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Tausta pyöräilyn pelisäännöille

Luonnonsuojelualueilla pääperiaatteena on, että liikkuminen omin voimin on 

yleensä sallittu lukuun ottamatta luonnonpuistoja ja muiden suojelualueiden 

rajoitusosia (ks. luku 8.3). Perustetuilla luonnonsuojelualueilla on mahdollista 

järjestyssäännöllä rajoittaa mm. liikkumista , leiriytymistä ja maihinnousua, jos 

alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sellaista vaatii . Liikkumisrajoitus 

voi koskea koko vuotta, kesäkautta tai eläinten lisääntymiskautta, tai liikkuminen 

voi olla rajattu tietyille reiteille. Liikkumista voidaan rajoittaa myös 

turvallisuussyistä – esim. pyöräilyä vilkkailla retkeilyreiteillä . 

(Hoidan ja käytön periaatteet, 2010)
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Teijon 

kansallispuisto

• Ei ole vielä järjestyssääntöä --> 

ohjataan ja suositellaan 

• Pyöräilijät yksi käyttäjäryhmä.

• Retkipyöräily nousussa -- > telttaileva 

pyöräilijät tarvitsevat paikan, johon 

pääsevät pyörillä ja joissa pyörää 

säilytetään yön yli riittävän lähellä --> 

kesällä 2020 luontokeskuksen lähelle 

uusi telttailupaikka.

- Myös astianpesupaikka

- Muut maksulliset palvelut; sauna, 

sup-laudat jne.

• Maastopyöräily nousussa
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Tapanin kierros

• 6 km

• ¾ vanhaa metsäautotietä, helppo

• Lähtö Mikkossuon pysäköintipaikalta

• Kiertosuunta vastapäivään

• Merkattu keltaisilla merkeillä maastoon 

loppukesällä 2020.  
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Natura Vivan

suosittelemat reitit 

– ok 

• Jeturkastin lenkki, helppo reitti ja lyhytvuokraus 
(4,9 km):  

https://www.outdooractive.com/fi/route/maastopyoe
raeily/finnish-coast-and-
archipelago/maastopyoeraellae-jeturkastin-
muinaisrannalle/48114533/?share=%7Ezn3hwjmh%24
4ossjbrc

• Matilda-Tapanin kierros, helppo reitti ja  
lyhytvuokraus  (14,8 km): 

https://www.outdooractive.com/fi/route/maastopyoer
aeily/finnish-coast-and-
archipelago/maastopyoeraereitti-matildanjaerven-
pohjoispuolella/48109502/?share=%7Ezn3fsltx%244o
ssjbfe
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Natura Vivan

suosittelemat reitit 

– kaipaavat vielä 

selvitystä 

• Pitkä reitti metsäautoteitä ja helppoa 

polkua, Matilda – Nenusta, 28,9 km

• Pitkä reitti harrastajalle, teknistä ja 

haastavaa maastoa, ei sovellu 

aloittelijoille, Matilda-Sahajärvi-Nenusta,  

30,7 km

• Vaativat vielä selvitystä muutamassa 

kohdassa.

• Testiryhmä toukokuussa ja yhteinen 

arviointi sen jälkeen 
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Pyöräilijän etiketti -

taulu

• Bike Parks 

• Natura Viva / luontokeskus
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Tervetuloa 

pyöräilijä -

merkki
• Haetaan luontokeskukselle

• Hakijana Natura Viva, mutta ennen hakua 

pari juttua kuntoon, mm. runkolukittava 

pyöräteline.

• Kauteen 2021
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