
TURVALLISESTI POLUILLA 
JA ULKOILUREITEILLÄ

Ulkoilureitit ja merkityt polut ovat yleensä kunnan tarjoamia kuluttajapalveluita, joita 
koskee Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011, KuTuL). Poluilla ja reiteillä maastopyöräilemi-
nen on lenkkeilyyn ja hiihtoon verrattava ulkoilulaji. Tavallista maastopyöräilyyn sopivaa ulkoilu-
reittiä tai -polkua ei lueta muuta ulkoilureittiä riskialtiimmaksi palveluksi.

Myös luonnonmukainen metsäpolku voidaan merkitä reittinä maastoon ja kartalle. Merk-
kaaminen ei edellytä polun muokkaamista tai rakentamista ulkoilureitin tasoiseksi. Merkatulta 
polulta ei myöskään edellytetä samanlaista jatkuvaa huoltoa ja aktiivista ylläpitoa kuin esim. 
kuntoreitiltä. 

Reitinpitäjää (esim. kuntaa) koskevat kaikilla ulkoilureiteillä liikuntalajeista riippumatta:
• huolellisuusvelvoite ja 
• velvoite tietojen antamisesta kuluttajille.

Huolellisuusvelvoite sisältää riskien kartoittamisen ja niihin varautumisen: 
• mitä vaaroja reitillä on (esim. kivikot, kalliot, sillat, portaat, tien ylitykset, kaatuneet puut, 

muut kulkijat)
• mitä riskejä niistä voi seurata (esim. eksyminen, kaatuminen, törmääminen, kalustorikko) 
• miten riskeihin varaudutaan (esim. reittimerkinnät, reitin kunnon ja rakenteiden kausitarkis-

tukset, mahdolliset varoitusmerkit ja muut ohjeet reitin käyttäjille, mahdollisten vaarallisten 
paikkojen korjaaminen tai kiertäminen).

Tiedottamisvelvoite: Reitin käyttäjille on annettava tiedot reitin ominaisuuksista (esim. pituus, 
vaativuus/soveltuvuus, reittimerkinnät yms.), ylläpidon tasosta sekä mahdollisista vaaroista ja 
turvallisista toimintatavoista ja hätätilanteissa toimimisesta. Reiteistä tiedotetaan kaikille kul-
kijoille (mm. kävelijät, pyöräilijät, muut kulkijat) reitin lähtöpisteissä infotauluilla. Lisätietoja ja 
-ohjeita suositellaan annettavaksi ylläpitäjän nettisivuilla sekä esimerkiksi kartoilla ja esitteissä.

Saamiensa tietojen avulla ulkoilija osaa toimia turvallisesti ja reitin olosuhteet huomi-
oiden: ulkoilijan vastuulla on valita taitojaan ja kuntoaan vastaava reitti, ennakoida mahdolliset 
vaarat sekä varustautua ja toimia olosuhteiden mukaisesti.
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ESIMERKKI MAASTOPYÖRÄPOLUN 
LÄHTÖPAIKAN INFOTAULUSTA

REITIN NIMI: MALLIMETSÄN MAASTOPYÖRÄILYPOLKU

LÄHTÖPAIKKA: ULKOILUPUISTON LÄHTÖPORTTI 
OSOITE: Ulkoilukatu 1, Mallikaupunki
Koordinaatit (KKJ/WGS84): N 7012345, E 456789 tai N 63° 10.000’ E 
25° 20.000’
REITIN PITUUS: n. 15 km

TIETOJA REITISTÄ: Mallimetsän maastopyöräpolku on luonnonmukai-
nen metsäpolku, joka on merkitty maastoon. Polkua ei ole rakennettu 
tai kunnostettu eikä sillä ole jatkuvaa kunnossapitoa. Polulla on luontai-
sia epätasaisuuksia ja maastonmuotojen aiheuttamia haasteita, kuten 
kalliota, kiviä ja puunjuuria sekä mahdollisesti märkiä kohtia. Polulla 
kuljetaan luonnonolosuhteissa ja luonnon ehdoilla – huomioi oma vas-
tuusi! Varaudu vuodenajan ja sään aiheuttamiin muutoksiin olosuhteis-
sa. 

REITIN SOVELTUVUUS JA VAATIVUUS: Polku soveltuu mm. kävelyyn, 
polkujuoksuun ja maastopyöräilyyn sekä talvisin myös lumikenkäilyyn. 
Ei sovellu ajettavaksi tavallisella polkupyörällä. Polku ei ole esteetön.

Maastopyöräillen polku on keskivaativa ja edellyttää maastoajotaitoja. 
Pyöräilijän omat ajotaidot, ennakoiva ajotapa ja maltillinen tilanne-
nopeus ovat tärkeitä sekä omalle että muiden turvallisuudelle. Muista 
kypärä! Jalkaisin polulla riittää normaali peruskunto ja luonnossa liikku-
misen perustaidot.

�KARTTAKUVA REITISTÄ + ’OLET TÄSSÄ’�MERKINTÄ�

REITTIMERKIT: esimerkiksi yhteiskäyttömerkit ja oranssi maalimerkki 
puissa [tähän kuva merkistä]

OHJEITA MAASTOSSA LIIKKUJILLE: Koirat on sallittu kytkettyinä. Ret-
keilemme roskaamatta. Polku on yhteinen. Nauti luonnosta ja liikunnas-
ta ja suo sama ilo muillekin! Ilmoita ilkivallasta ja anna palautetta.

TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT: 
Aluetta hallinnoi [Kunta / viranomainen] [puh ja mail]. 
Reitin ylläpidosta vastaa [Esim. liikuntatoimi / pyöräilyseura] [puh ja mail]

HÄTÄTILANTEESSA: Soita 112, kerro sijaintisi ja mitä on tapahtunut. 
Auta kykyjesi mukaan jne. [tämä hätäohje voi olla erillisessä tietolaati-
kossa, hätäpuhelimen kuva tms.]


