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Suomessa ei vielä ole virallista vaativuusluokitusta maastopyöräilyreiteille. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan 

reitinpitäjällä on huolellisuus- ja tiedottamisvelvoite. Yhtenevä valtakunnallinen luokittelujärjestelmä 

helpottaisi maastopyöräilyreittien ylläpitäjiä sekä riskienhallinnassa että tiedottamisessa. Luokittelu 

helpottaisi myös maastopyöräilijän omaa reitinvalintaa: vaativuusluokan perusteella maastopyöräilijä osaisi 

valita itselleen sopivan reitin. Vaativuusluokitus ja värisymbolit tekisivät esimerkiksi maastopyöräilykartoilla 

ja reittiselosteissa eri reitit vertailukelpoisiksi ja selventäisivät käyttäjille reittitarjontaa. 

Reittiluokitus kannattaisi luoda yhteistyössä eri reitinpitäjien (kunnat, Metsähallitus, pyöräilyseurat) ja 

tapahtumajärjestäjien (pyöräilyseurat, kaupalliset tapahtumat) sekä ohjelmapalveluyrittäjien 

(pyörävuokraamot, retkioppaat) sekä pyöräilykouluttajien kanssa. 

 

Retkeilyreittien luokittelu 

Olemassa oleva Suomen Ladun laatima retkeilyreittien luokittelu perustuu jalkaisin kulkemiseen, mutta se 

olisi hyvä pohja myös maastopyöräilyreittien luokittelulle: 

http://www.suomenlatu.fi/vaikuta/ulkoiluolosuhteet/ohjeita-ulkoilupaikkojen-

rakentamiseen/reittiluokitus.html 

Usein samat retkeilyreitit soveltuvat myös maastopyöräilyyn. Pyöräilyn kannalta reiteissä voi kuitenkin olla 

enemmän tai erilaisia vaativuuteen vaikuttavia tekijöitä. Luokittelu väritunnuksin vihreä-sininen-punainen-

musta on ulkoilijoille jo valmiiksi tuttu patikointireiteiltä ja esimerkiksi laskettelurinteistä ja samoja 

värisymboleita on käytetty myös hiihtolatujen luokittelussa. 

Jyväskylän Pyöräilyseuran (JYPS) kehittämä Pyörälenkkien ja -retkien luokitus on maastoreittien 

luokitteluun liian moniportainen, mutta siinä on elementtejä, joita reittiluokitussysteemissä voisi käyttää 

hyödyksi. http://www.jyps.fi/tapahtumat-ja-toiminta/lenkit-ja-retket 

Maastopyöräilyn eri alalajeissa olosuhteet sekä reittien ja ratojen vaativuudet vaihtelevat, joten luokittelua 

ei voi laatia kaikkia alalajeja kattavaksi. Suomessa Bike Parkeissa ja alamäkiajoradoilla (DH) käytetään 

yleisesti rataluokitteluna vihreä-sininen-punainen-musta, mutta samat kriteerit eivät sovellu maastoreiteille 

ja –poluille. http://www.sappee.fi/fi/bikepark/esittely 

Esimerkiksi Sappeen Bike parkissa radan vaativuustason arviointiin vaikuttavat mm. reitin jyrkkyys, mutkien 

laatu (onko kallistettuja kurveja, luonnonmukaisia kurveja etc.), hyppyrit ja niiden malli, pudotukset, 

juurakot ja kivikot. Päätyyppeinä Sappeen bike park –radat on luokiteltu dh-ratoihin, freeride-ratoihin ja 

enduro-ratoihin. 

Kansainvälisiä luokituksia 

Maastopyöräilyreiteillä ei ole yhtenevää kansainvälistä luokitusjärjestelmää. Maailmalla reitit ja single track 

–polutkin tehdään usein rakentamalla, joten niiden luokittelu voi toisaalta olla helpompaa. Suomessa 

maastopyöräilyreitit useimmiten perustuvat luonnonpolkuihin ja muihin olemassa oleviin uriin, joten 

samallakin reitillä polun vaativuus voi muuttua hyvinkin pienimuotoisesti reitin pohjana käytetyn uratyypin, 
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uran koon, luontotyypin ja maastonmuotojen mukaan. Esim. samalla reitillä saattaa olla tasapintaista ja 

leveää latupohjaa, kapeaa kinttupolkua, vanhaa metsäkoneuraa ja ehkä joku osuus uutta reitiksi muokattua 

uraa ja maaston pohja voi vaihdella kangasmetsästä kallioon tai niittyyn. Kattava luokittelu edellyttäisi 

reitin pilkkomista hyvinkin pieniin, vaativuudeltaan eroaviin pätkiin, mikä on käytännössä työlästä. Esim. 

kartoilla voidaan kuitenkin havainnollistaa eri väreillä, jos reitillä on olennaisesti eritasoisia osuuksia. 

IMBAN MTB-luokitteluja 

Kansainvälinen Maastopyöräily-yhdistys IMBA käyttää eri maissa hiukan erilaisia luokituksia ja symboleja: 

Amerikkalainen luokittelu (valkoinen-vihreä-sininen-musta-tuplamusta) on käytössä USA:ssa ja Kanadassa: 

https://www.imba.com/resources/maps/trail-difficulty-ratings 

http://www.imbacanada.com/trail-difficulty-rating-system 

 

Australiassa käytetään suurin piirtein samankaltaisia merkkejä: 

 

Skotlannissa ja muualla Britteinsaarilla käytettävä vaativuusluokitus voisi olla pohjana suomalaiselle 

luokittelulle. Väritunnukset vastaavat suomalaisia käytäntöjä (poikkeus: Suomessa vaativa on musta kolmio, 

maailmalla musta ”timantti”).  
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Brittiläinen luokitus: Huomaa varoitus, jolla ylläpitäjä kattaa tiedotusvelvollisuuttaan. Suomessa 

lisähuomautuksena käytetään usein huomautusta ”Reitin käyttö omalla vastuulla”. Vaikka se ei siirräkään 

turvallisuusvastuuta kokonaan kuluttajalle, antaa huomautus silti reitin käyttäjälle viestiä, että omalla 

toiminnalla on merkitystä turvallisuudelle. 

 

Brittiläisessä luokituksessa on omat värikoodit sigle trackeille ja muun tyyppisille reiteille ja –paikoille (non 

single tarck). Meikäläisellä perustyypin metsäpolulla luokitus voisi olla Single track -luokitus ja esim. 

ulkoilureitin tyyppisillä reiteillä, metsäteillä ja vastaavilla voisi käyttää valkoista värikoodia. Bike parkit ja 

vastaavat rakennetut radat voisi luokitella yleiskartoilla oranssilla ja erikseen niitä alueita ja ratoja 

koskevilla kartoilla oman vaativuusluokituksen mukaisesti. 

Irlantilainen luokittelun perusteita (maastopyöräily s. 28-37) 

http://www.irishtrails.ie/National_Trails_Office/Publications/Trail_Development/Classification_Grading_of

_Recreational_Trails.pdf 

Norjan malli 

Kriteerejä suomalaiseen luokitteluun voisi etsiä myös Norjasta, missä myös on jokamiehenoikeus ja sen 

vuoksi paljon luontaisia polkuja – siis useimpia maastopyöräilyreittejä ei sielläkään ole tehty rakentamalla.  
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https://www.yumpu.com/no/document/view/20558960/handbok-for-skilting-og-graderingpdf-innovativ-

fjellturisme-as/33 

 

Muita tapoja luokitella maastopyöräilyreittejä 

Paikkatieto-ohjelmissa käytettävä Open Street Map –luokittelu on hyvin pienipiirteinen ja ilmeisen työläs 

luokitella. Luokittelu vaatii osaamista ja kokemusta, joten erityyppisten reittien luokittelu eri puolilla maata 

ei ehkä olisi helppo toteuttaa eikä täysin yhdenmukainen.  

Kansainvälinen Open Street Map –polkuluokittelu: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mtb:scale 

Suomessa mm. Tampereella ja Oulussa aktiiviset maastopyöräilyn harrastajat ovat luokitelleen oman 

alueensa metsäpolkuja OSM:n mukaisesti. ”Manselainen luokittelu”: 

http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?50282-MTB-polut-ja-reitit-Tampere 

Englannissa erityyppisiä maastopyöräilykohteita on luokiteltu pyöräilykohteen olosuhteiden tai tyypin 

mukaan. Esimerkiksi luonnonpolut, muokatut reitit, rakennetut reitit ja erämaiset maisemareitit on 

luokiteltu eri värein: http://www.mtbtrails.info/VenueTypeDescription.aspx 

Maailmalla vaativuutta on kuvattu usein myös sillä, kenelle reitti soveltuu. Tämän tyyppinen 

soveltuvuusluokittelu voisi olla sovellettavissa meilläkin, vaikka varsinaisia yksittäisiä vaativuusluokkien 

kriteerejä (esim. mäkien jyrkkyys, polun leveys, kivisyys, juurakkoisuus…) ei olisi vielä määritelty. 

 

 

Ruotsissa joissakin matkailukohteissa reittejä on luokiteltu matkailijoita varten, mutta alla oleva luokittelu 

ei ilmeisesti ole valtakunnallinen. http://jamtland.se/index.php/se/gora-upplevelser-aktiviteter/aktiviteter-

upplevelser/cykla/klassificering-cykling 
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Alla esimerkki ruotsalaisen maastopyöräreitistön kartasta, jossa eri reitit on esitetty vaativuusluokan 

mukaisin värein (punainen vaativa, sininen helppo, vihreä erittäin helppo). Myös alueen muut polut ovat 

pyöräilykäytössä, mutta merkityillä ja luokitelluilla reiteillä uusikin maastopyöräilijä voi tutustua alueeseen 

aloittaen helpommasta ja siirtyen taitojen mukaan vaativammalle reitille. Infotaulussa on myös maininta 

”Kaikki ajaminen omalla vastuulla” 



      

  

 

 

 


