
MAASTOPYÖRÄILYN EDISTÄMISEN AAKKOSIA
KuNNILLE jA MuILLE TOIMIjOILLE

PyöräPolku

Maastopyöräily on satojentuhansien suomalaisten luontoliikun-
taharrastus.

A

Maastopyöräily on monipuolista kuntoilua, lähiliikuntaa ja luon-
tomatkailua.

B

ulkoilulajina maastopyöräily sopii monen ikäisille ja -kuntoisille.C

Maastopyöräilyn olosuhteita kehittämällä voidaan lisätä liikun-
taa ja hyvinvointia pienillä kustannuksilla.

D jokamiehenoikeudet ja tiheä polkuverkosto ovat maastopyöräi-
lyn kehittämisessä Suomen luontaisia vahvuuksia.

E

F Maastopyöräilyä voidaan edistää luonnonympäristöä säästäväl-
lä tavalla ja muut polun käyttäjät huomioiden.



Luonnonympäristössä pyöräileminen on joka-
miehenoikeutta, kuten kävely tai hiihtäminenkin. 
Luontokosketus on maastopyöräilijälle tärkeä osa 
lajia ja se ylläpitää luontosuhdetta. Suvaitsevuus ja 
yhteisymmärrys eri harrastajaryhmien kesken teke-
vät liikunnasta kaikille mukavaa.

Maastopyöräilijät liikkuvat reiteillä ja luonnon-
mukaisilla poluilla. Pyörästä voi jäädä polulle 
erilainen jälki, mutta useimmiten pyöräilijä ei kuluta 
polkua muuta liikkujaa enempää. Pyöräilijä liikkuu 
laajemmalla alueella, jolloin myös vähemmän kulje-
tut polut pysyvät avoinna kaikille ulkoilijoille. 

Maastopyöräily tuo uusia ulkoilumahdollisuuksia 
eri-ikäisille ja –kuntoisille. Maastossa pyöräilemi-
nen kehittää kuntoa ja arkiliikenteessäkin tarvittavia 
pyöränhallintataitoja.

MAASTOPYÖRÄILY ON LuONTOLIIKuNTAA 
jA SOPII LÄHES KAIKILLE

Maastopyöräilyn suosion kasvu lisää 
eritasoisten maastopyöräilypolku-

jen ja –reittien tarvetta. Vilkkaasti aje-
tuilla paikoilla käyttöä on hyvä ohjata 
kuivemmille ja kestävämmille reiteille. 
Kosteita kohtia voidaan myös vahvistaa 
polun luonteen säilyttävillä rakenteilla.

Virkistyminen, rentoutuminen, luontoelämykset 
ja lajin sosiaalisuus lisäävät hyvinvointia. Maas-
topyöräilyyn sisältyvä jatkuva oppiminen ylläpitää 
liikunnan iloa.



Viheryhteyksien ja luontoalueiden säästäminen 
kaavoituksessa ja maankäytössä on maastopyö-
räilylle tärkeää. Ulkoilualueiden suunnittelussa ja 
maastopyöräilyn kehittämisessä kunnan eri toimi-
alojen yhteistyö on välttämätöntä. Laajempi seudul-
linen yhteistyö mahdollistaa yhtenäiset reittiverkos-
tot.

Yhteiskäyttöreitit ja -polut palvelevat pyöräilyn 
harrastajia ja muita luonnossa liikkujia. Yhteis-
käytöllä voidaan nostaa huollettujen reittien ja 
ulkoilupalvelujen käyttöastetta. Yhteiskäyttöön mer-
kattavat polut vähentävät uusien reittien tarvetta.

YHTEISTYÖLLÄ HOuKuTTELEVIA REITTEjÄ

Vetovoimainen maastopyöräilyalue 
on monipuolinen ja luonnonläheinen 

•	 vaativuudeltaan eritasoiset reitit ja 
polut

•	 luontaiset polut, alustat ja maaston-
muodot 

•	 erimittaiset rengasreitit ja yhdistel-
tävät polkuverkostot 

•	 vaihtelevat korkeuserot, maastotyy-
pit ja maisemat

•	 hyvä reitti-informaatio
•	 taukopaikkoja ja palveluita 
•	 ympärivuotisia pyöräilymahdolli-

suuksia

Yhteistyössä harrastajien kanssa voidaan suunni-
tella parhaat maastopyöräilypolut ja -reitit. 
Yhteistyö on myös kunnalle edullinen tapa kehittää 
maastopyöräilyä. Harrastajat voivat tarjota laji- ja 
maasto-osaamista sekä suunnittelu-, toteutus- ja 
ylläpitoapua. Erityisesti maastopyöräilyn lajiharjoit-
telua palvelevat reitit ja kilpailuradat lajikohtaisine 
rakenteineen vaativat harrastajien asiantuntemusta.



REITTITIETO ON 
AVAINASEMASSA
Tiedon jakaminen maastopyöräilymahdollisuuk-
sista kannustaa uusia ihmisiä liikkumaan. Tiedon 
lisääntyminen maastopyöräilystä ja omakohtaiset 
kokemukset lajista kumoavat ennakkoluuloja ja 
korjaavat virheellisiä mielikuvia lajista ja sen omi-
naisuuksista. 

Olemassa olevat liikuntareitit soveltuvat useim-
miten myös maastopyöräilyyn. Viestimällä reittien 
eri käyttötavoista parannetaan kaikkien liikkujien 
turvallisuutta ja lisätään eri ulkoilijaryhmien yhteis-
peliä. Reittejä ja merkittyjä polkuja täydentävät joka-
miehenoikeudella käytettävissä olevat muut polut.

Tietoa maastopyöräilyyn soveltuvista reiteistä, 
poluista ja alueista pitää olla saatavissa helposti ja 
kattavasti sekä paikallisesti että valtakunnallises-
ti. Maastopyöräilyn valtakunnallinen reittipankki 
vaatisi laajapohjaista kehitystyötä ja eri toimijoiden 
sitoutumista.

TURVALLISUUS REITEILLÄ

Olemassa olevien polkujen merkitse-
minen maastoon parantaa turvalli-

suutta. Maastopyöräily ei olennaisesti 
lisää reitinpitäjän velvoitteita muuhun 
ulkoilukäyttöön verrattuna.

Erityiset vaaran paikat korjataan tai 
merkitään maastoon. Hyvällä reitti-
informaatiolla reitinpitäjä palvelee 
liikkujia ja täyttää velvoitteitaan kaikkia 
ulkoilijoita kohtaan. Kuluttajaturvalli-
suuslain mukainen tietojenantovelvoite 
katetaan tiedottamalla reitistä lähtöpis-
teiden infotauluissa. Taululla kerrotaan 
tiedot reitistä, mm. sen eri käyttöta-
voista, kunnossapidosta sekä mahdol-
lisista vaaroista. Itse reitille lisätään 
reittimerkinnät ja viitoitukset. 

Luontoliikuntaan sisältyy aina lajin-
omaisia riskejä. Kuluttajia opastetaan 
turvalliseen liikkumiseen luonnon olo-
suhteissa, mutta ulkoilija voi vaikuttaa 
turvallisuuteen eniten omalla toimin-
nallaan.
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