
Mistä polku löytyy?

Kuva: Usko Juntunen



Mistä reittitarjonta löytyy?

• Kuntien tiedotus ulkoilupaikoista ja –reiteistä?

• Valtakunnallinen tieto 
maastopyöräilymahdollisuuksista?

• Kartat ja reittisovellukset

• Merkityt reitit: infotaulut, viitat, 
reittimerkinnät 

• …..
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Mistä reitti tai polku löytyy? 

• Paikallisesti? Valtakunnallisesti?

• Usein vain itse etsien tai kaverilta kuullen

• tieto mtb-mahdollisuuksista on hyvin hajallaan 



• Reittitieto saatava helpommin löydettäväksi

• Merkittyjä reittejä/polkuja tarvitaan lisää
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Maastopyöräilyreitti: erityisesti  mastopyöräilyä varten 
toteutettu reitti +reitti-info
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LIPAS - Liikuntapaikat.fi 

Reittityyppi Reittien 

lukumäärä 

Suomessa 

29.7.2015 

Reittityypin kuvaus 

Maastopyöräilyreitti 16 Erityisesti maastopyöräilyyn tarkoitettu reitti, 

merkitty. 

Pyöräilyreitti 57 Pyöräilyreitti, muu kuin maastopyöräily.  

Kuntorata 1820 Kuntoiluun tarkoitettu reitti asutuksen 

läheisyydessä.  

Retkeilyreitti 459 Maastossa oleva retkeilyreitti, yleensä 

kauempana asutuksesta. Reitin varrella 

retkeilyn palveluita esimerkiksi laavuja. 

Luontopolku 367 Erityisesti luontoharrastusta varten. Reitin 

varrella opasteita tai infotauluja. 

Latu 1987 Hiihtoon tarkoitettu reitti.  

Kävely/ulkoilureitti 73 Jalkaisin tapahtuvaan ulkoiluun tarkoitettu 

reitti. Suhteellisen leveä ja helppokulkuinen. 

Mahdollisesti valaistu ja pinnoitettu reitti.  

 

LIPAS – liikuntapaikat.fi



Kuntakysely: Ulkoilureitti on useimmiten myös 
”maastopyöräilyreitti”, mutta tieto siitä puuttuu

PyöräPolku kuntakysely 2015

<- Reittimme ovat 

yhteiskäytössä, mutta 

maastopyöräilystä ei tiedoteta

Reittimme eivät 

sovellu 

yhteiskäyttöön

Myös 

pyöräilystä 

tiedotetaan



Ulkoilureitti maastopyöräilyreittinä:
lähellä, sopii matalankynnyksen maastopyöräilyyn

Kuva: Samu Laine



Retkeilyreitti maastopyöräilyreittinä:
sopii aktiiviharrastajille ja luontomatkailuun

Kuva: Taneli Kaakinen



Reitti, traili vai polku

• Suomessa ”yleisreitit” palvelevat usein myös 
maastopyöräilyä, mutta pyöräilytietoa niistä 
on niukasti

• jokamiehenoikeuksien ansiosta polkuja on 
Suomessa kaikkialla 

• Meillä suuri osa maastopyöräilystä tapahtuu 
ei-merkityillä tavallisilla metsäpoluilla
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Lähimetsän polku on maastopyöräilyn 
arkiliikuntapaikka

• 85 % pyöräilee kodin 
välittömässä 
läheisyydessä

• Kaupunki- ja 
taajamametsät tärkeitä

 Polkujen status 
maankäytössä?

 Polkujen merkkaus!

Kuva: Juha Rämälä



Polkuja on kaikkialla, mutta miten ne löytyvät? 

Kuva: Jani Kääriäinen



Tavallinen ”luomupolku” maastopyöräilyreittinä: 
vaatii paikallistuntemusta tai harrastajien sisäpiiritietoa 

Kuva: Juha Jokila



Miten reitti-infoa edistetään

• Kunnan liikuntapaikkasivuille tietoa pyöräilyyn 
soveltuvista reiteistä, poluista ja paikoista

• Lisää maastoon merkittyjä polkuja ja reittejä

• Maastopyöräily mukaan ulkoilu- ym. kartoille

• Vertaisjako: Harrastajien omat reittiehdotukset 
kootusti esiin esim. kunnan nettisivuille?

• Valtakunnallinen reittipankki?
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Polku maastopyöräilyreitiksi:
metsäpolku reittimerkintöinen + muu info

Kuvat: Usko Juntunen ja Jari Iisakkala



Polku on luonnontuote ja 
reittinä edullinen! 

• Lähes ilmainen 
liikuntapaikkaresurssi

• Syntynyt ulkoilun 
seurauksena: ei tarvitse 
rakentaa 

• Ei kallista jatkuvaa 
ylläpitoa, polku pysyy 
polkuna käyttämällä

Kuva: Mika Kankainen



Talvipolku syntyy kävellen ja pyöräillen, mutta 
talvireiteillekin on tarvetta 

Kuva: Tiina Riikonen



Mtb-reittikarttoja on vasta vähän

Kuva: Tiina Riikonen



Ulkoilukartta on tärkeä tietolähde 
ja lisää liikuntaa
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• Mihin pyöräilemään?

• Yhteiskäyttö tiedoksi 
kaikille käyttäjäryhmille

• Tasapuolisuutta ja 
sopua eri ulkoilulajeille

• Viestintää uusistakin 
liikunta-
mahdollisuuksista



Viitoitettu reitti on kaikkien helppo löytää

Kuvat: Jari Iisakkala ja Tiina Riikonen



Merkitty polku madaltaa kynnystä

Usko Juntunen ja Tiina Riikonen



Mistä reitti löytyy valtakunnallisesti

• Liikuntapaikat.fi  - Lipas

• Retkikartta.fi

• Fillarifoorumi

• Blogit, harrastajien nettisivut

• Reittipalvelut: gps-pohjaiset mobiilireitit

• yksittäisten reittien, mtb-tapahtumien ja 
matkailukohteiden omat nettisivut ja kartat
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Liikuntapaikat.fi - LIPAS

19.11.2015



Metsähallituksen karttapalvelu 
Retkikartta.fi
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Ennakkotieto reiteistä on tärkeää sekä reittien 
löytämiseksi että turvallisuussyistä
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”Omat polut” -vertaisjako

• Jokamiespolut ja niistä koostetut ”reitit” ovat 
maastopyöräilyssä keskeisiä

• Omien reittiehdotusten jakaminen on 
sananvapautta

• Jaettujen jälkien käyttö jokamiehenoikeudella 
ja omalla vastuulla

• ”Reittiehdotusten” yleinen jako kunnan tms. 
sivuilla?
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Fillarifoorumi.fi: polkutieto leviää 
toisten vinkeillä ja yhteislenkeillä 
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Mtb-harrastajien omat reittisivustot 
kartat ja gps-jäljet…

Tapio Huttunen, Mtb-Vaeltaja



Mtb-harrastajien blogit
polkuvinkit ja reittikuvaukset… 

Timo Morottaja, Utsjoen reitit



Kuvat, videot, reittiselosteet ym. 
”tutkimusretkiaineisto”

Juha Jokila



Retkitapahtumissa uudet polut tutuksi

Kuva: Jani Kääriäinen



Foorumit, blogit ja nettisivut 
mtb-reittitiedon lähteinä

• Reittitieto hajaantunut moneen eri paikkaan, 
asiaan vihkiytymätön ei löydä 

• Vaatii jatkuvaa seuraamista tai työlästä 
etsimistä monesta paikasta

• Kokonaisuuden hahmottaminen hankalaa

• Lähinnä aktiiviharrastajien vaativuustaso, ei 
aina sovi kokemattomalle tai matkailijalle
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Gps-pohjaiset reittipalvelut: 
harrastajatiedon kokoamista.

Polkutieto pirstoutunut moniin eri palveluihin
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Gps-reitit lähiliikuntapaikkoina
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Reittitieto jakoon!

1) kuntien, viranomaisten ja suunnittelun 
kannalta reittien vieminen Lipakseen tärkeää 

• Siirrettävissä myös Retkikartta.fi –palveluun

• Siirrettävissä myös rajapintasovelluksiin

2) Suuri osa mtb:stä jokamiespoluilla 
vertaisjaon tärkeys kuluttajille säilyy

3) Onko valtakunnallinen reitti- ja polkupankki 
mahdollista toteuttaa?
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Virallisten reittien lisäksi reittitietoa tarvitaan myös muista 
maastopyöräilyyn soveltuvista poluista!

Strava



Millaisia reittejä on tarjolla? Kuinka pitkiä ja 
vaativia? Muita ohjeita ja sääntöjä?
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Merkityt reitit ja maastoinfo 

erityisen tärkeitä kokemattomille 
maastopyöräilijöille

• lajin kasvu  kokemattomia harrastajia paljon

• Tarvitaan myös helppoja merkittyjä reittejä

• Tarv. ennakkotietoja reittien vaativuudesta
• Mikä sopii aloittelijalle, perheelle, turistille

• Kokenut haluaa haasteita ja vaativampia reittejä
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Infotaulut ovat tärkeä osa reittitiedotusta:
säännöt, ohjeet ja turvallisuus

Kuva: Toni Hildén



Hyvä reitti-informaatio ohjaa polulle, 
estää eksymistä ja lisää liikuntaa

Tiina Riikonen ja Olli-Matti Lieskivi



Tarvitaan eritasoisia merkittyjä reittejä
- myös vaativia!

Mikko Peltonen ja Jari Iisakkala



Reitti-info ja ennakkotiedot:
Suomeenkin tarvittaisiin maastopyöräilyreittien vaativuusluokittelu

Mallit: Scotlantilainen ja norjalainen vaativuusluokittelu



Luonto on yhteinen ja polku kuuluu kaikille!

Kuva: Tiina Riikonen



Kiitos kiinnostuksesta ja 
turvallista kotimatkaa!

Kuva: Tiina Riikonen



Pidetään pyörät pyörimässä!

Kuva: Timo Veijalainen, AV-Lappi


