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Polkuja polkemaan 

Maastopyöräilyn harrastajat ovat varsin järjestäytymätön ja sekalainen joukko ulkoilijoita. Suuri osa 

maastopyöräilijöistä ei kuulu seuroihin vaan pyöräily on omatoimista ulkoilua tai kaveriporukoissa 

harrastettavaa vapaamuotoista vapaa-ajan liikuntaa. Aktiiviharrastajille maastopyöräilyn 

harrastusmahdollisuudet ovat olemassa jo valmiiksi annettuna – lähimetsät ja polut toimivat 

harrastuspaikkoina. Tieto maastopyöräilyyn soveltuvista paikoista ja hyvistä poluista leviää harrastajien 

kesken ja oma paikallistuntemus auttaa löytämään oman lähiympäristön polut. Uudelle harrastajalla tai 

uudelle asukkaalle hyvien maastopyöräilypolkujen löytäminen onkin hankalampaa. 

 

Polku nousee pystyyn 

Maastopyöräilyn olosuhdeasiat ja oman harrastuksen edunvalvonta nousee esiin usein vasta siinä 

vaiheessa, kun olemassa olevat polut ja pyöräilymaastot ovat uhattuina – tai pahimmillaan ne on jo 

menetetty. Esimerkiksi tiehanke tai asuntorakentaminen katkaisee tutun reitin tai metsänkäsittely tai muut 

maankäytön muutokset estävät aiemmille pyöräilypoluille pääsemiseen. Maankäytön muutokset 

katkaisevat usein myös olemassa olevat yhteydet muille metsäalueille ja samalla laajempiin 

polkuverkostoihin. Vakituisesti pyöräilyyn käytetyt polut ja metsäreitit saattavat kadota hyvinkin yllättäen 

ja harrastajien tietämättä, koska poluilla ja pyöräilyyn soveltuvilla alueilla ei ole mitään virallista asemaa 

esim. kunnan maankäytön suunnittelussa. Tässä vaiheessa harrastaja saattaa ottaa yhteyttä 

pyöräilyseuraan.  

 

Harrastajan vaikutuskanavat 

Halutessaan vaikuttaa oman alueensa maastopyöräilyolosuhteisiin harrastaja voi olla yhteydessä 

esimerkiksi 

- omaan seuraansa tai muuhun alueella toimivaan pyöräilyseuraan tai yhdistykseen 

- suoraan kunnan liikunta-, ympäristö- tai rakennustoimeen  

- Metsähallitukseen, jos kyseessä on valtionmaa, esim. suojelualue  

- yksityiseen maanomistajaan, jos maanomistus on tiedossa  

- asukasyhdistykseen tai muihin alueen kansalaistoimijoihin 

Yksittäisen pyöräilijän ei aina ole helppo tietää mihin, keneen ja miten pitää ottaa yhteyttä jos haluaa 

vaikuttaa nykyisiin tai tuleviin pyöräilyolosuhteisiin ja harrastusmahdollisuuksiinsa. Pyöräilyalueita ovat 

esim. metsät, puistot, virkistysalueet, suojelualueet, liikuntareitit jne. eikä kuntalaiselle ei ole itsestään 

selvää, mikä hallintokunta tai viranomainen vastaa mistäkin alueesta ja mitä kautta alueiden käyttöön 



voi vaikuttaa. Pienissä kunnissa asiasta vastaava virasto, yksikkö tai virkamies löytynee helpommin, 

isoissa vastuu asiassa voi jakautua monelle virastolle eikä harrastajan ole helppo löytää oikeaa tahoa 

yhteydenottoa varten. Yhden kuntalaisen esille ottamana asia ei välttämättä aina etene eri 

hallinnonalojen välillä ellei maastopyöräily on virkamiehelle entuudestaan tuttu asia. Seura edustaa 

laajempaa harrastajakuntaa, joten seuralla on siten usein enemmän ”sananvaltaa” ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Aktiivisella yhdistyksellä on usein jo tiedossa oikeat vastuuhenkilöt ja ehkä 

jopa keskusteluyhteys viranomaisen kanssa, joten asian ajaminen seuran kautta saattaa olla 

helpompaa. Kunnankin lienee helpompi asioida ry:n kuin yksittäisen harrastajan kanssa: seuran 

yhteydenotto on kunnan näkökulmastakin ”enemmän” kuin vain yhden asukkaan mielipide, joten asian 

tärkeys on helpompi nähdä.  

 

Esimerkkejä MTBCF:n olosuhdetyöstä, vaikutuskanavista ja yhteistyöstä viranomaisten kanssa 
 

- Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu: Lausunnon antaminen kaavoitukseen, yhteistyö kaavoittajan 

kanssa jolloin harrastajien tuntemusta olemassa olevista ulkoilureiteistä ja polustoista voidaan 

käyttää kaavoituksen apuvälineenä  

- Ulkoilu- ja virkistysalueiden käyttö: Maastokatselmuksia virkamiesten ja suunnittelijoiden kanssa 

esim. kulumisen ja kulunohjaamisen kartoittamiseksi ja eri ulkoilulajien rinnakkaiselon 

sujuvoittamiseksi  

- Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden suunnittelu: Reittikartoitukset ja -ehdotukset (esim. 

pyöräilyharrastajien suosimat polut ja reittiehdotukset gpx-tiedostona)  

- Yhteistyö ja vaikuttaminen Metsähallituksen suuntaan: Osallistuminen kansallispuiston käyttö- ja 

hoitosuunnitelman tekemiseen, jotta myös maastopyöräilyn harrastajanäkökulma tulisi otettua 

huomioon, esimerkiksi vakiintuneiden ajopolkujen kartoittaminen ja reittiehdotukset 

- Lähiliikuntapaikat: Harjoittelupaikkojen, kuten pumptrack tai maastopyöräilyrata, rakentaminen ja 

ylläpito talkootyönä yhdessä kaupungin kanssa 

- Luonnonhoito ja asukkaiden ulkoilumahdollisuudet: polkujen ylläpitotoiminta ("Polkukummi"-

toiminta jne.)  

- Matkailu, vapaa-aika ja tapahtumat: maastopyöräilykilpailujen ja muiden pyöräilytapahtumien 

järjestäminen  

- Lapsi- ja nuorisotoiminta: maastopyöräilyn junioritoiminta yhdessä esim. koulujen tai 

nuorisotoimen kanssa 

- Pyöräilyseura voi toimia olosuhdetyössä myös yhdessä esim. paikallisen asukasyhdistyksen, muiden 

pyöräilyseurojen tai muiden ulkoilulajien seurojen kanssa, jolloin asian taakse saadaan laajempi 

joukko kuntalaisia. 

 

Yhteistyötä kehittämään - puolin ja toisin 

Suuremmissa kaupungeissa ei virkamiehilläkään aina tunnu olevan selvyyttä siitä kenen vastuulle jokin 

maastopyöräilyyn liittyvä seikka kuuluu, tai se voi kuulua useammalle virastolle. Joskus asian eteenpäin 

vieminen voi vaatia sinnikkyyttä, jota yksittäisellä harrastajalla ei välttämättä ole. Seuratkin toimivat 

vapaaehtoistyöllä ja hyvin pienillä henkilöresursseilla. Jottei yhteisen asian edistäminen tai edunvalvonta 

muodostuisi kohtuuttoman raskaaksi seurojen vastuuhenkilöillekään, sujuva yhteistyö eri viranhaltijoiden ja 

yksiköiden kesken olisi toivottavaa ja helpottaisi kuntalaisten osallistumista. 



Tärkeää maastopyöräilymahdollisuuksien ja muiden ulkoilumahdollisuuksien säilymiseksi olisi ottaa 

kaikessa suunnittelussa huomioon myös tavalliset metsäpolut ja eri luontoalueita yhdistävät yhteydet, 

vaikka niillä ei olisi virallisia huollettuja reittejä.  

Pyöräily- ja ulkoiluseuroilla puolestaan voisi olla paikallaan pieni profiilin nosto ja olosuhdeasioiden 

hoitaminen voisi olla osa tiedotusta. Olosuhdetyön kautta seurat voisivat saada uusia jäseniä, ja olla 

samalla varteenotettavampi yhteistyökumppani viranomaisten suuntaan.  

Lisätietoja MTBCF ry: 

http://www.mtbcf.net/v3/page.php?2 

https://www.facebook.com/groups/577477779013072/?fref=ts 
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