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Pyörämatkailun suosion 
aiheuttamia pulmia: 
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Suosion kasvu aiheuttaa kysyntää hyvistä reiteistä

• Kysyntään halutaan vastata tarjonnalla (kunnat, toimijat)

• Tarjontaan pyrkiminen aiheuttaa paljon kysymyksiä (tienpitäjälle?)

• Jos kysymyksiin ei ole vastauksia, niin keksitään itse soveltavia ratkaisuja 

• Soveltavat ratkaisut eivät ole aina luvallisia tai lain mukaisia

• Soveltavat ratkaisut monistuvat muualle Suomeen

• Kaikilla on lopulta paha mieli, kun ruvetaan siivoamaan. 

Kuinka tienpitäjän tulisi vastata tarpeisiin ja toiveisiin?

• Pyörämatkailureittien merkitsemisessä?

• Monikäyttöreittien siirtymäpätkissä yms?

• ”Muuten vaan ihan kivoilla” reiteillä?

• Liian vaarallisilla reiteillä? 



Suunnitteluohjeen ajatusmaailma 
ei käy ihan joka tilanteeseen

• Ohje soveltuu kaupunkien ja lähiseutujen pyöräliikenteen laadukkaan 
viitoituksen suunnitteluun – avainasemassa seudulliset pyöräliikenteen 
pääreitit!

• Ohje perustuu tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien käyttöön  

• SFS-4424 standardin mukaisia lisäkilpiä, tarroja sekä muita puupaaluja ei 
enää otettu mukaan (oli vielä mainittuna edellisessä ohjeessa, 11/2014)

• Koettuja haasteita käytännössä:

• Ohjeen periaatteet eivät aina palvele pitempimatkaisia kulkijoita 
(skaalautuvuus eri käyttäjäryhmiin ja eri tyyppisiin ympäristöihin) 

• Laatu vaatii resursseja ja työtä (suunnittelu, toteutus, ylläpito), etenkin 
rakentamattomilla alueilla voi vaikuttaa yliampuvalta käytössä oleviin 
resursseihin nähden (eurot, htv:t yms)

• Eri hallinnolliset toimijat. Yksityistiekuntien kanssa sopiminen vaatii aikaa 
ja joskus tuuriakin, että ylipäätään saa lupaa opastaa yksityistielle.
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Kaupunki- ja taajamaympäristössä pääreittien viitoitus 
ohjeen mukaisesti helppoa, mutta kallista. 



Pyörämatkailussa ohjeen 
periaate on ajatuksena ok

• Sopii yksinkertaiseen reittiin yleisesti 

tunnetusta paikasta A paikkaan B. 

• Jos aikomus toteuttaa verkostomaisemmin 

esim. maaseudulla toisiinsa nivoutuvia 

kiertäviä rengasreittejä, niin reittien 

merkitseminen ja kytkeminen toisiinsa 

menee työläämmäksi (ohjeen mukaisena) 

• Jos matkan varrella yksityistieosuuksia, 

niin prosessiin tulee epävarmuutta. 

• Kuka maksaa toteuttamisen ja 

ylläpidon?
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Rengasreittien 
merkinnät vs
suunnitteluohje

• Monikäyttöreitit usein ns. 

rengasreittejä. Merkintäkäytännöt ei 

ihan sellaisenaan istu suoraan 

pyöräliikenteen viitoitusohjeen 

ajatusmaailmaan 

• Rengasreitillä kulkijalla on 

oikeastaan enemmän huoli, että on 

ja pysyy reitillä edeten oikeaan 

suuntaan.

• Kohteet etäisyyksineen joskus 

toissijaisia, eikä aina täsmää ns. 

paikallisiin kohteisiin ajatellen 

suunnitteluohjetta
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Ulkoilureitit, niiden 
risteämiset tai siirtymät
vs suunnitteluohjeet
Kuntien ylläpitämät luontoliikunta-, vaellus-, 

virkistys-, maastopyöräily- tai monikäyttöreitit 

(juoksu+maastopyöräily). 

Liikuntapaikkarakentamista, ei liikenneinfraa.  

Houkutellaan myös matkailijoita. 

• Risteyskohtien selkeys tärkeää (erityisesti 

erkanemiskohdissa)

• Reitit merkitty usein maalatuilla puupaaluilla 

tasaisin välein (uskonvahvistus käyttäjälle)

• Tienpitäjä ei kaipaa paaluja tiealueelle 

(aiheuttaa ongelman etenkin jalkaisin vaeltajille) 

• Tienpitäjän näkökulmasta paalujen ongelma on 

niitto ja vesakonpoisto -> useimmiten olisi 

paikallisesti sovittavissa (sijoittaminen ja hoito)  
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Case Puumala
Saaristoreitti

Puumalan saaristoreitti Kt 62 + 

pienemmät tiet (yhdysteitä, katuja, 

yksityisteitä) 

Kantatien kvl n. 900-1600 ajon/vrk

Käyttäjämäärät kasvussa, 2020 yli 2800 

pyöräilijää käytti M/S Norppaa.

• Reitin viitoittamiselle olisi perusteita

• Yksityistiet taas ongelma

• Varoitusmerkkien (A18) käyttö?

• Kenen vastuulla? 
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Tien varsille ei saa asettaa liikennemerkkejä 
muistuttavia merkkejä, jotka eivät ole 
liikennemerkkejä
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Ajatus on sinänsä hyvä, 
mutta toteutus ei taaskaan pykälien mukainen
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Tarroja ei tienvarsille tai etenkään liikennemerkkeihin. 
Vanhojen valtakunnallisten reittien ylläpito loppunut aikoja sitten
Ruskeita kilpiä/tarroja edelleen valitettavasti tieympäristössä
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Vaikka kyltit näyttävätkin hyvältä, niin voidaanko 
tieympäristön sallia villiytyvän käsistä? 
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Hyvä tieto reitin käyttäjän kannalta, mutta miten 
yhdenvertaisuus muiden yritysten ja palveluiden 
osalta? Mitäs jos kaikille pitäisikin laittaa kilvet?
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Ja tarvitaanko aina erillisiä opasteita?
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Case Karelianpolut
- Saaristo Trail

• Seututietä sekä sorapintaisia 
yhdysteitä sekä yhdysteitä, jotka 
liittyvät erilaisiin luonto- ja 
patikointireitteihin

• Yhdysteiden liikennemäärät pienet

• Infotauluja useissa pisteissä, joilla 
käyttäjät tietävät sijaintinsa

• Lupa toimenpide haettu Pirkanmaan 
ELY-keskuksen kautta, yhteyshenkilö 
sovittu ELY:ltä (alueurakoitsija).

• Sopimuskumppanina kunta, viitoitus 
tehty hankerahalla, toteutus osin 
talkoovoimin. 
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Case Karelianpolut
lupakäsittelystä

• Rääkkylän (Karelianpolut) tapaus on ihan hyvä

esimerkki “pienipiirteisestä” toteutuksesta – ei

tullut silti halvaksi

• Muutamia tyylivirheitä tuli lopulta

toteutuksessa, mutta yritys tehdä selkeää

reittikokonaisuutta on ollut hyvä.

• Reittipaaluja (punapäisiä paaluja) ei kuitenkaan

asetettu yleisten teiden varteen, koska

perusteluna oli niiden haittaavan niittoa. 

• Jälkikäteen mietittiin, olisiko voinut kuitenkin

uskonvahvistukseksi lisätä paaluja

raivausalueen ulkopuolelle. 
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Muutama levikkeellä olevasta infotaulusta 
(luvallinen, ok)
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Rengasreittiajattelun ja liikennemerkkien 
yhteenkytkennässä on kuitenkin vielä viilattavaa
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Toteutuksessa tulee noudattaa myös ohjeita
Esim. nopeusrajoituksen kanssa ei muita merkkejä, vaan tulisi olla 
omalla tolpassaan
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Reunapaalujen käytöstä: 
Case Pogostan kierros – siirtymäosuuksia
Kuinka suuri haitta liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle?
Keskustelua avattu, että voitaisiinko näistä tapauskohtaisesti sopia? 
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Ajatusta ja keskustelua avattu 
”kevytohjeistuksesta”?

Saataisiinko muodostettua jonkinmoinen kevyempi ohjeistus ja 
toimintamalli esimerkkien kaltaisiin tapauksiin? 

• Toimintamallit ohjeiden soveltamiseen eri kokoluokan hankkeissa

• Vähäliikenteiset soratiet maa- ja metsätalousympäristössä 

• Erittäin kevyet tarpeet (esim. virkistysreittien siirtymät maantietä 
pitkin), että voiko toteuttaa ilman liikennemerkkejä? 

• Vaaditun laatutason asettaminen ja määrittely?

• Kunnossapitovastuista sopiminen (mitä voi sopia jätettävän kunnan 
hoidettavaksi infraksi)?

• Marssijärjestys, roolitus ja työnjako? 

• Tapauskohtainen käsittely ja vuoropuhelu aina tarpeen

• Sopimusmallin kehittäminen
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”Kevytohjeistuksen” tarpeita eri tahoille?

• Kustannusten ymmärtäminen jo 

alkutekijöissään (koskee myös 

ohjeiden laatijoita)

• liikenteenohjaussuunnitelmat

• liikennemerkkien suunnittelu

• liikennemerkkien asennukset 

jalustoineen

• kaapelien selvittämiset

• asennustyön hinta

• liikennemerkkien ylläpito

• Unohtuiko vielä jotakin?

• On hyvä ymmärtää minkälaisia ohjeita, 

lupia ja selvityksiä käytännössä 

tarvitaan, jos haluttaisiin merkitä esim. 

puolen kilometrin siirtymä tietä pitkin 

väylän ohjeiden avulla? 

• Huomioitava opasteiden sijainti ja miten 

ne erityisesti  kunnossapidon 

näkökulmasta (niitot, vesakon 

raivaukset)

• Vaatii tapauskohtaista harkintaa ja 

yhteistyötä eri tahojen välillä

• Kuka ohjaa, että tulevat suunniteltua,  

toteutetuksikin ohjeiden mukaisesti? 

Miten resursoidaan, jos hankkeita ja 

tapauksia paljon?
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Karkea ehdotus 
merkitsemiseen
monikäyttöreitistön
siirtymäosuuksilla (Nurmes)

• Tämä on Juhan alustava ehdotus ja kysymys 

toteutustavasta PIRELYn lupapalveluun ja 

Väyläviraston, ei virallinen linjaus

• Epäviralliset merkinnät asetettaisiin tiealueen 

rajalle/ulkopuolelle (ts. kiinteistön rajalle)

• Syynä niitto ja vesakonraivaus

• Sovittava poikkeuskohdista 

(sillankaidekohdat/penkereet jne), jossa tarpeen tuoda 

lähemmäksi näkyvyyden suosi  

• Ei liikennemerkkejä tai muistuttavia tiealueelle

• Niitto ja raivaus tarvittaessa käsin paalujen ympäriltä 

(reitin hoitajan toimesta).  

• Yksityiskohtainen sopiminen tienpitäjän, 

maanomistajien ja reitin ylläpitäjän välillä

• Tälle ei (vielä) hyväksyntää/päätöstä
23 2.12.2021   |   Juha Korhonen



Paluu aiempiin kysymyksiin: 
Kuinka tulisi toimia 
reittikyselyiden suhteen?
• Minkälainen toimintalinjan tulisi olla?

• Pyörämatkailureiteillä?

• Monikäyttöreitin siirtymäpätkillä yms?

• ”Muuten vaan ihan kivoilla reiteillä?”

• Liian vaarallisilla reiteillä?

• Mikä on tienpitäjän rooli?

• Ohjata? Neuvoa?

• Sallia? Tukea?

• Kieltää? Rajoittaa? Määrätä?

Aina tarvitaan tapauskohtaista harkintaa ja 
sopimista. Ei onnistu ilman yhteistyötä ja aikaa.

Sähköiset reittijärjestelmät? Minne tulisi koota? 
Kuka ylläpitää tietoa ajan tasalla? 

Kenen piikkiin järjestelmää ylläpidettäisiin?
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Kiitoksia

• Yhteispeliä ja 

ymmärrystä tarvitaan 

jatkossa enemmän eri 

toimijoiden välillä

• Vai onko parempi, jos 

kiellettäisiin vaan kaikki? 

☺
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