
Teerivaara lumoaa kauneudellaan

Vaativa nousu Teerivaaran huipulle kannattaa. Teerivaaran 

lumikenkäilyreitti sopii erinomaisesti koko päivän retkikohteeksi niille, 

jotka kaipaavat retkeltä sykkeen nostetta. Reitti on suurien korkeuserojen 

vuoksi haastava. Vaaran päältä aukeaa komeat maisemat Iso-Syötteen 

sekä kansallispuiston suuntiin. Joululta helmikuuhun kestävä tykyn 

aika lumoaa kauneudellaan.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Syötteenluontokeskus, Erätie1, 

93280 Syöte (Pudasjärvi)
• Pituus: 6 km
• Kesto: 4 - 5 h
• Kuljettavissa: talvisin lumikenkäreittinä
• Vaativuus: Vaativa (Reitillä on jyrkkiä tai 

vaikeakulkuisia osia. Selkeästi viitoitettu ja 
merkitty maastoon.)

• Reittimerkintä: punaiset aurausviitat 

NÄHTÄVYYDET:
• Syötteen luontokeskuksen näyttely
• Teerivaarasta avautuva maisema
• Vanha kuusimetsä

VARUSTEET: 
• Sään mukainen vaatetus
• Taukoevästä ja riittävästi juotavaa
• Wc-paperia, tulitikut ja puukko

PALVELUT REITIN VARRELLA:
• Annintupa (päivätupa), kuivakäymälä ja puuliiteri
• Syötteen luontokeskus

TEERIVAARAN KIERROS 6 KM



TEERIVAARAN KIERROS 6 KM

REITIN KORKEUSKÄYRÄ: HYVÄ TIETÄÄ:

• huomaa, että reitillä ei ole 
talvikunnossapitoa, joten 
lumipyryn jälkeen se on 
ummessa.

• 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
#teerivaara

#syötteenkansallispuisto

Lumikenkäreitti alkaa Syötteen 

luontokeskukselta kansallispuiston portilta 

ja se on merkitty maastoon punaisilla 

aurausviitoilla. Myötäpäivään

kierrettäessä reitti laskee ensin hieman 

alas suolle, josta se alkaa nousta kohti 

Teerivaaran kaksihuippuista lakea. 

Edessä on hengästyttävä nousu, joka 

kuitenkin palkitaan upeilla näkymillä kohti 

kansallispuistoa. 

Huipulta reitti laskee alas vaarojen 

satulaan, josta se jälleen nousee hieman 

Teerivaaran pohjoista huippua kohden. 

Sieltä reitti laskee jyrkästi alas 

kansallispuiston rajalinjaa myöten, josta 

reitti kulkee suota myöten Annintuvalle, 

missä voi halutessaan tulistella sekä 

nauttia retkieväitä. Annintuvalta reitti 

nousee loivasti takaisin luontokeskukselle 

Naavaparran polkua pitkin.

REITTIKUVAUS:

Reittiopas

Pysäköinti, opaste

Kuivakäymälä

Retkeilyalue

Tie

Päivätupa

Luontokeskus

Kahvila

Teerivaaran kierros

Hiihtolatu

Ravintola

Reittiopas

LISÄTIETOJA
Syötteen luontokeskus
Puh. 0206 39 6550

Liikuntaesteisille

Kansallispuisto


