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Maastopyöräily valtionmailla 
 

Noin kolmasosa Suomen pinta-alasta on valtion maata (n. 9 milj. ha), jota hallinnoi 

Metsähallitus. Maiden käytön luonteen mukaan maaomaisuus on jaettu ns. liiketoiminnan 

alueisiin 4,9 milj. ha ja kansallisomaisuuteen 4,2 milj. ha. 

 

Suomen luontoa on suojeltu luonnonsuojelu- ja erämaalakien nojalla noin 9 % maamme 

pinta-alasta. Esimerkkejä näistä suojelualueista ovat maamme 39 kansallispuistoa.  Tämän 

lisäksi ulkoilulain nojalla on perustettu valtion retkeilyalueita valtion maalle eri puolille 

Suomea. Euroopan Unionin Natura 2000-alueet, joita on noin 15 % Suomen kokonaispinta-

alasta, ovat pääasiassa nykyisiä luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita ja suojeluohjelmien 

kohteita. 

  

Metsähallituksen luontopalvelut vastaa valtion maille perustettujen luonnonsuojelualueiden, 

erämaa-alueiden ja retkeilyalueiden hoidosta sekä valtaosasta Natura-alueita. 

  

Luonnonsuojelu-, erämaa- ja ulkoilulaki sallivat lähtökohtaisesti maastopyöräilyn 

jokamiehenoikeuden nojalla myös luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkeilyalueilla - lukuun 

ottamatta alueita, joilla liikkumista on muutoinkin rajoitettu. Luonnonpuistossa saa liikkua 

vain erikseen osoitetuilla teillä ja poluilla tai alueilla. Vastaavasti myös Metsähallituksen 

talouskäytössä olevat monikäyttömetsät ovat valtaosin käytettävissä maastopyöräilyyn. 

  

Suojelualueiden ja muiden virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden upea luonto ja 

kulttuurikohteet ja niiden rauhalliset polkutaipaleet luovat erinomaiset olosuhteet 

retkeilytyyppiseen, kiireettömään maastopyöräilyyn, jolloin ajetaan luonnon ehdoilla ja muut 

luonnossa liikkuvat huomioiden. Valtion maa-alueiden ja vesistöjen hoidosta ja käytöstä 

vastaava Metsähallitus on edistänyt maastopyöräilyn olosuhteita viime aikoina aktiivisesti. 

Nykyiset maastopyöräilyn mahdollisuudet ja mahdolliset rajoitukset on kartoitettu ja niistä on 

koottu tiedot yleisölle luontoon.fi -nettisivuille. Maastopyöräilyn olosuhteita tarkastellaan ja 



kehitetään aluekohtaisesti sitä mukaan, kun suojelualueille laaditaan tai päivitetään hoidon ja 

käytön suunnitelmia ja niihin liittyviä järjestyssääntöjä. 

 

Kansallispuistot ovat suuria, yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualueita, joilla on merkitystä 

yleisenä luonnonnähtävyytenä, luonnontuntemuksen lisäämisessä tai yleisen 

luonnonharrastuksen ja luontoliikunnan kannalta.  Maassamme on 39 kansallispuistoa, 

joissa voi pääsääntöisesti virkistäytyä jokamiehenoikeuksin. 

  

Luonnonpuistot on perustettu lailla tai asetuksella luonnonmukaisen kehityksen 

turvaamiseksi ja tieteellisiin ja opetuksen tarkoituksiin. Maamme 19 luonnonpuistoa ovat 

pääosin yleisöltä suljettuja, mutta joissain saa kulkea merkityillä poluilla. 

  

Valtion muiden luonnonsuojelualueiden luonne ja suojelutavoitteet vaihtelevat mm. osa 

on perustettu suojelemaan soita, lehtoja ja vanhoja metsiä. Alueilla saa yleensä liikkua 

jokamiehenoikeuksin. Joillakin alueilla on rauhoitusmääräyksissä rajoitettu liikkumista 

esimerkiksi lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. 

 

Suomessa on kuusi ulkoilulailla perustettua valtion retkeilyaluetta: Evon, Hossan, Ison-

Syötteen, Kylmäluoman, Oulujärven ja Ruunaan retkeilyalueet. Ne ovat monipuolisia, 

retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Retkeilyalueilla on 

merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja, telttailualueita ja laavuja. Alueilla voi 

yleensä liikkua jokamiehenoikeudella.    

  

Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla pohjoisimpaan Lappiin vuonna 1991. Niiden 

tavoitteena on säilyttää alueiden erämaaluonne, turvata saamelaiskulttuuri ja 

luontaiselinkeinot sekä kehittää luonnon monipuolista käyttöä ja käytön edellytyksiä. 

Erämaa-alueita on 12, ja niiden pinta-ala on yhteensä 14 903 km².  Erämaat ovat myös 

merkittävinä virkistyskäytön kohteita ja niiden avulla ylläpidetään paikallisia 

eränkäyntiperinteitä ja -kulttuuria. Alueilla voi yleensä liikkua jokamiehenoikeudella. 

 

Maastopyöräily valtion talousmetsissä 

 

Talousmetsät ovat monikäyttömetsiä, missä pääkäyttötarkoitus on puuntuotanto ja sen 

rinnalla on muita käyttötarkoituksia. Alueilla voi liikkua maastopyörällä jokamiehenoikeuden 

nojalla.  

 

Maastopyöräilyn osalta talousmetsien retkeilyreitistöjen lisäksi metsäautotieverkosto ja usein 

myös ns. talviteiden pohjat tarjoavat mahdollisuuksia yhdysreiteiksi vetovoimaisimpien 

alueiden ja kohteiden välillä. Talousmetsissä on esimerkiksi metsäautotieverkostoa 37 000 

km, moottorikelkkareitistöä yli 5 000 km ja retkeilyn kesäreitistöä 1 200 km. 

 

Valtion maiden käyttöä ja hoitoa hoidetaan osallistavan suunnittelun menetelmillä. Kaikille 

valtionmaille on tehty myös tarkennettu ns. alue-ekologinen suunnittelu, jossa mm. 

virkistyskäyttöön parhaiten soveltuvat osat tunnistetaan. 

 



Maastopyöräilyn sääntely ja ohjaus luonnonsuojelualueilla 

  

Maastopyöräilyn ja muun luontoliikunnan mahdollisuudet, rajoitteet ja kiellot 

luonnonsuojelualueilla määritetään aluekohtaisesti Metsähallituksen laatiman suojelualueen 

hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.  Luonnonsuojelulain mukaan suunnitelma laaditaan 

kansallispuistoille ja tarpeen mukaan myös luonnonpuistolle ja muille luonnonsuojelualueille. 

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien 

kanssa, jolloin pyöräilyseurat ja yksittäiset maastopyöräilyn harrastajat voivat vaikuttaa 

alueen tulevaan käyttöön. Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmat vahvistaa 

ympäristöministeriö. 

  

Metsähallitus laatii kansallispuistolle ja valtion retkeilyalueelle järjestyssäännön (LSL 20§, 

UlkoiluL 17§). Järjestyssääntöön kirjataan alueilla sallitut ja kielletyt toimet sekä niitä 

koskevat mahdolliset rajoitukset.  Järjestyssääntö voidaan tarvittaessa laatia myös 

luonnonpuistolle ja muulle luonnonsuojelualueelle. Järjestyssäännöt ovat julkisia ja niistä on 

valitusoikeus. Lainvoiman saaneet järjestyssäännöt löytyvät mm. Metsähallituksen 

julkaisuluettelosta (julkaisut.metsa.fi). Järjestyssääntöön sisältyvät määräykset kerrotaan 

myös kunkin kohteen esittelyn yhteydessä Luontoon.fi-verkkopalvelussa. 

  

Maastopyöräilykohteet suojelu- ja virkistysalueilla 

 

Nykyiset maastopyöräilymahdollisuudet luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla on 

kuvattuna yleisölle luontoon.fi-nettisivuilla, linkistä http://www.luontoon.fi/retkikohteet. 

Valitsemalla aktiviteeteistä ”pyöräilyn”, listautuu ajantasainen tilanne 

maastopyöräilykohteista maan eri suojelualueilla. Tällä hetkellä maastopyöräily on 

mahdollista 37 alueella (ks. kartta). Maastopyöräilymahdollisuudet vaihtelevat eri kohteilla: 

joillain alueilla pyörällä liikkuminen on sallittua jokamiehenoikeudella selvästi erottuvilla 

poluilla, monilla alueilla se on osittain sallittuja/rajoitettua tietyille reiteille. Tarkat tiedot kunkin 

alueen maastopyöräilymahdollisuuksista löytää soveltuvuushausta nettisivustolta siirtymällä 

linkistä kohteen sivulle.  

  

Pyöräilyyn soveltuvat kohteet, tilanne 12.11.2015 

Urho Kekkosen kansallispuisto, Oulujärven retkeilyalue, Patvinsuon kansallispuisto, 

Pöyrisjärven erämaa-alue, Ruunaan retkeilyalue, Leivonmäen kansallispuisto, Evon 

retkeilyalue, Repoveden kansallispuisto, Kaihuanvaara ja Kivalot, Sipoonkorven 

kansallispuisto, Pinkjärvi, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Koitajoen alue, Kauhanevan-

Pohjankankaan kansallispuisto, Lentuan luonnonsuojelualue, Isojärven kansallispuisto, 

Iivaara, Merenkurkun maailmanperintöalue, Liesjärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto, 

Syötteen kansallispuisto, Miekojärvi, Saarijärven aarnialue, Lauhanvuoren kansallispuisto, 

Änäkäisen virkistysmetsä, Seitsemisen kansallispuisto, Paistjärvi, Aulangon 

luonnonsuojelualue, Hossan retkeilyalue, Hetan alue, Hämeenkangas, Inarin retkeilyalue, 

Kylmäluoman retkeilyalue, Saariselän alue, Nuuksion kansallispuisto, Teijon kansallispuisto 

  

http://www.luontoon.fi/retkikohteet
http://www.luontoon.fi/retkikohteet


 

Maastopyöräilyn kehittyvät olosuhteet tulevaisuudessa 

  

Metsähallituksen ohjeistus ja linjaukset yleisimpien luontoliikuntamuotojen harjoittamisesta 

suojelualueilla esitetään suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteissa, jotka on päivitetty ja 

julkaistu vuonna 2014 (http://www.metsa.fi/suojelualueiden-hoidon-periaatteet ). 

  

Uudet periaatteet korostavat suojelualueiden vetovoimaisuutta luontokohteina ja 

kiinnostavina paikkoina harjoittaa luontoliikuntaa, kuten maastopyöräilyä. Maastopyöräilyllä 

ja muulla luontoliikunnalla on merkittäviä terveysvaikutuksia – sekä fyysisiä, psyykkisiä että 

sosiaalisia. Terveysvaikutusten edistäminen on Metsähallituksen tavoitteiden mukaista. 

Maastopyöräilijöiden ja erilaisten aktiviteettien harrastajista saadaan suojelualueille myös 

uusia kävijäryhmiä, ja monelle harrastajalle maastopyöräily on myös tapa tutustua vaikkapa 

kansallispuistoihin. Maastopyörällä voi nähdä laajempia alueita kuin jalkaisin. Ikäihmisille tai 

liikuntarajoitteisille pyöräily voi olla paras tapa tutustua luonnonsuojelualueisiin. 

Suojelualueet avaavat uusia mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen lisäten samalla 

ihmisten hyvinvointia ja luonnon arvostusta. Suojelualueille suuntautuva luontomatkailu, 

johon voi hyvinkin kuulua lisääntyvä maastopyörämatkailu, tukee paikallistaloutta ja 

työllisyyttä. 

  

Metsähallitus on ottanut suojelualueilla uudet periaatteet käyttöön maastopyöräilyn 

olosuhteita kehittäessään. Suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa otetaan huomioon 

maastopyöräily ja suunnittelutyöhön osallistetaan maastopyöräilyseuroja ja -harrastajia. 

Harrastajien paikallistuntemuksen avulla voidaan yhteistyössä määritellä maastopyöräilylle 

soveltuvat reitit ja sopia mahdollisista rajoitteista. Pyöräilyä ohjataan kulutusta kestäville ja 

muiden poluilla liikkuvien kannalta etäisemmille ja vähemmän käytetyille reiteille. Mikäli 

maastopyöräilyä on tarvetta rajoittaa, niin yleisten kieltojen sijaan pyritään löytämään 

täsmärajoituksia ja korostamaan huomaavaisen retkeilyn pelisääntöjä erilaisten 

luontoliikunnan muotojen yhteensovittamisessa. 

  

Maastopyöräilyn mahdollisuudet kehittyvät alue kerrallaan sitä mukaan, kun niiden hoito- ja 

käyttösuunnitelmia sekä niihin liittyviä järjestyssääntöjä laaditaan juuri perustetuille 

suojelualueille tai niitä päivitetään 5–10 vuoden välein jo aikanaan perustetuille 

suojelualueille. 

  

Ekologinen kestävyys turvataan pysymällä olemassa olevilla poluilla 

  

Maastopyöräily on jokamiehenoikeutta, joten sitä voi pääsääntöisesti harjoittaa myös 

suojelualueilla siinä missä liikkumista jalkaisin, lumikengillä, retkiluistimilla, hiihtäen, 

potkukelkalla, ratsastamalla, porolla tai koiravaljakolla tai muulla vastaavalla tavalla siellä, 

missä liikkuminen muutoinkin on sallittua. 

  

Maastopyöräilyn mahdollisia haittoja alueen luonnonsuojelutavoitteille voidaan tarvittaessa 

ehkäistä rajoittamalla pyöräily selvästi erottuville poluille, kunnostetuille ulkoilureiteille sekä 

käytössä oleville ja käytöstä poistetuille metsäauto- tai kärryteille, joilla lajia yleensä 

harrastetaankin Suomessa. Pysyminen olemassa olevilla poluilla estää luonnonmukaisen 

http://www.metsa.fi/suojelualueiden-hoidon-periaatteet


maaston kulumisen tunturialueilla ja karuilla kasvupaikoilla, esim. hiekkakankailla, 

kallioalueilla ja eroosioherkissä rinteissä.  

 

Suunniteltaessa maastopyöräilyreittejä, ne pyritään ohjaamaan kestäviin maastokohtiin ja 

välttämään herkkiä ja kuluvia kohtia yhteistyössä maastopyöräilyn harrastajien kanssa. 

Polkuja voidaan merkitä, kunnostaa ja rakentaa niitä vahvistavia ja vettyviä paikkoja 

suojaavia rakenteita järjestämällä harrastajien kanssa talkoita. Maastopyöräily voi elvyttää 

myös vähäisessä käytössä olevia polkuja sekä kulttuuriperintöä, kun se ylläpitää esimerkiksi 

entisiä savottakämppien välisiä polkupyöräteitä.  

  

Jokamiehenoikeuksia voidaan luonnonsuojelualueilla rajoittaa perustelluista syistä. 

Luonnonsuojelulain 18 §:n mukaan ”kansallispuistossa ja muulla luonnonsuojelualueella 

voidaan joko alueen perustamispäätökseen tai aluetta koskevaan järjestyssääntöön 

otettavalla määräyksellä kieltää tai rajoittaa liikkumista. Liikkumisrajoitus edellyttää, että 

alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sellaista vaatii”. Tällainen rajoitus voi koskea 

koko vuotta, kesäkautta tai eläinten lisääntymiskautta, tai liikkuminen voi olla rajattu tietyille 

reiteille. 

  

Arvioitaessa maastopyöräilyn tai muun liikunta- tai harrastustoiminnan rajoittamista 

Metsähallitus pyrkii arvioimaan kutakin toimintaa erikseen sen luonteen ja määrän mukaan. 

Usein tällaisten toimintojen soveltuvuus suojelualueilla muodostuu harkinnanalaiseksi vasta 

silloin, kun on kyse esimerkiksi tapahtumista, jolloin osallistujamäärä voi olla hyvinkin suuri. 

  

Sosiaalinen kestävyys – polku on yhteinen 

  

Suojelualueisiin kohdistuu maastopyöräilyn lisäksi monenlaisia harrastustarpeita, mikä 

edellyttää näiden tarpeiden yhteensovittamista, reittien yhteiskäyttöä ja eri harrastajaryhmien 

välistä suvaitsevaisuutta. Suojelualueilla maastopyöräilijät ja muut polkujen käyttäjät voivat 

pääsääntöisesti käyttää samoja reittejä. Huolellisen ja osallistavan suojelualueen 

suunnittelun avulla pyritään löytämään ja osoittamaan luonnonsuojelun ja kaikkien kävijöiden 

näkökulmasta sopivimmat paikat ja reitit erilaisille liikuntaharrastuksille. 

  

Maastopyöräilymahdollisuudet tuodaan esille suojelualueen opastusaineistossa sekä 

merkitään tarpeen mukaan maastoon ja karttoihin. Opastuksen avulla pyöräilijöitä voidaan 

ohjata tarkoitukseen parhaiten soveltuville reiteille. Lisäksi muut luonnossa liikkuvat tietävät, 

että poluilla saa maastopyöräillä ja osaavat varautua siihen, että vastaan voi tulla 

maastopyöräilijä. Merkityt reitit ovat välttämättömiä etenkin niille maastopyöräilijöille, joilla ei 

ole paikallistuntemusta tai paljoa kokemusta lajista. 

  

Metsähallitus haluaa edistää tasavertaisesti eri liikuntamuotojen harrastamista ja luoda 

monipuolista luontoliikuntakulttuuria luonnonsuojelualueilla. Koska maastopyöräily on yhä 

varsin uusi luontoliikuntamuoto, tulisi maastopyöräilijöiden korostetusti osoittaa muille 

liikkujille huomaavaisuutta, turvallisuutta ja vastuutaan luonnonarvojen kunnioittamisesta.  

Patikoijien olisi vastaavasti tärkeää osoittaa suvaitsevaisuutta maastopyöräilijöitä kohtaan, 

joilla on yhtä lailla oikeus nauttia luonnonsuojelualueista itselleen sopivalla tavalla. 

  



Turvallisuus ja vastuut  

  

Suojelualueille soveltuu parhaiten retkeilytyyppinen maastopyöräily, jossa liikutaan 

metsäpoluilla hiljaisella ajonopeudella, jolloin kohtaamistilanteiden turvallisuus paranee. 

Kovapintaisella hiekkatiellä maastopyöräilijän ja kävellen liikkuvan vauhtiero voi olla suuri. 

Tämän vuoksi ruuhka-aikoina tai reitin ruuhkaisimmilla kohdilla voi olla syytä opastaa 

pyöräilijöitä taluttamaan pyörää tai alentamaan nopeutta sekä jalan liikkuvia ottamaan 

huomioon muut reittien käyttäjät. Metsähallitus edistää yhteensovittamista myönteisellä 

neuvonnalla viestimällä maastopyöräilyn etiketiksi laaditusta ”huomaavaisen pyöräilijän 

ohjeesta”: kohtaamisessa pyöräilijän tulee hidastaa vauhtia, antaa tietä ja toimia 

huomaavaisesti.  

  

Vilkkaimmassa käytössä olevilla reiteillä tai vilkkaimpina ajankohtina Metsähallitus voi 

rajoittaa maastopyöräilyä turvallisuussyistä käyttäen perusteena kuluttajaturvallisuuslakia 

(920/2011). 

  

Metsähallitus ei pääsääntöisesti tarjoa kuluttajaturvallisuuslaissa ns. ilmoitusvelvollisuuden 

piiriin osoitettuja kuluttajapalveluita eikä lain tarkoittamia ohjelmapalveluita. Metsähallituksen 

julkisina hallintotehtävinä kuluttajien käyttöön saattamat, laissakin mainitut luonto- ja muut 

ohjelmapalvelut sisältävät pääsääntöisesti korkeintaan vähäisiksi katsottavia riskejä. 

  

Kuluttajille tarjoamiensa palveluiden osalta Metsähallitusta velvoittaa kuluttajaturvallisuuslain 

mukainen yleinen huolellisuusvelvoite ja informointivelvoite. Huolellisuusvelvoite tarkoittaa, 

että toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon 

edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa 

kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.  Velvollisuuteen kuuluu, että toiminnanharjoittajalla 

on riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, jotta hän voi arvioida siihen liittyvät riskit ja 

varautua niihin. 

  

Metsähallituksessa yleinen huolellisuusvelvollisuus tarkoittaa, että yleisölle tarjotaan 

riittävästi tietoa retkikohteilla sekä asiakasturvallisuusohjeessa sekä julkisessa 

neuvontamateriaalissa (esimerkiksi luontoon.fi-sivustolla) maastopyöräilystä. Myönteisen 

viestinnän avulla harrastajia ja luonnossa liikkujia kannustetaan ottamaan huomioon toiset 

käyttäjäryhmät ja sisäistämään toimintaan liittyvä oma vastuu ja turvallisuustekijät. 

  

Metsähallituksen luontopalvelut on päivittänyt asiakasturvallisuusohjettaan maastopyöräilyn 

osalta. Ohjeessa korostetaan turvallisuutta ja toisten retkeilijöiden huomioimista valitsemalla 

omalle taitotasolleen sopivat reitit ja ajamalla turvallisella nopeudella vaaratilanteet 

ennakoiden. 

  

Suojelualueiden reittikuvauksia pyritään täydentämään pyöräilyn kannalta olennaisilla 

tiedoilla, kuten polun laatu (esim. tasainen sorapolku tai polun kivisyys, juurakkoisuus tai 

pehmeys), reitin topografia (esim. maaston luonne ja nousujen ja laskujen vaativuus), 

reittirakenteet (esim. pitkokset, portaat, sillat tai muut vesistön ylitykset reitillä, niiden kunto ja 

käytettävyys pyöräilyyn). Ennakkoinformaatiossa esitetään reitit, joita suositellaan 

käytettäviksi maastopyöräilyssä kulutusta kestävinä ja jotka soveltuvat kokemattomillekin. 



Lisäksi esitellään reitit, jotka kiertävät ”ruuhkaiset” matkailukeskusten lähialueet sekä 

talvipyöräilyyn soveltuvat reitit. 

  

Reittikuvauksia kehitetään siten, että jo retkeä suunnitellessa reitin olosuhteista saa tietoa, 

jonka perusteella voi suunnitella omaan kokemukseensa ja kuntoonsa sopivan reitin. 

Reittimerkintöjen selkeys ja näkyvyys ovat tärkeitä myös eksymisen välttämiseksi. 

  

Ohjeessa korostetaan jokamiehen omaa vastuuta turvallisuudesta, sillä reitit ja etenkin 

”rakentamattomat” polut voivat olla yllätyksellisiä: vastaan voi tulla esim. polun poikki 

kaatunut puun runko, liukas juurakko, veden syövyttämä rinne tai pudonnut ojasillan lankku. 

Maastopyöräilyyn sopii sama ohje kuin muuhunkin retkeilyyn: älä lähde yksin tunturiin! 

Pitkillä retkillä ja kaukana asutuksesta kaksin tai ryhmässä pyöräily on aina turvallisempaa 

kuin yksin. Pyörällä pääsee hätätilanteessa nopeammin hälyttämään apua toiselle, mikäli 

loukkaantunut on matkapuhelimen kuuluvuuskentän ulkopuolella 

  

Keskeinen osa maastopyöräilyn turvallisuutta ovat maastoon oikeatyyppisen pyörän valinta, 

riittävä varustus retken pituuden ja sääolosuhteiden mukaan, tarvittavat välineet ensiapua ja 

pyöränhuoltoa varten sekä kypärän käyttö. Matkailuyrittäjien vuokratessa pyöriä tulee 

varmistaa asiakkaan maastopyöräilytaidot kyseiselle reitille, pyörän kunto ja soveltuvuus 

suunniteltuun retkeen ja korjaustarvikkeet sekä ohjeistaa toimiminen hätätilanteissa (mm. 

mukaan tarvittavat ensiapuvälineet, mahdolliset keskeytyspaikat reitillä ja ohjeet avun 

hälyttämiseen). Talviretkeilyssä pyöräilijän on erityisen hyvin otettava huomioon oikea ja 

riittävä varustautuminen sekä sään muuttumisen vaikutus olosuhteisiin (esim. reitin 

pehmeneminen tai lumeen peittyminen sekä esim. pyryn tai pimeyden mahdollisuus). 

    

 Maastopyöräilykilpailut ja -tapahtumat 

  

Suojelualueet ovat vetovoimaisia ympäristöjä myös erilaisten maastokilpailutapahtumien 

järjestämiseen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi suunnistus- ja polkujuoksukilpailut, 

maastopyöräily- ja seikkailukilpailut, reserviläisten maastokilpailut, partiotaito- ja 

erävaelluskisat sekä talvisin erilaiset laturetket. Metsähallitus ratkaisee tapahtumien 

soveltuvuuden suojelualueille tapauskohtaisesti, ottaen huomioon suojelualueen luonteen ja 

suojelutavoitteet, tapahtuman ajankohdan ja koon sekä suojelualueen rooliin tapahtumassa. 

  

Kilpailutapahtumilla on oltava vastuullinen järjestäjä, ja niistä tulee ensivaiheessa tehdä 

Metsähallitukselle ilmoitus, esim. Metsa.fi-verkkopalvelun kautta 

(http://www.metsa.fi/tapahtumailmoitus ). 

  

Maastokilpailutapahtumat voivat aiheuttaa kasvillisuuden tallaantumista, maaperän 

kulumista ja eläinten häiriintymistä. Suojelualueita on hyvin monentyyppisiä, ja osa alueista 

kestää kulutusta ja häiriötä enemmän kuin toiset. Myös elpymisen nopeus vaihtelee. 

Kevätkesä mm. lintujen pesimäaikoineen on ajankohtana häiriöherkempää kuin keskikesä 

tai syksy. Suojelualueen sisällä vaikutus vaihtelee luontotyypeittäin. Esim. rehevät suot ja 

kallioalueet voivat olla erityisen herkkiä. Maastokilpailutapahtumat ovat yleensä 

kertaluontoisia ja sellaisena aiheuttavat yleensä vain tilapäistä häiriötä luonnossa. 

  

http://www.metsa.fi/tapahtumailmoitus


Metsähallitukselle tehtävästä tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi mm. millaisesta 

tapahtumasta on kyse. Kilpailun johtajalta tai ratasuunnittelijalta voi selvittää, millaisessa 

roolissa suojelualue on tapahtumassa. 

  

Maastopyöräilytapahtumissa maaston kulutus kohdistuu olemassa olevaan polkuverkostoon 

ja häiriö lähinnä alueen muihin käyttäjiin. Suosituimmilla retkeilykohteilla tapahtuma voi olla 

syytä ajoittaa retkeilyn sesonkikauden ulkopuolelle ja mahdollisesti hiljaisemmille reiteille. 

Reittien kulutusherkimpiä kohteita voidaan myös vahvistaa erilaisin rakentein. Tapahtumasta 

tiedottamiseen alueen muille käyttäjille on kiinnitettävä erityistä huomiota. Osallistujamäärää 

voidaan rajata asettamalla tapahtumalle osallistujien enimmäismäärä. 

  

Metsähallituksen talouskäytössä olevat monikäyttömetsät saattavat olla hyvä vaihtoehto 

kilpailuiden ja massatapahtumien järjestämiseen tai toiminnan joidenkin osien osoittamiseen 

niille. 

  

 

Maastopyöräilyn edistämishankkeita Metsähallituksessa 
  

Sisärengas 

  

Keskustelua ja linjanvetoa maastopyöräilyn asemasta Metsähallituksen luontopalvelujen 

hallinnassa ja hoidossa olevilla alueilla on käyty jo reilut 10 vuotta. Maastopyöräilyn 

olosuhteiden kehittämisen tultua yhä ajankohtaisemmaksi on keskustelu aktivoitunut etenkin 

viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2014 Metsähallituksen sisäiseksi maastopyöräilyn 

keskustelufoorumiksi ja asiantuntijaverkostoksi perustettiin poikkihallinnollinen ”Sisärengas”, 

jossa on käyty aktiivista maastopyöräilyn kehittämis- ja edistämiskeskustelua.  Sisärenkaan 

yhtenä innoittajana on ollut Suomen Ladun PyöräPolku-hanke. 

  

Haamuretkeilijät 

 

Kohdekohtaisesti kehittämistyötä on tehty myös keräämällä palautetta maastopyöräilijöiltä 

haamuretkeily -konseptin avulla. Haamuretkeilijän tehtävänä on tutustua nimettömänä ja 

tavallista retkeilijää esittäen kohteen palveluihin ja palvelurakenteisiin sekä tehdä niistä 

havaintoja. Konseptissa maastopyöräilijä testaa kohteen palveluja, esimerkiksi reittejä ja 

niistä tiedottamista, ja raportoi kokemuksistaan Metsähallitukselle, joka resurssien mukaan 

kehittää kohteen palveluja palautteen perusteella. 

 

Maastopyöräilyn haamuretkeilijöitä etsittiin elokuussa 2014 ja muutamassa viikossa huimat 

249 hakijaa ilmoittautui haamuretkeilijäksi. Haamujen suuren määrän vuoksi ja raporttien 

asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi Metsähallituksen luontopalvelut arpoi kullekin 

kohteelle kolme haamuretkeilijää. Haamuretkeilyn kohteita oli kahdenlaisia. Tietyillä alueilla 

palautetta haluttiin maastopyöräilyyn jo osoitetuilta reiteiltä. Näitä kohteita olivat Evon 

retkeilyalueen reitit, Hämeenkankaan harjualueen reitit, Isojärven kansallispuiston reitit, 

Kaldoaivin erämaa-alueen reitit, Karhunpolku Pohjois-Karjalassa, Pöyrisjärven erämaa-

alueen reitit, Syötteen kansallispuiston maastopyöräilyreitit sekä Teijon retkeilyalueen reitit. 



Toisilla kohteilla ei ole erikseen maastopyöräilyyn suunnattuja reittejä, joten niiltä alueilta 

pyydettiin palautetta, tietoa ja ehdotuksia maastopyöräilyyn parhaiten soveltuvista reiteistä. 

Näitä kohteita olivat Hossan retkeilyalueen reitit, Kylmäluoman retkeilyalueen reitit, 

Leivonmäen kansallispuiston reitit ja Paistjärven suojelualueen reitit sekä Pyhä-Luoston 

kansallispuiston reitti Huttuluomasta Pyhälle ja Salamajärven kansallispuiston reitit. 

 

Haamuretkeilyn kaikkia raportteja pyydettiin retkeilijöiltä 2.11.2015 mennessä. 

Haamuretkeily tuotti silloin yhteensä 23 haamuraporttia eri kohteita. Kukin raportti on 

toimitettu suoraan kohteen hoitamisesta vastaavalle puistonjohdolle tutustuttavaksi ja 

vietäväksi osaksi kohteen kehittämistä. Lisäksi kunkin palautteen pohjalta on esimerkiksi 

tehty Luontoon.fi –palveluun pieniä täsmennyksiä. Haamuretkeilyn tärkein anti onkin juuri 

kohdekohtaisessa kehittämisessä.  
 

Leivonmäen kansallispuiston maastopyöräilyn kehittäminen 

 

Leivonmäen kansallispuistossa maastopyöräilyn haamuretkeily kannusti kehittämään 

olosuhteita puistossa ja osoitti, että puistosta löytyy aktiviteetille sopiva reitti. 

Haamupyöräilijöiltä saadun palautteen perusteella nostettiin maastopyöräilyä paremmin esiin 

Leivonmäen kansallispuiston luontoon.fi -sivuilla ja nettiesitteessä sekä lisättiin 

reittikuvauksiin Selänpohjan maastopyöräilykierros (16 km).  

 

 

Syötteen kehittäminen maastopyöräilyn kärkikohteeksi 

 

Taustaa 

Syötteen matkailukeskus ja kansallispuisto sijaitsee parin tunnin automatkan päässä Oulun 

seudulta, jossa maastopyöräilystä on viime vuosina tullut erittäin suosittua. Vuonna 2000 

Syötteelle perustettiin kansallispuisto ja Syötteen luontokeskus avasi ovensa vuonna 2003. 

Kokonaisuutena Syötteen alue kattaa kansallispuiston, Iso-Syötteen retkeilyalueen ja niiden 

lomaan sijoittuvan matkailukeskuksen monipuolisine palveluineen (mm. kaksi hiihtokeskusta 

ja hotellia sekä mökkikyliä). Syötteellä on monipuoliset sekä kesä- että talviharrasteisiin 

viitoitetut ulkoilureitistöt sekä lisäksi paljon autiotupia, laavuja ja muita retkeilypalveluita. 

Alueen matkailu ja retkeily on aiemmin painottunut melko vahvasti talvikauteen. 

 

Syötteellä on oivalliset pyöräilymaastot niin kokeneille maastopyöräilijöille kuin koko perheen 

päiväretkille. Kansallispuistossa pääsee nykyään polkemaan myös talvella. Alueella on 

yhteensä noin 150 kilometriä maasto- ja retkipyöräilyyn tarkoitettuja merkittyjä reittejä. 

Maastopyöräilyssä Syöte on profiloitunut kohtalaisen vaativana kohteena, jossa on paljon 

luonnonpolkua ajettavaksi. 

 

Maastopyöräilyreitit kulkevat vaihtelevassa maastossa osin Syötteen kansallispuistossa ja 

Iso-Syötteen retkeilyalueella, osin niiden ulkopuolella yksityismailla ja valtion 

metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Retkipyöräilyreitit kulkevat pääasiassa alueen autoteitä 

pitkin. Näin on yhdistetty kansallispuiston matkailullinen vetovoima, kauniit maisemat ja 

olemassa olevat retkeilypalvelut, mutta myös luotu houkutteleva reitistökokonaisuus johon 

kuuluu pitkiä ja eritasoisia rengasreittejä alueen parhaita polkuja pitkin. 

 



Kehitystyön tuloksena 80 kilometrin maastopyöräilyreitistö 

Iso-Syötteen ympäristöön kehitettiin jo 1990-luvulla maastopyöräilyreitistö Pudasjärven 

kunnan ja paikallisten matkailutahojen yhteistyönä. Reitistön suunnittelussa ei kuitenkaan 

silloin ollut mukana maastopyöräilyn harrastajia, ja reitistö hiipui vähitellen ilman aktiivista 

ylläpitäjää ja kehitystyöstä vastaavaa toimijaa.  

 

Metsähallitus lähti vuonna 2008 aktiivisesti kehittämään maastopyöräilyä Syötteen alueella. 

Toiminta käynnistyi Syötteen opastus ja reitit -hankkeessa, jonka tavoitteena oli reitistöjen 

laatiminen maastopyöräilyn ja retkipyöräilyn tarpeisiin. Ensi vaiheessa alueen pyöräilyyn 

soveltuvat polut inventoitiin kattavasti jalan ja pyöräillen. Maastoon tutustuttiin myös 

pyöräillen toteutetussa reittikatselmuksessa maastopyöräilyharrastajien (mm. Tapio 

Huttunen/MTBCF ry) kanssa. Käyttäjänäkökulma oli todella arvokas, jotta hahmotettiin, 

minkä tasoisille reiteille (vaativuus/teknisyys yms) on kysyntää ja kuinka yhteensopivia 

retkeilyn silloiset rakenteet olivat pyöräilylle. Osallistamista seurasi reitistösuunnitelman 

viimeistely ja rakennusvaihe. Rakennusvaihe sisälsi pääasiassa reittimerkinnän ja 

opasteiden laatimisen. Muutamissa märissä paikoissa toteutettiin lisäksi pienimuotoisia 

pitkostus- ja sorastustöitä. Lisäksi laadittiin kattavat luontoon.fi- ja esitesisällöt (esite: 

Syötteen pyöräilyreitit). Tuloksena oli lähes 80 kilometrin reitistö, joka koostui kolmesta 

rengasreitistä. Erikoisuutena yhdellä reitillä oli joen ylitse toteutettu ns. köysikahlaamo. Reitit 

lanseerattiin käyttöön Syötteen PolkuPyöräily –tapahtumassa heinäkuussa 2010, johon 

osallistui noin 50 harrastajaa pääasiassa Oulun seudulta. 

 

Koillismaan laajuudella toteutettu Kestävästi luontoon –hanke edisti Syötteellä 

maastopyöräilyn olosuhteita kestävöimällä useiden eri käyttömuotojen hyödyntämiä polkuja. 

Pitkoksia saatiin korvattua murskeella mm. Syötteen kierroksella. Metsähallitus hakee 

parhaillaan ulkopuolista rahoitusta reittien kunnostus- ja kehittämistarpeisiin. 

 

Tapahtumia, reittitalkoita ja yritystoimintaa 

Arvokas yhteistyö harrastajien ja seurojen kanssa on lisääntynyt Syötteen alueella jatkuvasti. 

Kesällä 2014 järjestettiin ensimmäistä kertaa maastopyöräilyaiheiset reittitalkoot 

Krossikommuuni Ry:n kanssa. Talkoissa toteutettiin yhden päivän aikana varsin massiivinen 

reitin uudelleenlinjaus raivaus- ja merkintätöineen n. 6 kilometrin matkalta. Krossikommuuni 

ry on järjestänyt Syötteellä jo neljä kertaa maineikkaan Syöte MTB -

maastopyöräilytapahtuman. Kesällä 2015 saavutettiin 500 osallistujan katto, eikä 

tapahtuman kokoa enää yhteisen tahtotilan pohjalta suurenneta. Maaliskuussa 2016 

toteutetaan Syöte MTB Winter Suomen ensimmäisenä talvipyöräilytapahtumana. 

Tapahtumassa ajetaan opastetuissa ryhmissä retkeilyhenkisesti fat bike -pyörillä 20, 40 tai 

50 kilometrin reittivaihtoehdot hienoissa kansallispuiston tykkymetsissä. 

 

Maastopyöräilyn suosion nopea kasvu on aktivoinut myös yritystoimintaa: Hotelli Iso-Syöte 

lanseerasi alkukesällä 2015 uuden Bike Hotel Concept –liiketoimintamallin. Hotelli tarjoaa 

ympärivuotisesti pyöräilijäystävällisiä palveluita pyörien vuokraamisesta, huollosta, 

opastetuista retkistä aina pyöräilijälle suunniteltuun ruokavalioon asti. Maastopyöräilystä on 

kehittynyt uusi kesäajan kärkituote kansainvälisillä luontomatkailumarkkinoilla. 

 

Pyöräilyreittien kehittäminen jatkuu 

Maastopyöräilyn kehittäminen on tuonut Syötteelle täysin uusia kävijäryhmiä pyöräilyn 
aktiiviharrastajista. Pyöräilyharrastajat ovat voineet jopa hankkia oman mökin alueelta. 



Yrittäjät ovat kiitelleet pyöräilijöiden vilkastavan hiljaista kesäkautta. Monet jo lähes luonnon 
valtaamat reitit ja polut ovat saaneet uuden merkityksen maastopyöräilyn kautta. 
Ilmastonmuutokseen varautumisessa pyöräily tarjoaa myös mahdollisuuksia monipuolistaa 
kesäajan palvelutarjontaa ja pidentää sesonkia. 
 
Talvikaudella 2015–2016 Syötteellä pääsee talvipyöräilemään noin neljänkymmenen 
kilometrin mittaisella reitistöllä. Edellisen talven tapaan pääreittinä toimii Ahmatuvan kautta 
kulkeva rengasreitti, mutta kauden uutuutena on Toraslammen autiotuvan kautta kulkeva 
reitti Rytivaaran kruununmetsätorpalle, jossa reitin päässä odottaa saunallinen varaustupa 
historiaa henkivässä ympäristössä. 
 
Lähitulevaisuuden kehittämistavoitteena Syötteellä on parantaa pyöräilyreittien toimivuutta, 
kulutuskestävyyttä ja ajomukavuutta. Syötteelle on tarkoitus kehittää kansallispuiston reittien 
lisäksi myös aloittelijaystävällisiä lähireittejä puiston ulkopuolelle. Lisäksi panostetaan 
maastopyöräilyn viestintäaineistojen ja reittimerkintöjen toimivuuteen. Tarkoitus on ottaa 
Syötteelläkin käyttöön reittien vaativuusluokitus. Nämä tavoitteet koskettavat yhtä lailla myös 
talvipyöräilyä, jonka kysyntä kasvaa. 
 
Lisätietoa:  
http://www.luontoon.fi/syote/reitit/syotteenpyorailyreitit 
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/syotefin.pdf 
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/syote-talvireitit2015.pdf 
Pyöräreittien esite ja kartta on saatavana alueen palvelupisteistä. 
 

Paistjärven maastopyöräilyreitti 

  

Luontopalvelut on sisäisenä hankkeenaan vuosien 2014–2015 aikana kehittänyt 

pilottiluonteisesti Heinolan Paistjärvelle maastopyöräilyn rengasreittiä. Hanke pyrkii 

edulliseen reitin toteutukseen mm. hyödyntämällä olemassa olevaa palveluvarustusta ja 

toteuttaen reitin alueella, jossa maanomistus jakautuu luontopalvelujen ja metsätalouden 

kesken. 

  

Reittiehdotus 22,5 km on tehty maastossa ja viety paikkatietona kartalle. Reitti nojautuu 

pääosin valmiisiin polkuihin ja hylättyihin metsäteihin, yleistä tietä on noin 1 km ja 

yksityisteitä (tiekunnat, MH osakkaana) noin 5 km. Kunnostettavia polkuja on 2 km, ja 

raivattavia osuuksia 1,3 km. Herkät jäkäläpeittoiset kallioalueet on kierretty. Reitillä on 3 

kohtaa, jossa kussakin kahden lankun pitkostuksen tarve (ojan ylitys tai puronotko). 

  

Seuraavassa vaiheessa reittiehdotus liitetään vuonna 2016 alkavaan hoito- ja 

käyttösuunnitelmaan, reittiehdotus tarkastellaan Metsähallituksen luontopalveluiden ja 

metsätalouden yhteistyönä, toteutetaan reitin raivaustyöt, neuvotellaan maankäyttöluvasta 

yksityisen maanomistajan kanssa sekä sovitaan tiekuntien kanssa Metsähallituksen uudesta 

asiakasliikenteestä, pyöräilykäytöstä. Suurimmat kustannukset arvioidaan tulevan reitin 

viitoituksesta. Kun reitti on valmis yleisölle, käynnistetään reitin markkinointivaihe ja viestintä 

mm. reitin esittelyllä Luontoon.fi-sivustolla. 

 

  



Maastopyöräilyreitit Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa 

 

Yhä useammassa Lapin kansallispuistossa ollaan sallimassa maastopyöräily merkityillä 

reiteillä. Uusin tällainen reitti on kesällä 2015 avattu Ylläksen ja Levin matkailukeskukset 

yhdistävä reitti, joka kulkee osittain Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.  

 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston perustamislainsäädännössä ja hoito- ja 

käyttösuunnitelmassa on määritelty, että maastopyöräily on sallittu siihen osoitetuilla reiteillä. 

Reitit on määritelty Metsähallituksen hyväksymässä reitistösuunnitelmassa. Tähän asti 

pyöräilyyn osoitettuja reittejä on ollut vain muutamia kilometrejä.  

 

Maastopyöräilyn kysyntäpaine Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa kulkeville reiteille on 

ollut kova. Kaikki eivät ole olleet selvillä säännöistä ja osin myös tietämättömyydestä johtuen 

kansallispuiston alueella on aiemminkin jonkin verran pyöräilty. Alueen kesäretkeilyreitit on 

havaittu soveltuvaksi patikoinnin ohella erinomaisesti myös maastopyöräilyyn. Myös alueen 

matkailukeskusten paine kehittää kesämatkailua ja siihen liittyviä aktiviteetteja on ollut vahva 

Metsähallituksen Luontopalveluiden ja kansallispuiston suuntaan.  

 

Metsähallituksen luontopalveluissa päätettiin panostaa Lapin kesämatkailuun ja Länsi-

Lapissa lanseerattiin reitistö ”Tunturi-Lapin taival”, joka reittiverkostona yhdistää 

kansallispuistoa ympäröivät kylät ja matkailukeskukset toisiinsa. Reitistöä voi kulkea niin 

omatoimisesti patikoiden kuin yhteistyöyrittäjien palveluihin tukeutuen. Tunturi-Lapin Taival -

reitistöä ja sen infrastruktuuria sekä viitoitusta kunnostettiin Euroopan Unionin EAKR- 

rahoitteisessa Kylästä Kylään reittihankkeessa (2013-2015). 

 

Osana hanketta osa Tunturi-Lapin taival- reitistöstä kunnostettiin niin, että ne ovat varmasti 

turvallisia ja kestävät myös maastopyöräilijöiden aiheuttaman kulutuksen. Pääreitiksi 

maastopyöräilyä palvelemaan valikoitui kahta erittäin suosittua matkailukeskusta yhdistävä 

Ylläs-Levi välinen reitti. Tästä reitistä 14 km kulkee kansallispuiston halki.  

 

Maastopyöräilyreitit Ylläksen alueen kesämatkailun vetovoimaksi 

 

Maastopyöräilyyn osoitettuja reittejä on Ylläksen matkailualueen tuntumassa 

kansallispuiston alueella nyt kaikkiaan reilut 40 km: Ylläs-Levi-pääreitin ohella Äkäslompolon 

kylän ympäristössä ja pohjoispuolella on kolme ympyrälenkkivaihtoehtoa sekä lisäksi 

pistoreitit Peurakaltiolle ja Ylläsjärven puolelle. Myös aivan kansallispuiston tuntumassa on 

paljon muita pyöräiltäviä reittejä ja kohteita, joten maastopyöräilyreitistö luo hienon 

kokonaisuuden matkailukeskusten kesätarjontaan. Ylläksen matkailuyhdistys yhdessä 

paikallisten maastopyöräilyharrastajien kanssa on tehnyt maastopyöräreitistöstä kartan, jolla 

on maastopyöräiltäviä reittejä kaikkiaan yli 200 km. 

 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston uuden maastopyöräilyreitin avajaisia vietettiin 

18.7.2015. Ylläksen ja Levin matkailukeskukset yhdistävän maastopyöräilyreitin pituus on 

noin 60 kilometriä, kansallispuistossa siitä kulkee 14 kilometriä. Reitin avasi 

kansallispuistokummi Mikko "Peltsi" Peltola. Avajaiset olivat menestys – odotetun 50 

pyöräilijän sijasta reitille lähti polkemaan 180 henkilöä. 30.7. järjestettiin jo ensimmäiset MTB 

kisat Ylläs-Levi -välillä. Osallistujia oli noin 70 hlöä. 



  

Maastopyöräreitin kansallispuistoon avattu osuus on herättänyt paljon huomiota ja saanut 

hyvää palautetta erityisesti alan harrastajilta. Erityisesti kansallispuiston puolella kulkevan 

reitin maisemia ja vaihtelevaa maastoa on kiitetty. Maastopyöräilijöiden määrä ”kylillä” on 

selvästi noussut. 

 

Maastopyöräilyyn osoitettujen reittien kunnostus Kylästä kylään –hankkeessa 

 

Hankkeessa Metsähallituksen Luontopalvelut kunnosti reittejä kesämatkailun käyttöön. 

Samat reitit palvelevat sekä päiväretkeilyä patikoiden, pidempiä vaelluksia ja osa reiteistä on 

nyt osoitettu myös maastopyöräilyyn. Kunnostukset tehtiin reittien yleisen laatutason ja 

turvallisuuden nostamiseksi. Olemassa olevia, mutta paikoin pahasti kuluneita kesäreittejä 

kunnostettiin ja kestävöitiin ympäröivän luonnon säästämiseksi ja kulun ohjaamiseksi. 

Kesäreitteinä toimivilla latupohjilla olleita huonokuntoisia pitkoksia korvattiin kestävämmillä 

menetelmillä. Reittien ylläpitokustannusten pienentämiseksi kestävöinnissä ja pitkospuiden 

korvaamisessa käytettiin pilottikokeiluna uusiakin menetelmiä. 

 

Myös maastopyöräilyyn tarkoitettujen retkeilyreittien kunnostuksena tehtiin mm. seuraavia 

toimenpiteitä:  

- kuluneiden patikkapolkujen kivikkoa murskattiin n. 3 km 

- eroosion syömiä kävelyreittejä/latupohjia korjattiin n. 15 km, josta n. 6 km sorastamalla 

- vanhojen lahijen pitkosten korvaamiseksi tehtiin rautapitkoksia n. 300 m 

- pengerrettiin märkää reittipohjaa poluksi n. 1 km (vanhojen pitkosten korvaamiseksi) 

- siirrettiin vanhan reitin linjausta avaamalla uutta polkua kuivempaan maastoon n. 3 km 

(kiertämään suoalueita ja märkää puronotkoa ja vanhojen pitkosten korvaamiseksi) 

- pyörareittien viitoittamiseksi asennettiin n. 200 uutta viittaa n. 100 tolppaan 

 

Kestävöityjen retkeilyreittien kunnostuksen kustannuksia: 

- kivituhkapolku n. 30 e/m 

- rautapitkos n. 120 e/m 

- sorapolku murskaamalla paikalla oleva kiviaines n. 60 e/m 

- kivituhkapolku traktorilla levitettynä halvimmillaan n. 20 e/m 

- piennarpolku+sorastus 35 e/m 

 

 

 Maastopyöräilyreittien tulevaisuus Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa 

 

Kävijälaskurin mukaan kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet kesän aikana retkeilyreitillä, 

joka nykyisin on osana uutta pyöräilyreittiä. Laskuri ei erottele pyöräilijöitä muista 

retkeilijöistä, mutta oletettavaa on, että merkittävä osuus kasvusta on pyöräilyn tuomaa. 

Laskuritieto väliltä Karila-Kotamaja: 

 

 

2014    2015 

Kesäkuu  280                     576 

Heinäkuu  480                   1231 

Elokuu  725                   1236 

 



Kansallispuiston reitistösuunnitelma tarvitsee osin päivityksen ja sen yhteydessä 

yhteistyöryhmässä tarkastellaan myös mahdollisia uusia maastopyöräilyreittejä. Hoito- ja 

käyttösuunnitelman laatimisen jälkeen puiston reittejä on monin paikoin kestävöity, jolloin 

käytön kasvattaminen on mahdollista aiheuttamatta vaurioita luontoon ja puiston 

vetovetovoimaisuuden laskua. Pyöräilijöiden määrän kasvaessa kysyntää on tullut enemmän 

ja esimerkiksi Enontekiöllä on erillinen maastopyöräilyn hankesuunnitelma, missä reittejä on 

esitetty myös kansallispuiston puolelle. Ylläksen alueelle on tulossa myös 

talvipyöräilyreittejä. Lumikenkäreitit tulevat myös pääosin talvipyöräilyreiteiksi ja 

reittityöryhmässä on jo käsitelty uusi talvipyöräilyä palveleva reitti Äkäslompolo-Kesänkijärvi-

Latvamaja-Kahvikeidas-Iso-Ylläs. 

  

Talvipyöräily  

  

Maastopyöräily on yhä enemmän myös ympärivuotinen laji. Talvella pyöräillään 

jokamiehenoikeudella esim. hankia ja jäitä pitkin sekä lumeen tallautuneilla poluilla. 

 

Pyhä-Luoston kansallispuistoon toteutettiin talvella 2015 talvipyöräilyreitti. Noin kahdeksan 

kilometrin mittaista rengasreittiä voi pyöräillä luontokeskus Naavasta tunturiaavalle, isokurun 

kodalle ja takaisin. Vaihtoehtona on myös lyhyempi, muutaman kilometrin pituinen osuus 

isonkurunkankaalla. Reitti kulkee osittain uutta pyöräreittilinjausta pitkin, osin kevyen 

liikenteen väylällä sekä osittain kansallispuiston talviretkeilyreiteillä, jotka ovat kävelijöiden ja 

lumikenkäilijöiden aktiivisessa käytössä talvisin. 

 

Reitti soveltuu ajettavaksi lähinnä paksurenkaisella fatbike –maastopyörällä, ja hyvissä 

olosuhteissa sitä voi ajaa myös perinteisellä maastopyörällä. Reitin suunnittelu toteutettiin 

yhdessä maastopyöriä vuokraavan ja fatbike -retkiä järjestävän yrityksen kanssa. 

 

Reitin kunnossapidosta on sovittu yhteistyöyrittäjän kanssa. Talven ensimmäinen reittijälki 

tampataan Metsähallituksen toimesta moottorikelkalla, jonka jälkeen yritys huoltaa sitä itse 

aina tarpeen mukaan. Erityisesti tunturiaavalla tuuli tuiskuttaa reitin nopeasti piiloon ja 

pyöräilyn kannalta pehmeäksi, jolloin se on tarpeen tampata uudelleen. Suurelta osin reitti 

kuitenkin pysyy ajettavassa kunnossa ilman kunnostamista, sillä reitillä liikkuu paljon 

muitakin ulkoilijoita. 

 

Myös Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Ylläksellä on reittejä talviseen pyöräilyyn. 

Ylläksen reitit ovat pyöräilijöiden ja lumikenkäilijöiden yhteiskäytössä, niitä ei erikseen 

kunnosteta talven aikana. 

 

Luontoon.fi viestintä 

  

Luontopalvelut on uusinut luontoon.fi nettisivustoaan vuoden 2015 aikana maastopyöräilyn 

osalta. Sivustolla esitetään Metsähallituksen retkikohteet, joissa voi maastopyöräillä sekä 

alueita koskevat rajoitukset. 

  

Luontoon.fi -sivuilla annetaan ohjeita oikeista varusteista ja annetaan asiaan liittyvä linkkejä. 

Retkeä suunnitteleville korostetaan pitämään huolta sekä omasta että muiden luonnossa 



liikkujien turvallisuudesta liittyen oikeisiin varusteisiin ja niiden kuntoon ja tuoden esille 

maastopyöräilyreittien haastavuus ja riskien hallinta. Turvallisuutta tuo mm. ajaminen taitojen 

mukaisesti, varoen pitkospuita ja muita yllättäviä tilanteita luonnonoloissa. Sivulla esitetään 

”Pyöräilijän etiketti”, pelisäännöt, joilla huomioidaan muiden liikkujien turvallisuus. 

  

 

 


