
 

NÄSIJÄRVIREITTI  
Rengastiereitistö Näsijärven ympärillä. Luonto, paikallinen ruoka, kulttuuri ja  
palvelut sekä Näsijärven vesistöalueet tarjoavat elämyksiä.  
Reitistöön on yhdistetty laivamatkailupalveluja sekä valikoituja kärkikohteita reitin  
varrelta. Reittien tavoitteena on tuoda esiin uudenlaista hitaampaa lähimatkailutapaa
 ja kannustaa tutustumaan maakunnan tarjontaan.  
 
PYHÄJÄRVIREITTI  
Yhdeksän kuntaa yhdistävä Pyhäjärvireitistö tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja 

 

matkaajalle perheitäkään unohtamatta. Pyhäjärven maisemareitti (30 km) 
on helppo ensiaskel pyörämatkailuun. Haastetta voi lisätä kiertämällä isompia 
lenkkejä Roineesta Vaeltajaan. Olennaista on kiireetön matkanteko sekä lähiruoasta, 
kulttuurista ja luonnosta nauttiminen.  
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Näsi- ja Pyhäjärven pyörämatkailureitistö
pyhanasi.fi/

Pyöräilytietoa mobiililaitteisiin:

Tietoa mm. työmaista ja muuttuneista liikennejärjestelyistä
tampereenliikenne.fi

Oskari-karttapalvelusta saat kattavasti tietoa esim. 
pyöräteistä, liikennemääristä ja pyöräpysäköintipaikoista
kartat.tampere.fi/oskari/

Traficomin ja Pyöräliiton yhdessä laatima opas 
pyöräilijän liikennesäännöistä traficom.fi

Pääreitti / Huvudrutt / Main route

Paikallisreitti / Lokal rutt / Local route 

Pyöräpumppu / Cykelpump / Bicycle pump

Uimaranta / Simstrand /
Beach /

 
stopp / Tram line and stop /
Raitiotielinja ja pysäkki / Spårvagnslinje coh

Трамвайные пути и остановка

Rakennustyömaa / Byggplats /
Construction site /

Fysisk stadscykelstation /  Physical city bike station
Fyysinen kaupunkipyöräasema

Стационарная велосипедная парковка 

Virtuell stadscykelstation / Virtual city bikestation  
Virtuaalinen kaupunkipyöräasema

Виртуальная велосипедная парковка 

Pyöräpysäköinti / Cykelparking / Bike parking

Kevyen liikenteen alikulku /
Anslutning för lätt trafik, tunnel /
Subway /

Railway station /
Rautatieasema / Järnvägstatio /

Linja-autoasema / Busstation
Bus station /

Pyöräkatu on uusi katutyyppi. Pyöräkadulla voi ajaa muillakin ajoneuvoilla 
kuin pyörällä, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku, ja ajonopeus 
on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi
.

Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä molempiin suuntiin, jos se on 
liikennemerkeillä sallittu.

Jatkossa pyörätien jatke merkitään vain silloin, kun ajoradan liikenteelle on 
osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä B5 (kärkikolmio), B6 (STOP) 
tai B7 (pyöräilijän tienylityspaikka).   

HUOM ! Pyörätien jatkeen merkinnöissä voi olla puutteita.   
Pyörätien jatkeen olemassaolo ei siis takaa, että muilla tienkäyttäjillä olisi 
väistämisvelvollisuus. Noudata erityistä varovaisuutta ja tarkista, onko 
ajoneuvoliikenteelle asennettu väistämisvelvollisuutta osoittava liikennemerkki.

B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa on uusi liikennemerkki. 
Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa 
pyörätien jatkeella ylittävää pyöräilijää. Merkillä osoitetaan vain rakenteellisesti 
korotettu pyörätien jatke (pl. liikennevalo-ohjatut pyörätien jatkeet).

B7 Väistämisvelvollisuus 
pyöräilijän 
tienylityspaikassa

B5 Väistämisvelvollisuus 
risteyksessä

B6 Pakollinen 
pysäyttäminen

Uuden tieliikennelain vaikutuksia
pyöräilyyn, 1.6.2020 alkaen

Polkupyörällä pyöräillään pääsääntöisesti ajoradalla tai erillisellä 
pyörätiellä. Pyöräily on sallittua myös kävelykadulla, pihakadulla ja 
pyöräkadulla sekä puistoväylillä, toreilla ja aukioilla, jos liikennemerkein ei 
ole muuta osoitettu. Pyöräilijän tulisi pyöräillä aina kunkin väylän oikeassa 
reunassa.

HUOM! Pyörätie on aina merkitty liikennemerkillä – jos ajoradasta 
erotetulla väylän osalla ei ole liikennemerkkiä, kyseessä on jalkakäytävä, 
jossa ei saa pyöräillä (pl. alle 12-vuotiaat). Tämä pitää huomioida 
pyöräiltäessä Tampereen keskustassa. 

SAA PYÖRÄILLÄ

ÄLÄ 
PYÖRÄILE 
TÄÄLLÄ

Pyöräilijän paikka liikenteessä

 

Tampereen kaupunkipyörät

Kalevassa, Hervannassa sekä keskustan ja Hervannan välisellä alueella. 
kaupunkipyöräasemaa. Kaupunkipyöräasemia on laajalla alueella keskustassa, 
Tampereen kaupunkipyöräjärjestelmään kuuluu 700 kaupunkipyörää ja noin 100

Kaupunkipyörien toimintakausi on 15.4.-31.10.

Kaupunkipyörien käyttäjäksi rekisteröityminen, lipputuotteiden osto ja kaupunkipyörien käyttö
onnistuu Tampereen kaupunkipyörät- sovelluksella. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista.

Kaupunkipyöräjärjestelmässä on erilaisia lipputuotteita: käyttäjä voi hankkia itselleen
päivä-, kuukausi- tai kausilipun. Päivälippu maksaa 4 euroa, kuukausilippu 7 euroa ja 
kausilippu 25 euroa. 

Kaupunkipyörät on tarkoitettu lyhyisiin,
alle 45 minuutin matkoihin, joita sisältyy
kaikkiin lipputuotteisiin rajaton määrä.
Pienestä lisämaksusta kaupunkipyörällä voi
ajaa kerallaan pidempäänkin, mutta kuitenkin
enintään 5 tuntia. Kaupunkipyörä otetaan
käyttöön joltain kaupunkipyöräasemalta,
ja ajon jälkeen se palautetaan jollekin 
kaupunkipyöräasemalle.

Lue lisää osoitteesta nysse.fi/kaupunkipyorat kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo 

Lisätietoa tieliikennelaista 
https://www.traficom.fi/fi/

liikenne/tieliikenne/
tieliikennelaki2020
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