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VIERUMÄEN TALVIPYÖRÄILYREITTI

REITTIKUVAUS

Lähtö- ja päätepiste: Koulutuskeskuksentie 2, Vierumäki.

Pituus 5,2 km. Oikaisumahdollisuus 3,9 km merkattu maastoon.

Reitin alku seuraa hoidettua ulkoilureittiä tasaiselle kangasmetsä-
alueelle, jossa se haarautuu rengasreitiksi. Rengasreitin kulkusuunta 
on myötäpäivään. Rengasreitti koostuu metsäteistä sekä eri kokoi-
sista poluista, jotka ovat helppoa tai erittäin helppoa pyöräiltävää. 
Suurimmat korkeuserot ovat 15 m luokkaa. Reitin vaativuustaso on 
helppo. Talvella lumiolosuhteet voivat vaikuttaa vaativuuteen.

Reittiä ylläpitää Suomen Urheiluopisto. 
Palaute: 040 596 3499 / myynti@vierumaki.fi

Hätätilanteissa yleinen hälytysnumero 112

OHJEITA REITIN KÄYTTÖÖN

Huomioi muut reitillä liikkujat. Väistä hiihtäjiä ladun ylityksessä. 
Latuja pitkin pyöräily on kielletty.

Reittiä ylläpidetään lumiseen aikaan säännöllisesti. Huomioi, 
että reitillä voi olla keliolosuhteista johtuvia esteitä. Sovita vauhti 
omaan ajokokemukseesi ja olosuhteisiin.

Älä mene upottavalle reitille. Lumiseen aikaan reitti tarkoitettu 
vain fatbike pyörille. Madalla rengaspaineita tarvittaessa.

Tarpeeton kävely hoidetulla reitillä lumiseen aikaan on kielletty. 
Mikäli joudut kävelemään reittiä pitkin, käytä reitin reunaa.

Moottoriajoneuvolla ajo kielletty. Tieliikennelain mukaisella 
sähköavusteisella polkupyörällä ajo sallittu.

Koirien ulkoiluttaminen hoidetulla reitillä on kielletty.

LUMISEEN AIKAAN HOIDETTU 
REITTI VAIN FATBIKE 

MAASTOPYÖRÄILYYN.

DURING THE SNOWY PERIOD 
GROOMED ROUTE FOR FATBIKE 

MOUNTAINBIKING ONLY.

REITTIMERKIT
ROUTE MARKING

ROUTE INFORMATION

Starting / end point address: Koulutuskeskuksentie 2, Vierumäki.

Lenght 5,2 km. Cut-off option 3,9 km marked on the trail.

The first kilometer of the route is very easy and follows a road to a flat 
forest area where the route splits to a ring loop. The riding direction for 
the loop is clockwise. The loop follows forest roads and different sized 
trails with easy rideability and only small countours of 15 m maximum. 
The difficulty level of the route is easy, but the snowy conditions may 
raise the difficulty to intermediate occasionally.

The route is maintained by Suomen Urheiluopisto. 
Feedback: 040 596 3499 / myynti@vierumaki.fi

In case of emergency, dial 112

INSTRUCTIONS FOR USE

Pay attention to other trail users. Give way to skiers on the ski track 
crossing. Do not ride along the ski tracks!

The route is groomed regularly during the snowy period. Notice that 
there may be obstacles caused by changing conditions. Adjust your 
speed into the route conditions and to your riding experience.

Do not enter the soft route. If your tyres sink into the route surface, 
lower the tyre pressure.

Unnecessary walking on the route is 
forbidden during the snowy period. 
Use the side of the route if walking is 
inevitable. 

Using motor vehicles on the route 
is forbidden. E-bikes accepted for 
road use are allowed.

No dogs are allowed on groomed 
route during the snowy period.

Varaa oma e-fatbikesi 
Vierumäki Friends 
sovelluksesta tai 
Urheiluhallilta!


