
Syke nousuun Syötteen kierroksen 
harjumaisemissa (19 km)

Syötteen kierros tarjoaa sopivassa suhteessa rentoa poljentaa 

rullaavilla poluilla ja haasteita pitkospuista jyrkkiin nousuihin. 

Reitin varrella löydät Kellarilammen laavun ja Annintuvan 

tauon pitämiseen. Kierroksen voi aloittaa helposti Syötteen 

luontokeskukselta.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte 

(Pudasjärvi)
• Pituus: 19 km
• Kesto: 2 - 4 h
• Kuljettavissa: Sulan maan aikaan
• Vaativuus: keskivaativa (Selkeä polku tai ajoura. Reitillä 

voi olla pitkospuita, pehmeitä osuuksia, pitkiä loivia ja 
lyhyitä jyrkähköjä mäkiä. Ajaminen vaatii jatkuvaa 
tarkkaavaisuutta ja maastopyöräilyn perusteiden hallintaa.)

• Reittimerkintä: Reittiopasteet ja vaaleanpunaiset 
maastomerkinnät 

NÄHTÄVYYDET:
• Pärjänjoki
• Pytkynharju
• Riihisuo

VARUSTEET: 
• Maastopyöräilyreiteillä tarvitset maastopyörän, 

pyöräilykypärän, sopivan vaatetuksen, puhelimen, pyörän 
perushuoltovälineet sekä evästä. 

PALVELUT REITIN VARRELLA:
• Päivätupa Annintupa
• Kellarilammen laavu

SYÖTTEEN KIERROS



SYÖTTEEN KIERROS

REITIN KORKEUSKÄYRÄ:
HYVÄ TIETÄÄ:

• Huomaavainen pyöräilijä ottaa 
huomioon muut kulkijat

• Pyöräilijä on nopeampi ja väistää 
muita

• Hallittu tilannenopeus tuo 
turvallisuutta kaikille

• Oikea ajotapa ei kuluta maastoa, 
siksi vältämme lukkojarrutuksia ja 
poluilta poikkeamisia

• Pysymme maastopyöräilyyn 
osoitetuilla reiteillä

• Noudatamme kansallispuiston 
sääntöjä sekä roskattoman 
retkeilyn periaatteita

• Nautimme luonnosta muistaen 
myös vastuumme

Lisää reittivaihtoehtoja, ajankohtaiset 
tiedotteet

ja retkivinkkejä:

luontoon.fi/syote
retkikartta.fi

facebook/syotteenkansallispuisto

#syöte #syötemtb
#syötteenkansallispuisto 

#syötteenkierros #maastopyöräily

Syötteen kierros on merkitty 

maastoon pinkeillä maalimerkeillä 

sekä risteyksistä löytyvillä 

opasteviitoilla. Luontokeskukselta 

myötäpäivään kierrettäessä reitti 

kulkee kevyen liikenteen väylää Iso-

Syötteen suuntaan, mistä se pian 

ala-aseman jälkeen muuttuu 

metsäpoluksi. Iso-Syötteen ja 

Pytkynharjun välinen maasto on 

hauskaa kapeaa alamäkivoittoista 

metsäpolkua ja Riihisuon yli 

kulkevine pitkospuineen. 

Pytkynharjulla polku myötäilee 

harjun lakea laskeutuen alas 

Kellarilammen laavulle. Harjun 

korkeimman kohdan jälkeen polku 

laskee alas harjulta jatkuen 

tasaisemmassa kangasmetsässä 

kohti Pärjänjokea. Joen vartta 

seuraileva reitti on osittain 

sorastettu, mutta juuriin sekä kiviin 

kannattaa varautua. Annintuvalta 

reitti nousee leveänä sorapolkuna 

takaisin luontokeskukselle. 

REITTIKUVAUS:

LISÄTIETOJA
Syötteen luontokeskus
Puh. 0206 39 6550
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