
Kansallispuiston halki (38 km)

Torpparintaival sopii hyvin viikonlopun retkikohteeksi ja se on 

ikkuna alueen rikkaaseen maankäytön historiaan. Tutuksi tulevat 

niin kaskisavut, niittykulttuuri kuin vanhat eränkäynnin 

perinteetkin. Matkan aikana sukelletaan upeaan naavakuusikkoon ja 

noustaan ahmakalliolle ihailemaan kansallispuiston kauneimpia 

maisemia. Reitillä on useita autiotupia, joissa on erinomaiset palvelut 

yöpyä ja päivän päätteeksi pääsee lämmittelemään saunan lämpöön. 

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Roninkankaantie 6, 93250 Pudasjärvi
• Pituus: 38 km
• Kesto: 3 päivää
• Kuljettavissa: kesäisin patikointireittinä 
• Vaativuus: Vaativa (Reitillä on jyrkkiä tai 

vaikeakulkuisia osia. Pitkospuut ovat 
huonokuntoiset.)

• Reittimerkintä: Reittiopasteet ja keltaiset sekä 
siniset reittimerkinnät 

NÄHTÄVYYDET:
• Syötteen luontokeskus

• Rytivaaran kruununmetsätorppa

• Ahmakallion näköalatorni

VARUSTEET: 
• Hyvät vaelluskengät ja kelin mukainen vaatetus
• Ruokaa ja riittävästi juotavaa
• WC-paperia ja tulentekovälineet
• Kartta ja kompassi

PALVELUT REITIN VARRELLA:
• Annintupa (päivätupa), 

• Lomaojan ja Peuronlammen laavut, 

• Ahmatupa ja rytivaaran torppa (autio- ja varaustupa)

TORPPARINTAIVAL



TORPPARINTAIVAL

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

• Luonnonvesien käyttö omalla 
vastuulla.

Lisää reittivaihtoehtoja, 
ajankohtaiset tiedotteet

ja retkivinkkejä:
luontoon.fi/rsyote
retkikartta.fi

facebook/syotteenkansallispuisto

#syöte
#torpparintaival

#syötteenkansallispuisto

Reitti alkaa Kouvasta ja kulkee 

Rytivaaran kruununmetsätorpalle 

(siniset maalimerkit). Rytivaarassa 

retkeilijöitä palvelee tulentekopaikka, 

Rytitupa (varaustupa) ja Rytituvan 

varanneille sauna. Peurolammen ja 

loma-ojan laavuille päin kuljettaessa 

(siniset maalimerkit) reitti mutkittelee 

vaarojen halki ja nousua sekä laskua on 

tasaisesti. Paikoitellen pitkopuut ovat  

osuudella huonossa kunnossa. Loma-

ojan laavun jälkeen tulee reitin korkein 

nousu Päätuoreelle, jonka jälkeen 

saavutaan ahmakallioille. Ahmakalliolla 

sijaitsee näköalatorni, josta piirtyvät 

kansallispuiston kauneimmat maisemat 

kulkijan silmään. Ahmakallioilta 

laskeudutaan kivikkoista ja juurakkoista 

polkua pitkin Ahmatuvalle, jossa on 

mahdollisuus majoittua. Reitin 

viimeinen osuus pujottelee soiden ja 

vaarojen vierusta pitkin kohti 

luontokeskusta. Viimeisenä pysähdys 

paikkana toimii Annintupa, jossa 

mahdollisuus tulistelee ja eväiden 

syöntiin
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LISÄTIETOJA
Syötteen luontokeskus
Puh. 0206 39 6550


