivät järjestelemään ja antamaan raivaajille oikeuden asumiseen. Asiakirjojen mukaan Rytivaara olisi ollut virallisesti olemassa vuonna 1852, aluksi mäkitupana, jolla ei ollut säännöllistä viljelyä. Torppa autioitui
välillä, asukkaat vaihtuivat, kaikista Rytivaarassa eläneistä
ei ole jäänyt aikakirjoihin tietoa. Kyse oli kaikkein köyhimmästä työväestöstä, joka liikkumalla haki itselleen paikkaa
maailmassa. Se tiedetään, että vuonna 1860 Rytivaarassa asui mies nimeltä Johan Karlbom, mutta ankarina hallavuosina vuosikymmenen puolivälissä paikka jäi tyhjilleen.

Vuonna 1870 Rytivaaran isännäksi tuli Matti Kynsijär

vi, joka solmi valtion kanssa sopimuksen kruununmetsätorpasta. Torpparisopimus tarkoitti asumis- ja viljelemisoikeutta viljaveroa vastaan. Rytivaarasta se oli 1870-luvun
alkupuolella 60,5 litraa vuodessa. Kynsijärven jälkeen elämää Rytivaarassa koetti jatkaa Antti Kallioisenaho vuodesta 1882 lähtien.

Niukka elämä perustui torpan alkuaikoina metsän riis

Valtio suhtautui karsaasti metsää haaskaavaan kas

keamiseen, joka 1800-luvun lopulla kiellettiin kokonaan.
Peltoviljelyyn siirtyminen oli myös Rytivaaran karuilla mailla hyvin hankalaa. 1900-luvulle tultaessa leipä leveni Rytivaarassa jonkin verran. Talossa oli pari lehmää, hevonen
ja lampaita. Eläinten talviruoka niitettiin suoniityltä ja taiteltiin metsästä koivun lehtikerppuina. Eläimet antoivat lihaa, maitoa josta kirnuttiin voita, villaa ja nahkaa, hevosella päästiin savotalle töihin.

1930-luvulla Rytivaarasta tuli oikea tila, valtion asutus

tila numero 37, jonka isäntä oli Reete Eskelinen. Reeten
kerrotaan taluttaneen joskus savotalle vasikan tai lehmän
myytäväksi savottalaisten ruokatarpeiksi.

Reete oli Rytivaaran viimeinen isäntä. Tila autioitui


1950-luvulla kun Reete ja Maija muuttivat parinkymmenen kilometrin päähän Virkkusen taloon, jossa Maija työskenteli piikana.

Vuosituhannen vaihteessa Metsähallitus rakensi uudel
leen alkuperäisen mallin mukaisesti pihapiiriin talon, navetan, liiterin, saunan, keittokodan ja kaksi riiheä.

Kuva: Tuomas Uola

taan, kalastukseen ja kaskeamiseen. Vaarakuusikon kaataminen ja polttaminen antoi kovalla työllä muutaman sadon, sitten kaski oli köyhtyneenä hylättävä ja vaihdettava paikkaa.
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6. Rytivaaran kruununmetsätorppa

Neljä vuotta ruispuuroon
Vaikka ympärilläsi olisi vanha kuusikko, jos paikan
nimen mukaan olet aholla, on siellä joskus kasvanut
ruis, nauris tai ohra. Syötteen alueella kaskeaminen
on ollut vanhaa savolaismallista huuhtakaskea. Vaaran etelärinteen vanha kuusimetsä kaadettiin kevättalvella hangelle. Se sai kuivua seuraavan kesän yli,
kunnes se poltettiin toisen vuoden kesällä.
Seuraavana kesänä, kolmantena vuonna, palamatta jääneet puunrungot karsittiin ja kangella vierrettiin

yhteen kasaan, jotta ne saatiin palamaan loppuun.
Kaski karhittiin hevosen vetämällä risukarhilla, joka
oli kuusesta valmistettu sekin. Kaski kylvettiin syysrukiille ja karhittiin uudelleen.
Neljännen vuoden syyskesällä ruissato oli lopulta valmis. Se leikattiin sirpeillä, kuivattiin ulkona lyhteiksi
koottuna ja lopulta puitiin pihapiirin reunalla olevassa riihessä.

BONGAA RYTIVAARAN KRUUNUNMETSÄTORPALLA

Kuva: Tiina Laitinen
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Kuva: Tuomas Uola

7. Pyhitys

Pyhitys on niitä paikkoja, joista kiistellään ovatko ne tuntureita tai vaaroja. Vain kymmenen metriä Iso-Syöte -tunturia matalamman erämaavaaran laki on kieltämättä avoimen tunturimainen,
ja myös laen kasvilajisto on kotoisin tuntureilta.
Pyhitys on erämaavaaraksi helppo saavuttaa. Kesä

Pyhityksen nimikin kertoo sen asemasta. Seudun kor

keimmat vaarat ovat olleet metsäsaamelaisten pyhiä paikkoja, uhripaikkoja. Kostonjärven puoleiselta rinteeltä löytyy
pienempien kivien päällä lepääviä kivipöytiä, joiden luona
on tuhansia vuosia sitten käyty uhrimenoja. Niissä metsän ja järven viljaa on uhrattu jumalille ja varmisteltu hyvää
pyyntionnea jatkossakin. Sitä kannattaa kokeilla nykyäänkin kun sattuu löytämään sopivan kivipöydän…

Kuva: Tuomas Uola

aikaan laelle on vain kaksi kilometriä parkkipaikalta. Polun puolivälissä on laavu hengähdyspaikaksi. Pyhitykselle
noustessa saa varautua tiukkaan kävelyyn, sillä polku nousee puolentoista kilometrin matkalla 160 metriä. Hikoileminen kannattaa, sillä laelta avautuu loistava näkymä länteen Salmitunturin suojelualueelle, joka on yksi Syötteen
kansallispuiston neljästä osasta. Idässä maisemaa hallitsee laaja Kostonjärvi.
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7. Pyhitys

Pyhitys on pyhä paikka
Metsäsaamelaisten uskonto oli shamanismia. Luonto oli täynnä henkiä ja toimissaan onnistuminen vaati yhteistyötä näiden henkien kanssa. Tavallisten ihmisten ja henkien välillä toimivat shamaanit, tietäjät, jotka pystyivät katsomaan kahdelle puolelle todellisuutta: tähän maailmaan ja henkien maailmaan.

Jumalille ja hengille uhrattiin. Pyhityksen laella olevat pöytäkivet ovat näiden uhrimenojen tärkeimpiä
paikkoja, seitoja. Niille on tuotu juhlapäivinä osa saaliista hengille lahjoiksi. Nykyinen kekri syksyllä lienee osaltaan peräisin näistä ikivanhoista uhrausmenoista.

Luontouskonnossa luonto oli pyhä eikä sitä saanut
vahingoittaa, koska se olisi ollut henkien ja jumaluuden vahingoittamista. Koko heimon elämä riippui luonnon antimista ja vuotuisen tarkoin järjestellyn vuodenkierron toteutumisesta.

Metsäsaamelaisten keskeisiä jumalia ovat olleet Ukko (Ukkonen, Äijih, Tiermes), Akka, Aurinko, Tulenjumala ja Vedenjumala. Karhu, Ohto, Otavasta laskeutunut, oli erityisen pyhä eläin.
Näiltä selkosilta metsäsaamelaisten kieli ja kulttuuri
katosi 1700-luvulla samaan aikaan heidän tärkeimmän saaliseläimensä, metsäpeuran kanssa.

BONGAA PYHITYKSELLÄ

Kuva: Joiku Rauhala

Pyhityksen Peikkoa                   +            
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Kuva: Veikko Virkkunen

8. Soiperoinen

Soiperoinen on hyvin terävälakinen ja jyrkkä harju, joka kulkee kirkasvetisten Rääpysjärven ja
Soiperoisen välissä. Mitähän Soiperoinen sitten tarkoittaa? Hankala sanoa, mutta ainakin paikallinen satusetä, Niilo Keränen, on ottanut paikan satukirjansa nimeksi ja omaa maatansa
kansoittaviksi satuhahmoiksi, soiperoisiksi.
Lasten kanssa Soiperoinen onkin hyvä päiväkohde.


Se on leppoisa pistäytymiskohde, josta löytyy useita lyhyitä, 2-3 kilometrin polkuja. Niiden varrella on taukopaikoiksi päivätupa, laavu ja grillikota. Myös uimapaikkoja on yllin kyllin.

Ihminen on kulkenut Soiperoisen harjuilla ja järvillä


Kuva: Veikko Virkkunen

kivikaudesta lähtien. Jos on tarkkana, alueelta löytää
kivikautisia peuranpyyntikuoppia, tervahautoja ja kalkkimiiluja, kalastajien asuntona olleen kalatuvan jäännökset ja vanhan porokämpän pohjan, niittylatoja ja
lammen pohjassa lepäävän kopukan eli kalamiesten
käyttämän tukeista tehdyn lautan. Kaikki tämä kertoo
siitä, että Soiperoinen on ollut hyvä paikka tuhansien
vuosien ajan. Niin se on edelleen!
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8. Soiperoinen

Imperiumi seilasi tervan varassa
Soiperoisen harjuilta löytyvät tervahaudan jäänteet
ovat merkkejä tämän alueen ensimmäisestä teollisuudesta. Iso osa maailman purjelaivastosta 1700ja 1800-luvuilla pysyi pinnalla siksi, että sen runko
ja köysistö oli kyllästetty Koillismaan ja Kainuun tervalla.
Kainuusta terva kuljetettiin Ouluun tervaveneillä, kovien koskien Iijoella parempi väline oli tulvan aikana
käytetty lautta. Niillä rahdattiin 1860-luvulla Pudasjärven pitäjästä 10 000 tervatynnyriä vuodessa Ouluun ja sieltä maailmanmarkkinoille.
Tervanpolton jäljet näkyvät Soiperoisen hitaasti kasvavassa männikössä edelleen vanhojen ikipetäjien

puuttumisena. Ne on kaadettu, halottu ja ladottu samoille kankaille rakennettuihin tervahautoihin.
Ison tervahaudan poltto on kestänyt viikon ja palkkana on ollut kymmeniä tynnyreitä tervaa. Ne on uitettu Soiperoisen eteläpuolella kulkevaa Kutinjokea
pitkin Kostonjokeen ja sieltä edelleen Iijokea myöten Ouluun.
Tervaa ovat polttaneet seudun talolliset ja torpparit,
jotka ovat 1860-luvulta lähtien joutuneet maksamaan
Metsähallitukselle korvauksen käyttämästään puusta. Säännöt olivat tarkat: kaikkia puita ei saanut kolota pihkottumaan, vaan kymmenen metrin välein oli
jätettävä siemenpuita.

BONGAA SOIPEROISELLA

Kuva: Jari Peltomäki
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Kuva: Tuomas Uola

9. Iso-Syöte

Iso-Syötteen päällä olet huipulla, 432,5 metrin korkeudessa. Kilometrin mittainen Huipunpolku
on näköalareitti, jonka varrella on kolme näköalapaikkaa. Niiltä kansallispuiston vaaramaisema aukeaa jalkojesi juuressa. Maisemat avautuvat kauas, vieressä on tykyn rikkomaa känkkyrämetsää, joka on ”taivaan vaivaamaa” sanonnan varsinaisessa merkityksessä.
Huippupolku alkaa Hotelli Iso-Syötteen parkkipai

Näköalareitti kulkee enimmäkseen Syötteen raken

netun alueen halki, mutta sen läntisellä osalla pääsee
paremmin luonnon keskelle. Polku sopii osittain liikuntarajoitteisille saattajan kanssa.

Kuva: Tuomas Uola

kalta. Polun varrella esitellään alueen maisemaa, luontoa ja geologista historiaa.
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9. Iso-Syöte

Tykky ei ole lunta
Moni luulee tykyn kertyvän puihin sataneesta lumesta, mutta se on vain osa totuutta. Tykky on enemmän jäätä kuin lunta, sillä se tarttuu puihin ilmassa olevasta kosteudesta. Koillismaan korkeat vaarat ovat omassa korkeudessaan ensimmäisinä ottamassa vastaan mereltä tulevaa vesihöyryä, joka kovalla pakkasilla tiivistyy ja jäätyy puihin.
Tykkyä alkaa kertyä heti ensimmäisistä kunnon pakkasista alkaen. Kova pakkastalvi ilman välillä olevia
lauhoja jaksoja on hyvä tykkytalvi, silloin vaaran kuusikot muuttuvat valkoisiksi kynttilöiksi ja laen puunkänkkyrät katoavat kokonaan tykyn sisään. Yhdessä suuressa kuusessa tykyn paino saattaa olla useita tonneja.

BONGAA ISO-SYÖTTEELLÄ

Kuva: Minna Koramo

Riekonmarja       +$                          +$                            
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Kuva: Mari LImnell

Tykyn kuorrutus on hyvin tiukassa. Se kestää tuulen
ravistelua hyvin ja alkaa pudota yleensä helmikuun
lopussa, kun aurinko jo hivenen lämmittää.
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Kuva: Juha Nyman

10. Romevaara

Romevaarassa pääsee hyvin kiinni Iso-Syötteen alueen vaarojen perimmäiseen olemukseen.
Jyrkkärinteinen, metsähuippuinen vaara on kelpo vaarakuusikkoa, jonka keskellä kulkeva polku ei päästä helpolla. Yhdeksän kilometrin mittainen Romevaaran huiputus on yksi alueen
haastavimmista reiteistä jyrkkine nousuineen ja laskuineen.
Laelta aukeaa kaukomaisema luoteeseen kohti Pär
jänjokea ja maisemaa hallitsevaa Ahmavaaraa.

kuut ovat mahdollisia, mutta ne tehdään kevyillä menetelmillä pitäen mielessä alueen retkeilykäyttö.

Romevaara kuuluu Iso-Syötteen retkeilyalueeseen,


Kuusikkoisen, korkean Romevaaran etelärinne on


eli se ei ole osa kansallispuistoa. Retkeilyalueen vaarakuusikoita on hakattu harsimalla 1900-luvun alussa
eli poimimalla parhaat puut pois. Tämä näkyy metsän
kuvassa edelleen. Nykyään retkeilyalue on jaettu rajoitusvyöhykkeeseen ja talousvyöhykkeeseen. Rajoitusosalla metsiä ei hakata ja ne ovat parhaimmillaan hyvinkin vanhaa ja erämaista metsää. Talousosassa hak-

Siperiasta kotoisin olevan lintuharvinaisuuden, sinipyrstön, kotimetsää. Koillismaan ja Kainuun vaarat ovat sen
ainoa esiintymisalue Länsi-Euroopassa ja sinipyrstöä
tullaan katsomaan tänne kaukaakin.
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10. Romevaara

Luonnonmetsä uudistuu puu kerrallaan
Syötteen kansallispuistossa tätä riittää, vaarakuusikkoa nimittäin. Kuusi saapui tänne idästä vasta viitisen
tuhatta vuotta sitten, mutta se valtasi näiden vaarojen
rinteet varsin tehokkaasti.

Vaarakuusikko uudistuu puu kerrallaan. Myrsky tai
tykkylumi kaataa lahoavan kuusen sieltä, toisen täältä. Kaatunut puu tarjoaa valoa ja elintilaa, joka luonnon lakien mukaan kyllä täyttyy aikanaan, ihmisen
mittakaavassa hyvin hitaasti.

Kosteina kuusimetsät ovat palaneet hyvin harvoin tai
eivät koskaan. Tuli kuuluu pohjoisen metsän muokkaajiin, mutta näiltä kuusikoilta löytää kulonkiertämiä,
joissa metsäpalo ei ole koskaan vieraillut.

Kuuset eivät ole kovin pitkäikäisiä puita, laho tappaa
ne viimeistään 200 vuoden iässä. Ikivanhat vaarojen päällä kasvavat mäntyaihkit sen sijaan saattavat
elää 500-vuotiaksi ja seistä keloinakin pystyssä yhden sata vuotta.

BONGAA ROMEVAARALLA
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Kuva: Antje Neumann

Kuva: Veikko Virkkunen

Naava ja luppo                     
                           !              
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Kuva: Tuomas Uola

3 Mitä tehdä?

Oppaan tässä osassa tutustutaan luontomatkailun mahdollisuuksiin Syötteen alueella.
Mukana on lihasvoimin, luontoa kuluttamatta tapahtuvaa tekemistä.
Kesällä ja talvella Syötteen alueelta löytyy tekemistä ja
harrastamista, joko omatoimisesti tai ostettuna, opastettuna palveluna. Tässä oppaassa on keskitytty omatoimiseen luontomatkailuun.

Tietoa alueen muista matkailupalveluista löydät osoitteesta ZZZV\RWHÀ
Omaksi osiokseen on koottu lapsiperheen tärpit luontomatkailussa, joita niitäkään ei ole vähän!

Syötteen kansallispuiston yhteistyöyritykset tarjoavat kestävän luontomatkailun periaatteiden mukaisia palveluita. Yhteistyöyritykset löydät osoitteesta
ZZZOXRQWRRQÀV\RWH!3DOYHOXW
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Kuva: Veikko Virkkunen
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Patikkapaikan kautta maastoon
Syötteellä on neljä Patikkapaikaksi nimettyä infopistettä.
Niistä löydät muutamalla hiiren klikkauksella tietoa Syötteen ja Koillismaan alueen luontomatkailusta.
Patikkapaikka esittelee kohteet kuudella kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi.

1/2012

Patikkapaikkapalvelua voi käyttää Syötteen luontokeskuksessa, Safaritalolla, Hotelli Iso-Syötteellä sekä Syötekeskuksessa. Taivalkoskella palvelu on käytössä Hotelli Herkon tiloissa.
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Kesä
Retkeily
Jos Syötteen alueen retkeilyreitit tiivistetään yhteen sanaan, se sana on PRQLSXROLVXXV.
Tarjolla on kaikkea kaikille luonnosta kiinnostuneille. Lyhyimmät reitit kiertää puolessa tunnissa, mutta usean vuorokauden vaellus onnistuu yhtä lailla. Oli alla pyörätuoli tai hyväksi kulutetut vaelluskengät, tarjontaa löytyy.
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Kesä/retkeily
Luontopolut ovat helpoimpia pistäytymiskohteita ja ikkunoita Syötteen alueen luontoon. Ne tarjoavat
aina tietoa ympärillä levittäytyvästä luonnosta. Luontopoluilta löytyy
aina tulipaikka ja laavu.
Kuva: Saara Airaksinen

Kellarilammen luontopolku 0,9 km Helppo pyörätuolireitti. Esittelee harjujen, suolampien ja soiden syntyä.
Salojen siivekkäät (Luontokeskuksen
luona) 0,5 km. Esittelee Syötteen alueen
paikkalintujen elämää. Polulla pystyy liikkumaan pyörätuolilla saattajan kanssa.
Vattukurun luontopolku 2,1 km Pitkoksia ja porrastusta. Esittelee vanhan metsän ja soiden luontoa.

Ansapolku 3,7 km Esittelee vanhaa eräkulttuuria. Ansapolkua kestävöidään ja kunnostetaan vuosina 20122013 ja samalla luontopolulla muutetaan niin reittiä kuin
maasto-opasteitakin.

Päiväreitit ovat yhden päivän kierroksia,
niitäkin on tarjolla monen mittaisia ja tasoisia. Reittien varrella on nuotiopaikkoja, laavuja ja päivätupia taukopaikoiksi.

Pytkyn Pyrähdys 9 km Harjumaisemia.
Romevaaran huiputus 9 km Vaarametsiä ja maisemia.
Rytivaaran kierros 9 km Alueen historiaa.

Vaellusreitit on tarkoitettu useiden päivien kulkemiseen. Useat reitit yhtyvät toisiinsa.

Ahmankierros 17 km

Kuva: Teija Turunen

Syötteen alueella on hyvä autiotupien, päivätupien ja laavujen verkosto. Ahmatuvalla kansallispuiston sydämessä on myös
varaustupa ja -sauna. Varaukset voi tehdä luontokeskuksessa. Kaikki reitit, reittikuvaukset ja kartan löydät luontokeskuksessa ja monissa Syötteen alueen yrityksissä myytävänä olevasta Syötteen päiväreitit-esitteestä. Esitteessä on kartta, jolla
selviää reiteillä kulkiessa. Tarkempaa karttaa tarvitsevalle voi suositella mittakaavassa 1:50 000 olevaa Syöte-Pudasjärvi/Taivalkoski-Kylmäluoma ulkoilukarttaa. Syötteen geologinen retkeilykartta taas kertoo
maa- ja kallioperästä niistä kiinnostuneille.
Syötteen kierros 17 km

Palveluita retkeilijöille:
Kyyti reitin alkuun tai päätepisteestä takaisin: Syöt
teen Taksi (08) 106 446.

Lasten kantorinkkoja vuokrataan Syötteen luonto
keskuksessa.
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Valmiit retkieväät mukaan reissuun: Syötteen


luontokeskuksen kahvila-ravintola Piian Särvin,
puh. 0400 597 949 tai 040 837 7702.
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Kesä/autiotuvat

Autiotuvat
Autiotupa on vaatimaton rakennus, joka on tarkoitettu
erämaassa omin voimin eli jalkaisin, hiihtäen, meloen tai
soutaen liikkuville. Tuvat ovat avoimia, lukitsemattomia
yöpymis- ja levähdyspaikkoja. Tuvissa voi yöpyä yön tai
kaksi ilman ennakkovarausta. Ota huomioon, että ruuhka-aikoina tupiin ei aina mahdu.

Autiotuvissa on perusvarustuksena makuulaverit, pöytä,
penkit, kamiina ja kuivakäymälä. Ahmatuvalla on kaasuliesi ja keittoastioita. Lisäksi on polttopuuta sekä saha ja kirves.
Tuvissa ei saa tupakoida, mutta tupiin saa tuoda lemmikkieläimiä.
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Kuva: Saara Airaksinen

Kesä/autiotuvat

Päivätuvat
Päivätupa on tarkoitettu päiväretkien levähdyspaikaksi
ohikulkevalle retkeilijälle. Hätätilanteessa päivätuvissakin
voi yöpyä, mutta niissä vaeltaja joutuu nukkumaan lattialla, koska makuulavereita ei yleensä ole.

Päivätuvissa on tulipaikka, penkit sekä kuivakäymälä.
Lisäksi on polttopuuta sekä saha ja kirves.
Tuvissa ei saa tupakoida, mutta niihin saa tuoda lemmikkieläimiä.

SYÖTTEEN PÄIVÄTUVAT:
Riihitupa
Annintupa

Koiratupa
Ylpiätupa

Kettutupa
Soiperoinen

Välitupa
Kaunislampi

Varaustuvat
Varaustuvat ovat lukittuja ja maksullisia. Petipaikan varannut saa avaimen maksua vastaan luontokeskuksesta. Varaustupa voi olla myös autiotuparakennuksen osa
tai muuten sen yhteydessä. Niissä yöpyvät yhdessä niin
tutut kuin tuntemattomatkin vaeltajat.

Varaustuvissa on makuulaverit, pöytä, penkit, keittoastioita, kamiina, kaasuliesi sekä kuivakäymälä. Retkeilijän
käytössä on polttopuuta sekä saha ja kirves. Lisäksi varaustuvissa on yleensä patjat, peitteet ja tyynyt.
Tuvissa ei saa tupakoida eikä sinne saa tuoda lemmikkieläimiä.

SYÖTTEEN VARAUSTUVAT:
Ahmatupa, 8 henkeä. Hinta 10 euroa/hlö/vrk. Saunan käyttö sisältyy hintaan.
Isoniemi, 4 henkeä. Hinta 6 euroa/hlö/vrk.
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Kuva: Joel Kauppinen

Kesä/maastopyöräily

Maastopyöräily
Haasteita hakevalle maastopyöräilijälle Syötteen seutu on paratiisi. Reitit kulkevat polkuja pitkin metsissä ja vaaroilla, joiden korkeusvaihtelut ovat paikoitellen kovia.
Maastopyöräilyreittejä on linjattu Syötteelle yhteensä 71 kilometriä ja niiden varrella näkee monenlaista luontoa korkeista vaaroista laajoihin aapasoihin. Rengasreittejä on kolme, jotka ovat
vaativuusasteeltaan varsin erilaisia.

Syötteen kierros (17 km).
Syötteen reiteistä lyhyin ja vähiten vaativin. Reitti kulkee enimmäkseen retkeilyalueella. Pitkoksia pitkin ajaminen ja paikoitellen puiden juuret ja kivet lisäävät vaativuutta. Luontokeskus ja laskettelurinteiden ala-asema

ovat reitin varrella. Maisemallinen kohokohta on eteläisin osa, jossa reitti kulkee Pytkynharjua pitkin.
Lauttalammen ja Kellarilammen laavut ovat reitin varrella.

Pitämävaaran lenkki (25 km).
Keskivaikealle Pitämävaaran lenkille voi lähteä luontokeskukselta, Iso-Syötteen tai Pikku-Syötteen rinteiden
ala-asemalta tai Kelosyötteeltä. Kohtalaiset korkeuserot
tekevät reitistä haastavan.

Portinojan ja Myllyn laavut ovat reitin varrella, samoin Kovalammen uimaranta.

Toraslammen taival (36 km).
Maastopyöräreiteistä vaativimmalle voi lähteä luontokeskuksen lisäksi Iso-Syötteen tai Pikku-Syötteen rinteiden
ala-asemalta tai Kelosyötteeltä. Reitti kulkee osan matkasta kansallispuiston sisällä. Rajakoskella ja Pärjänjoella on köysikahlaamo joen yli. Reitin varrella on jonkin verran pitkoksia, korkeuseroja kertyy melkoisesti.

Annintupa ja Toraslammen autiotupa jäävät reitin varrelle, samoin Kovalammen uimaranta.

Syötteen pyöräilyreiteistä on oma esitteensä, jonka voit ostaa luontokeskuksesta ja Syötteen alueen yrityksistä.
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Kesä/maastopyöräily

Palveluita maastopyöräilijälle
Hotelli Iso-Syöte ja Pikku-Syöte vuokraavat maastopyöriä ja Hotelli Pikku-Syöte järjestää opastettuja

maastopyöräilyretkiä.

Pyörien pesumahdollisuus Luppoveden rannan laiturilla ja Syötekeskuksen päähissien juurella

mönkijöiden pesupaikalla. Tiedustelut Syöte-Shopista.

Kyyti reitin alkuun tai päätepisteestä takaisin: Syötteen Taksi (08) 106 446.
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Kuva: Tuomas Uola

Kesä/retkipyöräily, melonta

Retkipyöräily
Syötteen retkipyöräilyreitit sopivat vaikka koko perheelle, sillä ne kulkevat teitä pitkin. Korkeusvaihteluja löytyy, mutta niin löytyy myös taukopaikkoja.
Retkipyöräilyreittejä on linjattu 63 kilometriä. Niistä rengasreittejä on neljä, ja ne ovat yhteydessä toisiinsa. Reiteillä risteyksistä löytyy ruskeat opasteet, joissa on reitin numero. Ota silti aina kartta mukaan! Sellaisen löytää vaikkapa Syötteen pyöräilyreiteistä kertovasta esitteestä.

Pärjän kierros (22 km)
Maisemareitti (24 km)
Pikku-Syötteen Polkaisu (20 km)
Naamangan lenkki (15 km)

Kuva: Janne Järvenpää

Polkupyöriä retkipyöräilyyn vuokraa Iso-Syötteen matkailu ZZZLVRV\RWWHHQPDWNDLOXÀ


Melonta
Melomalla halki Syötteen alueen! Pärjänjoki virtaa Syötteen alueen halki koillisesta lounaaseen.
Se saa alkunsa Taivalkosken puolelta Pärjänlatvalammista ja laskee etelässä Livojokeen.
Pärjänjoen vesiretkeilyreitti on 22 kilometrin mittainen
ja alkaa Syötteen pohjoispuolelta Kuivakosken sillalta.
Heti reitin alussa pääsee tunnelmaan, sillä ensimmäisten viiden kilometrin matkalla on seitsemän koskea. Päiväreitiksi sopivan taipaleen varrella on kaikkiaan 17 koskea. Pärjänjoen vesiretkeilyreitti päättyy Rytingin maantien (n:o 858) sillalle Harrirantaan.

Pärjänjoen kosket ovat kohtuullisen helppoja, niiden luokitus virallisen koskiluokituksen mukaan on ykkönen tai
kakkonen, eli ne ovat sopivia aloittelijoille tai hieman kokemusta omaavalle retkimelojalle. Helpoimmillaan reitti
on paljon veden aikaan. Vähän veden aikaan kannattaa
ottaa huomioon, että koskissa kivikosketuksia on melko
mahdotonta välttää.

Pärjänjoen melontareitin kosket on kuvattu Syötteen melontaesitteessä, jota saa luontokeskuksesta ja Syöt
teen alueen yrityksistä.
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Kuva: Janne Järvenpää

Kesä/kalastus, metsästys

Kalastus
Syötteen alueen virkistyskalastus keskittyy kesäaikaan Pärjänjoelle. Sen virkistyskalastusalueelle istutetaan vuosittain taimenta ja harjusta. Joessa on myös siikaa, ahventa ja haukea. Haukien pyytäminen ja poistaminen joesta on suositeltavaa, ne syövät ison määrän jalompia kaloja!
Pärjänjoen virkistyskalastusluvan voi ostaa Syötteen 
Lähellä olevia suosittuja virkistyskalastuskohtei
luontokeskuksesta. Järvikalastusta voi harrastaa esimerkiksi Naamankajärvellä, Salmentakasella ja Huuhkasilla. Niillä voi kalastaa läänikohtaisella vieheluvalla.

ta ovat Iijoki, Livojoki, Kostonjoki ja Ohtaoja. Niistä
ja muista kalapaikoista saa tietoa netissä osoitteesta
ZZZLLMRNLÀ

Valtion kalastuksenhoitomaksun, läänikohtaisen vie- 
Pikku-Syötteen juurella olevaan Kovalampeen myy
heluvan sekä Metsähallituksen virkistyskalastuskohteena olevan Livojoen luvan voi ostaa matkapuhelimella.
Ohjeet löytyvät netistä ZZZPHWVDÀ!HUlDVLDWMDUHW
NHLO\!NDODVWXV

dään erityislupia, sillä lampeen on istutettu kirjolohta.
Kovalammen rantaviivan pituus on 1,7 km, kirjolohien
lisäksi sieltä nousee ahventa, siikaa ja haukea. Kalastuslupia voit ostaa esimerkiksi Iso-Syötteen Matkailusta ja alueen matkailuyrittäjiltä.

Metsästys
Kansallispuiston alueella metsästysoikeus on rajoitettu
vain paikkakunnalla asuville.
Iso-Syötteen retkeilyalueella ei saa metsästää pienriistaa lainkaan, ei myöskään kansallispuiston perusosalla Loma-ojalta etelään, poislukien Sotivaaran pohjoispuolinen alue.
Osassa virkistysmetsää metsästys on kielletty retkeilyreittien vuoksi. Tarkista lupa-alue kartalta.

Syötteen valtion metsiin voi ostaa pienriistan met
sästyslupia Villiltä Pohjolalta sekä Syötteen luontokeskuksesta.

Metsähallituksen pyyntialueena Syöte on 52 100


hehtaarin laajuinen. Sen pyyntialueen numerokoodi on 5624. Tarkat kartat alueesta löytyvät netistä
ZZZUHWNLNDUWWDÀ!.RKGHYDOLNNR!0HWVlVW\VNRKWHHW!
2XOXQVHXWXMD.DLQXX!6\|WH

Vesilintu- ja jänisluvan voit hankkia kännykkälupana.


Ohjeet ZZZPHWVDÀ ! HUlDVLDW MD UHWNHLO\ ! PHWVlVW\V
!SLHQULLVWD
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Kuva: Niina Moilanen

Kesä/lintubongaus

Lintubongaus
Syötteen alue on siperialaisen havumetsätaigan läntisin reuna, ja lintumaailmasta sen
huomaa selvästi.
Suurin erikoisuus on idästä kotoisin oleva huippuharvinainen sinipyrstö, jonka läntisintä esiintymisaluetta
Syötteen kuusikkoiset vaarat ovat.

Eikä tarvitse olla himobongari lähteäkseen linturetkelle. Vaelluksen yhdeksi teemaksi voi ottaa lintulistan tekemisen.

Keskieurooppalaisille lintumatkailijoille tämä tarkoittaa,
ettei heidän tarvitse lähteä Siperiaan nähdäkseen sinipyrstön kerran elämässään. Tänne tulemalla he saavat
myös täyden kattauksen meillä tavallisia, mutta KeskiEuroopassa hyvin eksoottisia siivekkäitä.

Luontokeskuksesta saat aina ajankohtaista tietoa. Luontokeskuksen pihalla on ympäri vuoden toiminnassa oleva lintujen ruokintapaikka.

Alueen vaaroilla ja vanhoissa metsissä viihtyviä lajeja ovat muun muassa:
Sinipyrstö Hyviä paikkoja Maaselkä, Ahmavaara, Romevaara ja Vattukuru. Laulaa toukokuun puolivälistä
noin kuukauden eteenpäin. Löytyy yleensä vaarojen
laelta ja etelärinteeltä.

Lapintiainen, töyhtötiainen Metsän lajeja, kumpikaan ei halua lähteä ylittämään edes pieniä aukeita
paikkoja. Löytää parhaiten sieltä missä vanha metsä
peittää laajoja yhtenäisiä alueita.

Kuukkeli Luontokeskuksen linturuokinta on hyvä paikka etenkin talviaikaan, samoin Ahmatupa. Norkoilevat
kämppien ja tulipaikkojen ympärillä hakemassa retkeilijöiden heittämiä makupaloja. Kesyimmät noukkivat
ne kädeltä. Pesimäaikaan piilottelevat, muulloin helposti löydettävissä.

Helmipöllö, hiiripöllö, varpuspöllö, lapinpöllö
Määrä vaihtelee myyrätilanteen mukaan. Uusimmat
lintuharrastajien tekemät havainnot voi tarkistaa netissä osoitteesta ZZZWLLUDÀV\RWHKWPO

Taviokuurna, käpylinnut Määrä vaihtelee käpytilanteen ja lintujen vaeltamisen mukaan. Tiheät vaarametsät.
Pohjantikka Vanhat kuusikot, joissa lahoja kuusia.
Palokärki Vanhat männiköt, kuivat kankaat, Syötteen
harjumaisemat.

Metso, riekko, teeri, pyy Löydettävissä kaikenlaisista ja kaikenikäisistä metsistä. Aamuvarhaisella syövät
usein kiviä teiden varsilla. Talviaikaan teeriparvet ruokailevat koivuissa aamupäivisin.
Maakotka, kalasääski Pienellä onnella nämä linnut
löytää kaartelemasta taivaalta tai iskemässä saaliinsa
kimppuun. Maakotka saalistaa suurilla soilla ja avoimilla paikoilla, kalasääski iskee matalassa vedessä paistatteleviin kaloihin.

Lintuharrastajien nettiin laittamat havainnot alueelta löytyvät osoitteesta ZZZWLLUDÀV\RWHKWPO
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Kuva: Saara Airaksinen

Kesä/luontokuvaus

Luontokuvaus
Luontokuvaajalle Syötteen alueen vaihteleva luonto tarjoaa mahdollisuuksia läpi vuoden,
kesän valoisista öistä arktisen talven sydämeen, joka on kuvauskohde sinänsä!

Tammi-Helmikuu
 Tykky vaaroilla.
 Lakisuomaisemat, myös kuun valossa.
 Revontulet. Revontuliennuste löytyy netistä osoitteessa ZZZXUVD
ÀXUVDMDRVWRWUHYRQWXOHWHQQXVWHHW
 Arktinen yö, tähtiyöt, Linnunrata,
kuutamot.
 Kämpät kynttilävalaistuksessa.
 Kuukkeli: luontokeskuksen ruokinnalla ja metsissä hiihtoreittien varrella ja taukopaikoilla.
 Lapintiainen metsissä hiihtoreittien varrella
 Koskikara
 Metsäkanalinnut
 Poro
Huippupaikkoja sydäntalvella:
Ahmatuvan latu, ei valosaastetta
ja kirkkaana pakkasyönä Linnunrata näkyvissä. Lumikenkäretki Teerivaaraan, näkymät tykkymetsiköihin
ja aapasoille sekä Iso-Syötteelle.

1/2012

Maaliskuu

Huhtikuu

 Tykky putoaa, valo lisääntyy. Vaarojen päältä auringon laskut ja
nousut kirkkaalla ilmalla.

 Jokien sulapaikat aukeavat, joutsenet, hanhet ja kurjet saapuvat.

 Revontulet, tähtiyöt, kuutamoyöt

 Tiaiset, kuukkelit, pöllöt

 Kuukkeli: luontokeskuksen ruokinnalla ja metsissä hiihtoreittien varrella ja taukopaikoilla.

 Luontokeskuksen linturuokinnalla
on kuhinaa!

 Lapintiainen metsissä hiihtoreittien varrella
 Metsäkanalinnut
 Poro
 Myyriä saalistavat pöllöt (uusimmat havainnot ZZZWLLUDÀV\RWH)
Huippupaikka maaliskuussa:
koskikaran pulikointia ladun varressa Torasojan tai Anninkosken
sillalla.

 Teerien ja metsojen soidin alkaa.

Huippupaikka huhtikuussa: Ahmakallion näköalatorni: auringonnousu ja -lasku, keskipäivän aurinko. Kuukkelit Ahmatuvalla!
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Kesä/luontokuvaus

Toukokuu

Kesäkuu

 Valon määrä lisääntyy nopeasti,
yötön yö lähenee.

 Luonnon herääminen, hehkuvan
vihreä ja kukkiva kasvimaailma.

 Muuttolinnut palaavat. Sinipyrstö
laulaa Romevaaran etelärinteellä!

 Rakkakivikot, muinaisrannat.

 Vesilintuja (joutsen, hanhet, kurjet,
sorsat) Latva-Kouvanjärven sulassa Rytivaaran kierroksen varrella.

 Rytivaaran kierroksen varrella olevat vanhojen kaski- ja laidunnusmaiden koivikot lehden puhkeamisen aikaan.

 Tulviva Pärjänjoki (Anninkosken
silta)
 Metson soidin
Huippupaikka toukokuussa:
Näkymä Riihituvalta tai Pytkynharjulta Riihi- ja Hanhisuolle. Aapasuot tulvassa, soiden linnusto parhaimmillaan!

Elokuu

 Ahmakallio

 Portinkurun alue: aarnimänniköitä,
sylintäyttäviä petäjiä
Huippupaikka kesäkuussa:
Vattukuru, rinnesoiden kämmekät
kukkivat.

Syyskuu

 Usvaiset aamut kuvattuna soilta ja
vaarojen laelta. Auringon nousut
ja laskut.

 Ruska: paljaslakisten vaarojen
huiput, Ahmakallion näköalatorni,
Kaunislampi.

 Joutsenperheet suolammilla.

 Teeret syyssoitimella, Maaselän
lakisuo.

 Pohjantikka: Ansapolku luontokeskuksen luona ja Ahmankierros.
 Salmitunturin alueen Soukelinälkky: hieno, jylhä vanhan metsän
kohde.
Huippupaikka elokuussa:
Iso-Syötteen laki, Teerivaaran
kaksoishuiput, Pyhitys. Auringonnousut ja laskut, aamu-usvat.

Marraskuu
 Ensilumi
 Jään muodostuminen (kirkkaat
lähdepurot)

 Maisema Latva-Kouvanjärvelle.
 Maaselkä, Kärryvaara ja Kulmalamminkukkula: jyrkkäpiirteistä
vanhaa metsää ja vanhan metsän
lajistoa.
Huippupaikka syyskuussa:
nimensä mukainen Kaunislampi
ruskan aikaan.

 Rytivaaran torpan kukkakedot.
Päivänkakkara, kissankello, leinikki, voikukka, puna-ailakki, ahonoidanlukko.
 Sotivaaran pohjoisreunan länsirinne: jylhää vanhan metsän kuusikkoa, paljon lahopuuta ja vanhan
metsän lajistoa.
Huippupaikka heinäkuussa:
Rytivaaran torppa. Perinneympäristö ja pihan kasvilajisto, auringonlaskut torpan taakse.

Lokakuu
 Päättyvän ruskan värit, maaruska, suot.
 Usein ensilumet satavat lokakuussa. Niinä aamuina ei huonoa paikkaa kuvaajalle olekaan!
 Salmitunturin alueen vanhat metsät ja suot.
Huippupaikka lokakuussa:
Pyhitys. Kaukomaisemat ensimmäisinä pakkasaamuina, ensilumien aikaan.

 Tykkyä alkaa kasautua vaarojen
lakikuusikoihin.
 Revontulet, tähtitaivas, linnunrata
 Arktinen yö, kuutamot

 Tähtitaivas ja Linnunrata

 Rytilammet Rytivaaran kierroksen koillisosassa. Pieniä lampia,
kelokkoisia soita.

Huippupaikka marraskuussa:
maisema Annintuvalta Teerivaaran
suuntaan.

 Lintumaailma hiljenee kevään
kiihkon jälkeen. Lintujen poikaset
kuoriutuvat.

Joulukuu

 Kuura aapasuolla
 Raatevaaran lakisuot. Komeita
soita kaukomaisemalla.

Heinäkuu

Huippupaikka joulukuussa:
Luokanvaara (Syötekylän risteyksestä 6 km itään tietä numero
862.) Komeat aarnimaiset metsät,
hyvät maisemat lähellä tietä.
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Kesä/Geologia ja korukivet, Geokätköily

Geologia ja korukivet
Syötteen kallioperä on kiinnostava geologian harrastajalle erikoisen syntytapansa vuoksi. Samoin maankamarasta on löydettävissä runsaasti jääkauden loppuvaiheen aikana syntyneitä
muotoja kuten muinaisrantakivikoita ja kuruja. Geologian tutkimuskeskus on julkaissut Syötteen alueesta geologisen retkeilykartan, jonka mukana tulee selkeä opaskirja alueesta ja sen
erikoisuuksista. Karttaa ja opasta voi ostaa Syötteen luontokeskuksesta.
Ahmavaarassa on lähellä polkua merkitty paikka, jossa korukivien kerääminen on sallittua pienessä mittakaavassa. Kerättävissä on vihreää, varsin hyvälaatuista aventuriinikvartsiittia.

Luontokeskuksen pysyvässä näyttelyssä on esitelty alueen geologista historiaa.
Ahmatuvalla on korukivinäyttely.

Aventuriinia löytyy vapaamuotoisina ja laattamaisina
kappaleina irtokivien joukossa.

Geokätköily
Syötteen alueella on joukko geokätköjä, joiden koordinaatit löydät osoitteesta
ZZZJHRFDFKHÀ

Kuva: Niina Moilanen

Kätköjä voi perustaa kansallispuiston alueelle, kunhan ei vahingoita luontoa, rakenteita tai
kulttuurihistoriallisia kohteita.
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Kuva: Saara Airaksinen

Talvi

Hiihto
Ei ole ollenkaan liioiteltua kutsua Syötteen aluetta murtomaahiihtäjän paratiisiksi.
Vaaraseutu on Suomen lumisinta aluetta. Talvisin täällä pidetään kunnossa 120 kilometriä maastohiihtolatua,
joista 33 kilometriä on kansallispuistossa. Murtomaahiihto on kansallispuiston suosituin talvinen käyttömuoto. Ei ihme, sillä erämaassa kulkeva latureitistö hakee
vertaistaan. Hiihtoretki tykkykuusikon keskellä on upea
kokemus hiljaisessa erämaassa.

Reittejä on helpoista vaativiin. Kaikki ne löytyvät Syötteen latukartasta, jota on saatavissa luontokeskuksessa ja Syötteen alueen yrityksissä.
Latuverkoston lisäksi kannattaa muistaa umpihankihiihto. Lajista järjestetään vuosittain helmikuussa SM-kilpailut
Pudasjärvellä. Vähemmän kilpailuhenkiselle riittää rauhallinen, vapaa hiihtely kansallispuiston suurilla aapasoilla ja vaarojen rinteillä.

TÄRKEIMMÄT HIIHTOREITIT OVAT
Kuva: Veikko Virkkunen

Ahmatuvan latu
Toraslammen latu
Ylpiätuvan latu

Murtomaahiihtovälineitä voi vuokrata Hiihtokeskus Iso-Syötteestä ja Pikku-Syötteestä. Molemmissa on saata
villa myös suksien voitelupalvelu.
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Kuva: Tuomas Uola

Talvi/lumikenkäily,koiravaljakkoajelut

Lumikenkäily
Syötteen alueella on loistavat mahdollisuudet lumikenkäilyyn. Kaikki edellytykset mieleenpainuviin lumikenkäretkiin ovat kunnossa: Suomen lumisin seutu, kansallispuiston hiljaiset erämaat ja vaarojen tykkymetsät.
Omatoimiselle, jo kokeneelle lumikenkäilijälle on neljä paikkaa ylitse muiden: Teerivaara, Romevaara, Pytkynharju ja Maaselän alue. Aloittelijan kannattaa testata kulkemista vaikkapa luontokeskuksen luota lähte-

vällä noin neljän kilometrin mittaisella Ansapolulla, joka
on maastoon merkitty lumikenkäilyreitti. Myös Iso-Syötteen huippu antaa hyvät mahdollisuudet kenkäilyn kokeilemiseen.

Kuva: Erä-Ohto Johanna Määttä

Lumikengät saa vuokrattua Hotelli Iso-Syötteeltä.


Koiravaljakkoajelut
Ajaminen omalla koiravaljakolla on sallittua Syötteen alueella, mutta sitä varten tehtyjä reittejä ei
ole. Valjakkoreitit ovat luvanvaraisia, yrittäjien itsensä tekemiä, ja niiden omassa käytössä.
Koiravaljakkoretkiä Syötteellä tarjoavat Syötteen Eräpalvelut sekä Saijan lomakartano, Finn-Jan ja Kolmi
loukko Taivalkoskella.
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Kuva: Mari Limnell

Talvi/pilkkiminen

Pilkkiminen
Pilkkiminen on onkimisen lailla jokamiehenoikeus. Pilkkimiseen ei tarvitse kalastuksenhoitomaksua. Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat eivät tarvitse edes valtion kalastuskorttia.
Syötteen alueen hyviä pilkkivesiä ovat Pytkynharjun lammet, Naamankajärvi ja Huuhkaset Naamankajärven itäpuolella. Kaloina on ahventa, siikaa, haukea ja särkeä.

Kun ollaan Pudasjärvellä, pilkkimistä ei voi rajat pelkästään talvikauden tekemiseksi. Pitäjässä järjestetään joka vuosi viikon mittainen kesäpilkin MM-kilpailu – styroxlautoille tehdyistä pilkkireijistä kalastaen.

Kovalampi on lähes takuuvarma saalispaikka, sillä siihen istutetaan kirjolohia. Sille on ostettavissa lupia Kelo-Syötteellä.
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Kuva: Veikko Virkkunen

Lapsiperheiden paikat ja tekemiset Syötteen luonnossa

Lapsiperheiden paikat ja tekemiset Syötteen luonnossa
Lasten kanssa kannattaa aina lähteä luontoon, mutta mitä sinne menisi tekemään?

Uimaan!

Kalastamaan!

Luppovesi, Kovalampi, Naamankajärven toimintakeskus
ja Soiperoinen ovat Syötteen seudun parhaimpia uimarantoja. Niille on helppo päästä, vedet ovat puhtaita ja
rannat mukavia ja lapsille sopivan matalia.

Kesä tai talvi, Syötteeltä löytyy helppoja paikkoja lähteä
ongelle tai pilkille. Sellaisia ovat Kellarilampi, Luppovesi
ja Naamankajärven toimintakeskus.

Retkelle!
Syötteen reiteistä lasten kanssa hauskimpia ja helpoimpia kulkea ovat Soiperoinen, Pytkynharjun seutu Kellarilammen parkkipaikalta lähdettynä sekä Huipunpolku. Ne
ovat etapeiltaan lyhyitä ja niissä on tauko- ja tulipaikkoja
tiheässä. Myös luontokeskuksen lähiluontopolku Salojen
siivekkäät on lasten kanssa käymisen arvoinen kohde.
Syötteen luontokeskuksessa on vuokrattavana las
ten kantorinkka.

Alle 18-vuotiaalle pilkkiminen ja onkiminen ovat täy

sin vapaita, niihin ei tarvita edes valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamista. Sama pätee yli 65-vuotiaaseen ukkiin tai mummoon, jos hänkin on mukana retkellä. Ainoastaan virtavesiin, kuten Pärjänjokeen ei voi
mennä pilkille.

Ladulle!
Alueella on lapsiperheille hyvin soveltuvia hiihtolatuja.
Esimerkiksi Pytkynharjun ja Riihituvan välinen latu on
mukava retkikohde.

Askartelemaan!
Kelosyötteen P-paikalta lähtevällä Peikkopolulla voit tehdä itse oman peikkosi luonnonmateriaaleista. Vuosien
varrella polulla on tehty satoja peikkoja, joista edelleen
osa on vartioimassa polkua.

riksi muille Syötteen peikoille.
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Kuva: Veikko Virkkunen

Tekemäsi peikon voit ottaa mukaan tai jättää kave

4 Miksi 1/8

Kuva: Tuomas Uola

4 Miksi?

Pyhityksen huipulta avautuu metsien, soiden ja järvien mosaiikki.

Miten Syötteen alueen luonto on kehittynyt nykyisen kaltaiseksi?
Syötteen alueen luonto on rikasta, vaihtelevaa ja monipuolista. Näin laajat vanhan metsän alueet, luonnontilaiset suot ja koskemattomat valuma-alueet lähteineen, puroineen ja lampineen
ovat Suomessa harvinaisia. Vaarojen päällä kasvaa harvaa, tykyn runnomaa kuusikkoa, joka
korkeimmilla paikoilla muuttuu tunturimaastoksi. Vaarojen juuressa, alavilla ja rehevillä mailla
löytyy lehtoja, joiden olosuhteet ovat kuin satoja kilometrejä etelämpää. Näin erilaiset olosuhteet tarkoittavat monipuolista kasvien ja eläinten kirjoa.

Suurvuoriston juurilla
Syötteen luonnon erikoisuuden syntymisen ymmärtämiseksi on mentävä kauas. Kallioperän kivilajit ovat eräitä
maailman vanhimpia, yli 2,5 miljardin vuoden ikäisiä. Silloin nykyinen Syöte on ollut mannerlaattojen yhteentörmäyksestä syntynyt kilometrin korkuinen vuoristo, joka on
kulunut ja rapautunut pois. Se mitä me nyt täällä näemme, on tuon jättimäisen vuoriston juuret.

Maanjäristykset ja poimuttuminen ovat rikkoneet kallioperän lohkoiksi. Se näkyy maisemassa samansuuntaisina vaaroina ja niiden välissä kulkevina kapeina järvinä.
Lohkoutumisesta on miljoonia vuosia, mutta kallioperä
elää edelleen näitä murroksia pitkin. Maanjäristykset vavahduttelevat silloin tällöin Syötteen seutua, alue on kallioperältään Suomen epävakainta.
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Jääkausi silasi
Mannerjäätikön reuna vetäytyi Syötteen päältä 9 000
vuotta sitten. Silloin täällä oltiin ison veden äärellä, nykyistä Itämerta paljon suuremman Ancylusjärven pohjoisrannalla. Pytkynharjulla ja Kaunislammen länsipuolella vieläkin selvästi erottuvalta muinaisrantakivikolta on
auennut 1 500 kilometriä yhtenäistä järvenselkää lounaaseen päin, Puolaan saakka. Silloin tämä seutu on ollut Ancylusjärven pohjoista ulkosaaristoa.

Kuva: Saara Airaksinen

Viimeisimmän silauksen maan muodoille on antanut jääkausi. Kilometrien paksuinen mannerjäätikkö repi ja silitteli kallioita ja siirteli ja kasasi kiviä ja
maata paikasta toiseen. Sulamisen aikana vesivirrat patoutuivat ja ryöpsähtelivät uurtaen jokia ja kuruja.

Vuosituhansia sitten valtavat vesimassat uursivat Vattukurun kallioisen uoman.
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Koivu, mänty, sitten kuusi
Ancylusjärven pinta laski korkeimmasta tasostaan kun
vedet purkautuivat Tanskan salmien kautta Atlanttiin ja
näiden seutujen kasvillisuus alkoi kehittyä. Idästä päin
tänne levisi saraa ja heinää, ensimmäisenä puulajina ilmestyi koivu, mänty saapui tuhat vuotta myöhemmin.
Suot alkoivat syntyä notkelmiin metsien tilalle, kun sadanta ylitti haihdunnan. Kasvillisuus muuttui hitaasti suon turpeeksi. Se ei ole mikään vauhdikas prosessi, esimerkik-

si Syötteen Kellarilammensuo on kerännyt vajaan neljän
metrin turvekerroksen noin 8 500 vuodessa.
Kuusi saapui idästä päin noin 5 000 vuotta sitten. Se valtasi nämä vaarat hitaasti mutta varmasti ja syrjäytti monin
paikoin muut puulajit tiheydellään. Tämän kehityksen lopputulos näkyy edelleen kuusikkoisina vaaroina. Syötteen
metsät ovat Euraasian havumetsätaigan läntisintä osaa.

Kaskeaminen muutti metsiä
Vuosituhansien ajan kuusikkovaarat, mäntykankaat ja rehevät lehtometsät saivat humista omia aikojaan. Ihminen
saapui tänne aika pian mannerjään vetäytymisen jälkeen,
mutta ihmisen vaikutus metsiin oli olematonta.
Ihmisen toiminnasta vasta kaskeaminen 1500-luvun lopusta lähtien alkoi näkyä yhtenäisessä metsän peitteessä hieman laajemmassa mittakaavassa. Savosta tänne muuttaneiden kaskeajien ja heidän jälkeläistensä työ
söi metsää, sillä se ei turvannut ruissadon kuin vuodeksi tai kahdeksi, sen jälkeen viljely siirtyi uuteen paikkaan.

Vaikka Syötteen alueen korkealla olevat kiviset maat eivät parasta mahdollista kaskialuetta olleetkaan, käytiin
täällä kaskeamiskiellon jälkeen pitkään kissanhännänvetoa paikallisten asukkaiden ja vasta perustetun Metsähallituksen kesken, joka alkoi vartioida omaisuuttaan.
Salaa kaadettujen kaskien tekijöitä haastettiin käräjille ja
niistä jaettiin tuomioita.
Kaskeamisen näkee edelleen Syötteen alueen metsänkuvassa. Koskematon ikikuusikko saattaa vaihtua selvällä rajalla lehtipuuvaltaisempaan kuvioon: sillä kaskella on
joskus ruis heilimöinyt.

Kuva: Saara Airaksinen

Metsää kuluttavaa kaskeamista alettiin suitsia Suomessa jo 1700-luvulta lähtien, täällä se kiellettiin 1800-luvun
lopulle tultaessa. Puulla oli jo arvoa sahatavarana.

Kaskeamisen ja metsäpalojen seurauksena haavat ja koivut monipuolistavat kansallispuiston metsämaisemaa.
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Kuva: Tuomas Uola
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Näiden mäntyjen esi-isät on todennäköisesti kaadettu tervan valmistuksen raaka-aineiksi.

Vanhat männiköt poltettiin tervaksi
Syötteen alueelta löytyy vielä kirveenkoskemattomia kuusikoita, mutta ei koskemattomia männiköitä. Ne on poltettu tervaksi 1700- ja 1800-lukujen aikana. Alueelta löytyy
kaksi karua, hyvin mäntyä kasvanutta harjujaksoa. Molemmilla on nykyään retkeilyreitti: Pytkynharjun seutu ja
Soiperoinen. Näille paikoille keskittyi seudun suurin tervanpoltto, mutta tervahautoja on tehty muuallekin ja poimittu mäntyjä myös kuusikkoisilta vaaroilta. Näin monista vaaroista on tullut entistä kuusivoittoisempia.
Vanhat mäntyaihkit sisältävät luonnostaan paljon pihkaa,
mutta koloamalla nuoremmistakin männyistä on saatu
tervaspuita. Ensimmäisenä vuonna mäntyjä on kuorittu
maasta niin pitkälle kuin käsi on ylettynyt, mutta yhdelle puolelle puuta on jätetty kaistale kuorta, jotta puu on
pysynyt elossa ja erittänyt pihkaa suojakseen. Seuraavina vuosina kuorimista on jatkettu ja lopulta kuorikaistale, suoni on katkaistu. Pihkaantunut puu on kuollut ja
kuivunut pystyyn.
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Puut on kaadettu, katkottu ja pilkottu säröksiksi. Harjuun
on kaivettu laaja suppilomainen monttu eli tervahauta.
Sen pohjasta on johtanut kouru maan läpi haudan ulkopuolelle. Tervakset on ladottu tiiviiksi, korkeaksi keoksi,
joka on peitetty maalla ja turpeilla.
Kun hauta on sytytetty, se on palanut hapen puutteessa kytemällä jopa viikon verran. Polttajat ovat osanneet
tarkasti arvioida tervan tulosta ja savun väristä, palaako
hauta oikeassa kuumuudessa. Liian kylmänä palavalle
haudalle on avaamalla pitänyt antaa enemmän ilmaa, liian kuumaa polttoa on pitänyt hillitä hautaa tiivistämällä.
Tervan lisäksi poltosta saatiin puuhiiltä eli sysiä, jota tarvittiin sepän pajassa.
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Hankalaa hakkuualuetta
Pohjanlahden rannikolle rakennettiin suuria höyrysahoja 1860-luvulta alkaen. Ne tarvitsivat raaka-ainetta, ja tukin hakkuu ja uitto puroja myöten alkoi myös Syötteen
alueen metsissä. Monet vaarat nykyisen kansallispuiston sisällä mainitaan hakatuiksi 1800-luvun lopulla, mutta hakkuut olivat hieman erilaisia kuin nykyään: joillakin
hakkuualueilla kaadettiin hehtaarilta alle kymmenen sahapuuta. Kyse oli heikkolaatuista puuta kasvavista korkeista alueista, joilla ei yksinkertaisesti ollut mitan täyttävää mäntytukkia sen enempää.
Viimeiset hakkuut nykyisen kansallispuiston sisällä tehtiin 1900-luvun alussa. Nämä eivät olleet mitään erityisen houkuttelevia metsiä sahapuun hankkijoille. Korkealla sijaitsevissa metsissä oli loppujen lopuksi vähän hy-

välaatuista tukkia ja sen tie sahalle oli vaivalloinen. Puroja pitkin uittaminen tammeamalla eli padottamalla oli
ainoa mahdollisuus, ja se vaati tarkkuutta, paljon työväkeä ja vielä onneakin, sillä kevät ei saanut viedä tulvavesiä liian äkkiä.
Suomen, ellei koko Euroopan suurimmaksi nimetty hakkuuaukea, ”Osaran aukea”, syntyi Pudasjärven metsien
korkeisiin vaaramaisemiin sodan jälkeen 1940-luvulla jatkuen aina 1960-luvun loppuun. Kansan suussa hakkuuaukeat saivat nimensä Metsähallituksen silloiselta pääjohtajalta, Nils Arthur Osaralta. Hakkuuaukeiden pelättiin
jäävän puuttomaksi tundraksi ja paikoin metsää jouduttiin istuttamaan useaan kertaan. Tänään Osaran aukeilla kasvaa jo tiheä puusto.

Suojelu eteni hitaasti
Vähätuottoisena metsänä Syötteen vaarat jäivät Metsähallitukselta hakkaamatta, kunnes puun lisäksi niillä alettiin nähdä arvoa aluksi virkistys- ja maisemakohteina.
Suojelun historia alkaa vuodesta 1955, jolloin perustettiin pieni Syötteen aarnialue.
Esitys Syötteen kansallispuistosta tehtiin jo vuonna 1976,
mutta meni lähes neljännesvuosisata ennen kuin se toteutui.

Vanhojen metsien suojelupäätös vuonna 1996 toi Syötteen alueelle lisää suojeltua pinta-alaa lähes 19 000 hehtaaria, ja se oli ratkaiseva askel kansallispuiston perustamiseen. Laki Syötteen kansallispuistosta annettiin vuonna 2000. Sillä perustettiin yhteensä lähes 30 000 hehtaarin laajuinen puisto, tarkoituksena suojella pohjoissuomalaisia luonnontilaisia vaarametsiä, suoluontoa ja
pienvesiä.
Syötteen luontokeskus rakennettiin kolme vuotta myöhemmin.

Kuva: Minna Koramo

Maisemallisen arvon jälkeen luonnonsuojelukeskusteluun kohosivat Suomessa kaiken aikaa vähemmäksi käyvät vanhat metsät. Ne alettiin ymmärtää rikkaaksi lajien
aarreaitaksi oikeastaan vasta 1990-luvulla.

Jaaskamonvaaran erityinen suojelualue, 5 620 hehtaaria, perustettiin vuonna 1991.

Pohjanrypykkää tavataan ainoastaan vanhoista metsistä, joissa lahopuuta on runsaasti.
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Kuva: Perttu Luomala
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Miksi Syötteen kansallispuisto on perustettu
Syötteen kansallispuisto tarjoaa kasvupaikan 24 valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokitellulle
lajille. Niistä suurin osa on vanhan metsän lajeja, jotka tarvitsevat elääkseen lahopuuta ja vanhaa, järeää puustoa, kuusta ja haapaa. Soiden lajistossa Syötteen kansallispuisto on turvapaikkana rehevien soiden kasveille, jotka ovat kärsineet soiden ojittamisesta.

Lahopuuhun sidonnaisia lajeja:
Korpikolva on erittäin uhanalainen, erityistä suojelua
vaativa kovakuoriaislaji. Sen elinympäristönä ovat vanhat kosteat kuusimetsät, erityisesti kulonkiertämät eli paikat, joita metsäpalo ei ole polttanut satoihin vuosiin. Toukat elävät maahan kaatuneen järeän kuusen rungoilla.
Haapaliskokuntikas on vanhoissa haavoissa elävä,
vaarantunut kovakuoriaislaji.

Röyhelökääpä on erittäin uhanalainen, erityistä suojelua vaativa laji. Kasvaa vanhoilla järeillä kuusimaapuilla.
Poimukääpä on järeiden haapamaapuiden vaarantunut laji. Se on taantunut vanhojen metsien vähetessä ja
pirstaloituessa, sillä se vaatii pitkän haapalahopuujatkumon. Valtaosa tunnetuista kasvupaikoista sijaitsee suojelualueilla.

Kuva: Metsähallitus

Kuva: Metsähallitus

Korpikolva
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Röyhelökääpä

Kuva: Tiina Laitinen
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Lettorikko

Rehevien soiden (lettosoiden) lajeja:
Lettorikko on vaarantunut lettosoiden kasvi. Se on kärsinyt metsäojituksista ja soiden kuivaamisesta, sillä suuri osa Pohjois-Suomen ravinteikkaista soista raivattiin toisen maailmansodan jälkeen pelloiksi.
Veripunakämmekkä on vaarantunut kalkinsuosija, joka
kasvaa lettosoilla ja lyhytheinäisillä rantaniityillä. Veripunakämmekkä on kärsinyt soiden ojituksesta.

Ultraemäksisten kallioiden lajeja:

Kuva: Raimo Rajamäki

Etelänuurresammal on erittäin uhanalainen, erityistä
suojelua vaativa laji. Etelänuurresammal on harvinaistunut metsätalouden ja kallioiden louhinnan vuoksi. Reilu
kolmannes tunnetuista eteläuurresammalen kasvupaikoista sijaitsee suojelualueilla.

Veripunakämmekkä
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Kuva: Jari Peltomäki
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Maakotka

Vanhojen metsien lintuja:
Maakotka on vaarantunut, erityistä suojelua vaativa laji.
Pesistä lähes puolet sijaitsee luonnonsuojelualueilla, sillä
se vaatii pesäpuukseen satoja vuosia vanhan paksuoksaisen männyn. Maakotkia on Suomessa arviolta 330–
400 paria. Lajin suurin uhka on hautoma-aikana kevättalvella tapahtuva pesien häirintä. Jätä maakotkan pesäpuu aina rauhaan!
Sinipyrstö on sieppoihin kuuluva, vaarantunut lintu.
Syötteen alueen vanhat kuusikot ovat siperialaisen lajin läntisintä esiintymisaluetta. Harvinaisen sinipyrstön
voi kuulla laulavan toukokuussa vanhojen vaarakuusikoiden etelärinteillä.

Vanhojen metsien nisäkkäitä:
Liito-orava on runsaasti haapaa sisältävissä vanhoissa metsissä viihtyvä vaarantunut laji, joka on Syötteellä
levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Lajin suojelun kannalta Syötteen kansallispuisto on merkittävin suomalainen luonnonsuojelualue.

Kuva: Ari Seppä

Liito-orava
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