
Torpparin jalan jäljillä (10 km)

Reilun puolen tunnin ajomatka Syötteeltä Rytivaaran kierrokselle 

kannattaa! Reitti on monipuolinen katsaus Syötteen 

kansallispuiston luontoon ja historiaan. Reitin lounaanpuoleisella 

osuudella kuljetaan torpparin jalanjäljillä persoonallisten 

luontotaulujen kautta. Tutuksi tulevat niin kaskisavut, 

niittykulttuuri kuin vanhat eränkäynnin perinteetkin.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Ukonvaaran pysäköintialue, 

karsikkoperäntie 1591, Pudasjärvi. 

• Pituus: 10 km
• Kesto: 4 h
• Kuljettavissa: kesäisin patikointireittinä
• Vaativuus: Keskivaativa (Jonkin verran 

korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja. 
Selkeästi viitoitettu ja merkitty maastoon.)

• Reittimerkintä: Reittiopasteet ja keltaiset 
reittimerkinnät 

NÄHTÄVYYDET:
• Rytivaaran kruunumetsätorppa
• Latolammen paisuntaniitty ja vanha niittysauna 
• Kaunis suometsäerämaa 

VARUSTEET: 
• Veden pitävät kengät ja kelin mukainen vaatetus
• Taukoevästä ja riittävästi juotavaa
• WC-paperia, tulitikut ja puukko

PALVELUT REITIN VARRELLA:
• Rytitupa (varaustupa kruununmetsätorpalla)
• Rytituvan varanneille sauna
• Rytivaaran tulentekopaikka

RYTIVAARAN KIERROS



RYTIVAARAN KIERROS

REITIN KORKEUSKÄYRÄ:
HYVÄ TIETÄÄ:

• Retki-/maastopyöräily on 
sallittua vain teillä ja pyöräilyyn 
maastossa erikseen osoitetuilla 
reiteillä.

• metsäpalovaroituksen aikana 
tulenteko on ehdottomasti
kielletty

• Lemmikit ovat tervetulleita 
reiteille sekä tupiin. Pidäthän 
eläinystäväsi kytkettyinä.

• taukopaikat eivät sisällä roska-
astioita, joten ”sen minkä 
jaksat kantaa luontoon jaksat 
kantaa sen myös takaisin”

• kuivakäymälöissä ei ole wc-
paperia

Lisää reittivaihtoehtoja, 
ajankohtaiset tiedotteet

ja retkivinkkejä:

luontoon.fi/syote
retkikartta.fi

facebook/syotteenkansallispuisto

#syöte
#rytivaara

#syötteenkansallispuisto

Kierrokselle pääsee Ukonvaaran 

parkkipaikalta. Myötä päivään 

kierrättäessä reitti kulkee Rytivaaran 

kruununmetsätorpalle saakka osittain 

sorastettua metsäpolkua sekä 

pitkospuita pitkin. Reitin varrelle jää 

suomaastoa sekä kuivempaa 

metsäkangasta. Latolammen suolla on 

nähtävissä jälkiä vanhasta 

niittykulttuurista. Rytivaaran rinteillä on 

merkkejä kaskihistoriasta ja Rytivaaran 

kruunumetsätorpan pihapiiri on 

aikahyppy menneeseen aikaan.

Rytivaarassa retkeilijöitä palvelee 

tulentekopaikka ja museorakennuksiin 

on vapaa pääsy. Rytitupa pihapiirin 

perällä toimii varaustupana. Petipaikan 

varanneilla on käytössään sauna. 

Rytivaarasta koillisen kautta takaisin 

Ukonvaaran kulkevan reitin varrelle jää 

matalia kirkasvetisiä lampia ja vaarojen 

rinteillä mutkitteleva polku on paikoin 

louhikkoinen.

REITTIKUVAUS:

Reittiopas
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Tie

Varaustupa
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Matkailunähtävyys
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Tulentekopaikka

Reittiopas

LISÄTIETOJA
Syötteen luontokeskus
Puh. 0206 39 6550


