MAASTOPYÖRÄ-

MOUNTAIN BIKE

REITIT / TRAILS

VAIKEUSASTE /
DIFFICULTY:

.......
.......
.......
.......
helppo / easy

keskivaikea / moderate

1000

KENELLE /
SUITABLE FOR:

REITTISELOSTUS /
TRAIL DESCRIPTION:

Aloittelijat, joilla on peruspyöränkäsittelytaidot. Perusmaastopyörä./

Aika leveä ja tasainen. Pieniä juuria ja kiviä./

Laavu / Lean-to shelter

Beginners with basic bike handling
skills. Basic mountain bike.

Relatively flat and wide. Small roots and rocks.

Kota / Hut

Perusmaastopyöräilijät.
Perusmaastopyörä./

Haastavaa polkua, jossa laskuja ja nousuja, 		
kiviä ja juuria./

Kuivakäymälä / Dry toilet

Basic mountain biker.
Basic mountain bike.

Singletrack trail with descents and climbs, 		
rocks and roots.

Opastuskeskus / Guiding centre

Aktiivinen ja kokenut maastopyöräilijä.
Hyvä maastopyörä./

Vaativaa polkua, jossa jyrkkiä laskuja ja
nousuja. Teknisesti hyvin vaativa./

Näköalapaikka / Vantage point

vaikea / difficult

Proficient mountain bikers.
Good mountain bike.
		
Taitava ja kokenut maastopyöräilijä.
Hyvä ja laadukas maastopyörä./

erittäin vaikea / very difficult

Reitti on sopiva retkeilyluonteiseksi päivälenkiksi. Korkeuseroja
on kohtuullisen paljon. Reitti on osittain vielä työn alla mm. merkitsemisen ja taukopaikkojen osalta. Karttaan on merkitty 16.7.2019
valmiina olleet osuudet./
Trail is suitable for a one-day hiking route. Lot of reliefs. Trail not
completely ready yet, for example for route marking and rest places.
Marked in the map are stages that were done by 16th July 2019.

Expert mountain bikers.
Quality mountain bike.

Singletrack trail with challenging descents
and climbs.

Etäisyys lähtöpaikasta (noin).
Distance from start (about).

Vaativaa polkua, jossa erittäin jyrkkiä laskuja
ja nousuja. Teknisesti erittäin vaativa./

Vihreä reitti noin 65 km.
Green trail about 65 km.

Challenging trail with tricky descents and
climbs. Expect large and unavoidable features.

Olet tässä.
You are here.

MAASTOPYÖRÄILIJÄN ETIKETTI

Polku on yhteinen ja luonto kuuluu kaikille. Ota huomioon muut kulkijat. l Hallittu tilannenopeus tuo turvallisuutta kaikille. Pyöräilijä nopeampana on
valmis väistämään muita. l Oikea ajotapa ei kuluta maastoa. Pysy olemassa olevilla poluilla ja reiteillä. Vältä lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita. l Noudata alueen ja reittien sääntöjä sekä roskattoman retkeilyn periaatteita. l Toimi huomaavaisesti alueen asukkaita, maanomistajia ja reitin
ylläpitäjiä kohtaan. l Nauti luonnosta ja jokamiehenoikeuksista muistaen myös vastuusi. l Yleisillä teillä ja metsäteillä varo muuta liikennetä. Muista,
että työkoneilla on etuajo-oikeus. l Syksyisin metsästysaikaan käytä värikkäitä vaatteita.
Lisäinfoa maastopyöräilystä ja luonnossa liikkumisesta www.luontoon.fi

MOUNTAIN BIKING ETIQUETTE

km

Nature and trails through natural areas belong to everyone. Give due consideration to other visitors. l Take care with your speed for the sake of
everyone’s safety. Since you as a cyclist are travelling faster, it is your responsibility to avoid collisions with walkers. l Ride responsibly to prevent
erosion. Stay on the trails and routes designated for biking. Avoid sudden heavy braking, and stay away from any natural areas sensitive to erosion.
l Follow local rules and regulations in natural areas, and leave no trace of your visit. l Consider the rights and needs of local residents, landowners, and the people who look after trails. l Enjoy the chance to explore natural areas under Everyman’s Right, but do not forget the responsibilities that come with these rights. l Be careful of other trafic on public roads and in the woods. Remember that the working vehicles have right of way.
l In autumn during hunting season wear colourful clothes.
More information about mountain biking and moving around in nature www.nationalparks.fi
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TULENTEKO sallittu vain merkityillä tulentekopaikoilla. Sammuta tuli ennenkuin poistut
paikalta. Tulenteko kielletty kulovaroitus- ja
kulohälytystilan aikana! Tarkista voimassaolevat hälytystilat www.ilmatieteenlaitos.fi
MAKING FIRE is allowed only at specific
campfire places. Put out the fire before you
leave the place. When forest and grass fire
warnings are in effect it is forbidden to
make a fire! Check the current warnings
www.en.ilmatieteenlaitos.fi

Hätätilanteessa
soita 112 ja kerro
• kuka olet
• mitä on tapahtunut
• mahdollisimman
tarkasti oma sijainti

In emergency
call 112 and tell

• who you are
• what has happened
• your location as accurately
as possible

HUOMIO: Reiteillä ajo omalla vastuulla, eikä reitin rakentaja ole vastuussa vahingoista. Ota huomioon reitin vaativuus ja vaihtuvat olosuhteet. Reiteillä ei ole
jatkuvaa kunnossapitoa. Ajamalla reiteillä hyväksyt nämä ehdot.
ATTENTION: These bike trails are used at your own risk. Any injury or damage
sustained is not on the responsibility of the trail builders. Please pay attention
to the difficulty of the trails and challenging conditions. These trails are not
constantly maintained. By using the trails, you accept these conditions.

