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Merkkien selitykset  •  Legend
Pyöräreitti 
Biking trail
Maantie 
Road
Ajotie 
Driveway
Polku 
Trail

Reittiviitta maastossa
Biking trail marker

Pysäköintialue 
Parking
Pysäköinti ja opastus 
Parking and information
Opastuskeskus 
Information centre
Hotelli 
Hotel
Kahvila 
Café
Ravintola 
Restaurant
Kylpylä 
Spa
Näköalatorni 
Sightseeing tower
Laavu ja nuotiopaikka 
Lean-to and campfire site
Varaustupa 
Reservable hut

Kansallispuisto 
National park

Telttailualue 
Tent site
Matkailuvaunualue 
Caravan park
Kierrätyspiste 
Waste sorting
Kalapaikka 
Fishing spot
Esteettömät palvelut 
Accessible services
Luonnonnähtävyys 
Natural attraction
Autiotupa 
Open wilderness hut
Päivätupa 
Day trip hut
Kota 
Sami hut

Luonnonsuojelualueet 
Protected areas
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Säännöt
Kaikkien tienkäyttäjien on noudatettava tieliikennelakia ja liikennesääntöjä. 
Lisätietoa liikennesäännöistä löydät Liikenneturvan internetsivuilta (www.lii-
kenneturva.fi).

Rokuan kansallispuistossa pyöräily on sallittua vain merkityillä maastopyö-
räilyreiteillä. Älä poikkea merkityltä reitiltä, Rokuan harjumaasto on erittäin 
herkkää kulumiselle.

Pyöräilijän etiketti
•	 Käytä oikeaa tilannenopeutta kun liikut samoilla reiteillä jalankulkijoiden 

kanssa.
•	 Lähestyessäsi jalankulkijaa, hidasta vauhtia ja yritä saada jalankulkija  

huomaamaan lähestymisesi.
•	 Polkupyörä kulkee noin kolme kertaa nopeammin kuin jalankulkija, anna 

kävelijöille aikaa toimia!
•	 Muista huomaavaisuus muita reiteillä liikkujia kohtaan!
•	 Kohtelias käytös liikenteessä jättää muillekin hyvän mielen. Pyöräilijänä 

liikenteessä et edusta pelkästään itseäsi vaan myös muita pyöräilijöitä.
•	 Pidä huolta luonnosta ja vältä tarpeetonta maaston kuluttamista. Ylä- ja 

alamäet ovat herkimpiä kulumiselle. Pysy reitillä!
•	 Tutustu Ympäristöä säästävän retkeilyn ohjeisiin. Kaiken, minkä jaksat 

viedä mukanasi maastoon, jaksat tuoda sieltä myös pois.

Ajoturvallisuus
Rokuan maastopyöräilyreitit ovat haastavuudeltaan vaihtelevia. Aja reitillä tai-
tojesi mukaan. Varmista, että voit pysähtyä yllättävässä tilanteessa. Tarkasta 
ennen reitille lähtöä, että pyörän hallintalaitteet toimivat. Muista, että märät 
pitkokset ja muut puurakenteet ovat aina liukkaita. Varustaudu pitkille pyöräi-
lyretkille olosuhteet huomioiden. Käytä aina pyöräilykypärää!

Varustus
Maastopyöräilyreiteillä tarvitset maastopyörän, pyöräilykypärän, sopivan 
vaatetuksen, puhelimen, pyörän perushuoltovälineet sekä evästä. Retkipyö-
räilyreiteillä pärjäät mainiosti tavallisella polkupyörällä. Mäkisessä maastossa 
vaihteista on tosin apua. Pidä aina kartta mukanasi reiteillä liikkuessasi.

Pyöräilijän vastuu
Rokuan maasto- ja retkipyöräilyreiteillä pyöräillään omalla vastuulla. Met-
sähallitus tai alueen kunnat ja yritykset eivät ole vastuussa pyöräilijälle tai 
välineille aiheutuneesta vahingosta reitin tai sillä olevien rakenteiden ominai-
suuksista johtuen.

Turvallisuus
Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset
maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus.

Rules
All	road	users	must	comply	with	the	road	traffic	act	and	the	rules	of	the	road.	
More	information	about	traffic	regulations	is	available	from	the	Finnish	Road	
Safety	Council	(www.liikenneturva.fi/en/).

Biking in the Rokua National Park is only allowed on the marked mountain 
biking	trails.	Do	not	leave	the	marked	trail,	as	the	ground	at	Rokua	is	extremely	
susceptible	to	erosion.

Cyclist’s etiquette
•	 Maintain the correct situational speed when sharing the same trails with 

pedestrians.
•	 When approaching a pedestrian, slow down and try to make the pedestrian 

aware	of	your	presence.
•	 A	bike	travels	approximately	three	times	as	fast	as	a	pedestrian,	allow	time	

for	the	pedestrians	to	react!
•	 Remember	to	be	attentive	towards	other	trail	users!
•	 Behaving	politely	in	traffic	leaves	everyone	in	a	good	mood.	As	a	cyclist,	

you	are	not	only	representing	yourself,	but	all	other	cyclists	as	well.
•	 Look	after	the	nature	and	avoid	unnecessary	wear	and	tear	on	the	terrain.	

Uphills	and	downhills	are	most	susceptible	to	erosion.	Stay	on	the	trail!
•	 Familiarize	yourself	with	sustainable	hiking	guidelines.	Everything	you	can	

carry	out	with	you,	you	can	also	bring	back.

Riding safety
The	mountain	biking	trails	at	Rokua	vary	in	difficulty.	Ride	the	trails	according	
to	your	skills.	Make	sure	that	you	can	stop	in	case	of	an	unexpected	situation.	
Always	check	the	bike’s	steering	and	brakes	before	going	out.	Remember	that	
wet	duckboards	and	other	wooden	structures	are	always	slippery.	Equip	yourself	
according to the conditions when going on long rides. Always use a helmet!

Equipment
On	the	mountain	biking	trails	you	will	need	a	mountain	bike,	a	cycling	helmet,	
suitable	clothing,	a	phone,	basic	tools	to	service	your	bike,	and	food	and	wa-
ter.	The	bike	trekking	trails	are	suitable	for	regular	bicycles.	Gears	are	recom-
mended	for	the	hilly	terrain.	Always	bring	a	map	when	going	out	on	the	trails.

Cyclist’s responsibility
Cyclists	use	the	mountain	bike	and	bike	trekking	trails	on	their	own	respon-
sibility.	The	State	Forest	Enterprise	or	the	municipalities	or	businesses	of	the	
region	cannot	be	held	responsible	for	any	injuries	or	damages	to	cyclists	or	
equipment	caused	by	the	trails	or	their	structural	properties.

Safety
If	you	face	an	emergency	on	your	hike,	e.g.	get	lost,	get	injured	or
observe	wildfire,	call	112	and	report	an	emergency.

Kuvaaja: Ilpo Okkonen
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