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Reitit pysyvät 
hyvässä kunnossa, 
kun vältät lukko-
jarrutuksia. 

The trails will stay 
in good condition 
when you avoid hard 
breaking.

HIDASTA VAUHTIA kohdatessasi muita retkeilijöitä. 
Pyöräilijä on nopeampana valmis väistämään muita.

PYSY POLUILLA. Reitit pysyvät hyvässä kunnossa, 
kun vältät lukkojarrutuksia ja polulta poikkeamisia.

PYÖRÄILY ON SALLITTUA Pyhä-Luoston kansallis-
puistossa virallisilla merkityillä reiteillä: lukuun otta-
matta Isokurunkankaan reittejä, Isokurua ja Noita-
tunturin reitin eteläosaa. Nämä reitinosat on merkitty 
pyöräilykieltomerkein maastoon.

TARKISTA PYÖRÄ ja varus-
teet. Varustaudu renkaan 
puhkeamisen tai muiden 
pikkuongelmien varalle.

TURVALLISTA MATKAA. 
Käytä aina ajaessasi kypä-
rää. Aja vain omille taidoil-
lesi sopivilla reiteillä, älä 
ota turhia riskejä. 

MONENLAISIA POLKUJA. 
Pyhä-Luostolla on erityisesti maas-
topyöräilyä varten tehtyjä reittejä, mutta ota huomioon, 
että kaikkia alueen pyöräilylle sallittuja reittejä ei ole 
kunnostettu maastopyöräilyyn soveltuviksi. Merkityillä 
maastopyöräilyreiteillä voi olla sekä sorapolkua, pit-
kosta, että perinteistä polkua ja jonkin verran kivikkoa. 
Muilla kuin maastopyöräreiteillä voi olla pitkiäkin 
osuuksia, jotka eivät sovellu maastopyöräilyyn (rakkaki-
vikkoa, portaita tai märkää ja polutonta suota).

VIRALLISET MAASTOPYÖRÄREITIT ON MERKITTY 
maastoon maastopyöräsymbolein. Merkki voi olla 
ruskeassa metalliviitassa, puuviitassa tai erillisessä, 
pienessä valkoisessa viitassa. Maastopyöräreitti on 
osin merkitty myös violetein neliöin puihin.
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Maastopyöräilyreittien 
merkitätapoja.
Mountain bike trail markings.
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Hei maastopyöräilijä!

Hello mountain biker!
SLOW DOWN when encountering others on the trail. 
Yield to hikers and other trail users.

STAY ON TRAILS. Avoid hard braking and stay on the 
trail to prevent terrain erosion.

BIKING IS ALLOWED in Pyhä-Luosto National Park on 
offi cial marked trails: except on Isokurunkangas trails, 
Isokuru gorge and the southern part of Noitatunturi 
trail. The restricted parts are marked with signs.

INSPECT YOUR BIKE and gear. Be prepared for 
breakdowns, such as a tyre puncture.

RIDE SAFELY. Always use a helmet. Choose trails by 
your skills. 

VARIETY OF TRAILS. There are trails that are prepared 
for mountain biking in Pyhä-Luosto area, but please 
note that not all of the trails allowed for biking in the 
area are suitable for mountain biking.  There can be 
gravel paths, traditional paths, some smaller rocky 
parts or duckboards on the marked mountain bike 
trails. On other trails there can be long parts that are 
not suitable for mountain biking (rocky fi elds, stairs 
and wet mires without any trails).

THE OFFICIAL MOUNTAIN BIKE TRAILS ARE MARKED 
with mountain bike symbols. The symbols can be on 
a brown metal sign, on a wooden sign or on smaller 
white signs. The trails are partly also marked with 
violet squares on trees.
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