
 
 

 

 

TALVIPYÖRÄILY 
 

Pyöräily on talvella yhtä kätevä tapa liikkua kuin kesälläkin! Etenkin lyhyillä, alle 5 kilometrin matkoilla 
saatat usein olla pikemmin perillä pyöräillen kuin muilla liikkumismuodoilla ja saada samalla aimo annoksen 
raitista ilmaa ja omaa aikaa liikkumisen ohessa. Pyöräilemällä arkipäiväiset matkasi vaikutat myönteisesti 
myös ilmanlaadun pysymiseen hyvänä, liikennemelun vähentämiseen sekä yleisen viihtyisyyden 
kohenemiseen.  
 
Korona-aikana arkipäiväisten työ- ja opiskelumatkojen mahdollisesti puuttuessa voit testata myös 
pyöräilylenkin tekoa ihan vain huviksesi esim. aamu- tai iltapäivällä. Hyvät rutiinit ja ulkoilma auttavat 
palautumaan. 
 

Vinkkejä talvipyöräilyyn: 
• Varaa talvipyöräilyyn muutama minuutti enemmän aikaa kuin kesällä. Näin varmistat mukavan 

matkan. 
• Voit pukeutua aivan omaan tyyliisi, kuten muutenkin pukeutuisit talvella. Vaatteiden kerrostaminen on 

toimiva keino, jonka avulla saat säädeltyä sopivaa varustelua. Itsellesi sopiva annos vaatekerroksia 
kussakin säässä löytyy kokeilemalla ja keliarvioinnissa jalostuu nopeasti.  

• Jarruta ennen liukkaita paikkoja, kuten risteyskohtia ja kivetyksiä ja vältä nopeita käännöksiä. Pidä 
ajonopeutesi maltillisena ja tasaisena, niin pysyt pystyssä. 

• Valitse sopivat renkaat: nastarenkaat eivät ole välttämättömät, mutta tuovat varmuutta ajoon. 
• Huolla pyörääsi säännöllisesti. Pyörän voi viedä pyöräkorjaamoon vaikka keskellä talveakin, näin vältät 

kevään ruuhkapiikit korjaamoissa. 

 

 
Pyöräilytalven sivuilta (pyorailytalvi.fi) löydät lisää hyviä käytännön vinkkejä! 
 

KUVA 1: Liikenneturva.  

Valaise itsesi! 
Napauta pyöränvalo 
talviaikaan päälle jo 
päivän hämärtyessä, 
älä odota, että tulee 
säkkipimeää. 
Kanssakulkijat 
kiittävät! 

https://pyorailytalvi.fi/pyoraillen-talvella


 
 

 

PYÖRÄILYN TALVIKILOMETRIKISA STARTANNUT! 
 
Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden 
välinen leikkimielinen kilpailu. Aloita uusi vuosi polkien ja ilmoittaudu täällä (kilometrikisa.fi). 

Miksi kannattaa osallistua:  
• Takuuvarma yhteishengen kohottaja esimerkiksi työpaikoilla. 
• Raitista ilmaa ja hyvää mieltä. 
• Itsensä ylittämistä, kun lähtee polkemaan huonommallakin kelillä. 
• Ympäristö kiittää päästöttömän kulkumuodon valitsemisesta. 
• Kunto nousee kohisten.    

 

AJONEUVON VALOT JA TURVAVÄLI 
Kuljettajan vastuulla on varmistaa, että omassa ajoneuvossa on valot asianmukaisessa kunnossa ja 
käytössä. Merkki- ja mallikohtainen vaihtelu voi olla suurtakin, joten tutustuthan muiden auton 
ominaisuuksien ohella myös valotoimintoihin. Tarvittavan opastuksen voi pyytää auton 
myyjältä/vuokraajalta tai kerrata auton omasta ohjekirjasta. 

 

Vinkkejä valojen käyttöön: 
• Puhdista auton ajovalot päivittäin ennen ajoon lähtöä. Nykyvalot eivät sula itsekseen auki matalan 

toimintalämpötilansa vuoksi. 
• Jos auto ilmoittaa jonkin valon palaneen tai valoteho tuntuu riittämättömältä, anna ammattilaisen 

varmistaa valojen toiminta. 
• Varmista onko autossasi päivänajovalot (DRL) ja muista kytkeä ajovalot päälle olosuhteiden niin 

vaatiessa esimerkiksi valoisaan aikaan sumussa, lumi- ja vesisateessa. 
• Muista, että näkyvyys toimii molempiin suuntiin: ei riitä, että sinä näet, vaan sinun täytyy myös tehdä 

itsesi nähdyksi. 
• Älä vaihda kaukovaloja lyhyisiin liian aikaisin. 
• Säädä taustapeili niin, etteivät takana ajavan valot häikäise peilin kautta. 
• Himmennä auton sisätilan näytöt, mukaan lukien kanssamatkustajien matkapuhelimien näytöt *. 

 
* Lähde: Liikenneturva 2020. 

Vinkkejä turvavälin pitoon: 
• Pidä kunnon väliä muihin liikkujiin, jotta näet mitä ympäristössäsi tapahtuu ja sinä ja myös takanasi 

tulevat voivat ennakoida paremmin. Riittävän turvavälin pito edistää lisäksi taloudellisempaa ajamista, 
sillä ajo ei ole yhtä tempoilevaa. 

• Nyrkkisääntö: Taajamissa etäisyyden on oltava metreinä vähintään puolet käytetystä ajonopeudesta 
(esim. 40 km/h – 20 m). Maantiellä hyvissä oloissa etäisyyden pitää olla metreinä sama kuin ajonopeus 
(esim. 80 km/h – 80 m). 

• Testaa auton pysähtymismatkaa animaation avulla. 

 

 

https://www.kilometrikisa.fi/accounts/register/
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/pimea-aika-vaatii-toimivat-ajovalot-ja-himmenevat-sisanaytot#b5ee5ac4
https://extrat.liikenneturva.fi/pysahtymismatka-auto/fi/


 
 

 

TIENKÄYTTÄJÄN KANAVAT 
 

• Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. 
Liikenteen asiakaspalvelussa voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia. Voit myös 
tehdä sähköisiä ilmoituksia valtion omistamiin väyliin liittyen. Asiakaspalvelu käsittelee ilmoituksia 
arkisin kello 8–16.15. Voit ilmoittaa esimerkiksi maanteiden päällystevaurioista. Yhteystiedot: puhelin 
0295 020 00, sähköposti liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi  
 

• Tienkäyttäjän linja on kanava, jolle voit soittaa kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista 
ongelmista. Linja palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Syitä soittaa ovat 
esimerkiksi tielle kaatunut puu, vaarallinen liukkaus, tielle nouseva vesi tai kiinni juuttunut raskas 
ajoneuvo. Ilmoittajalta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Yhteystiedot: 
puhelin 0200 2100 (24 h/vrk). 
 

• Valtion omistamiin maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen voit antaa palautetta Palauteväylään. 
 

• Katuverkkoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä oman kuntasi asiakaspalveluun tai palautekanavaan. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KUVA 2: Väylävirasto.  

mailto:liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback


 
 

 

AJANKOHTAISTA 

 Liikenneturvan Kuopion toimipiste järjestää keväällä useita avoimia etäkoulutuksia, jotka on 
suunnattu Pohjois-Savon kuntien henkilöstölle.  

Päivitä tietosi tieliikennelaista, kopioi tiedot tästä kalenteriisi. Etäkoulutukset järjestetään Teams-
kokouksena. 
• Tutustu tieliikennelakiin autoilun näkökulmasta ti 26.1.2021 klo 9-10. - Liity kokoukseen tästä 
• Tutustu tieliikennelakiin pyöräilijänä ja jalankulkijana ti 2.2. 2021 klo 9-10 – Liity kokoukseen tästä 
• Tutustu tieliikennelakiin ja päivitä tietosi lasten liikennekasvatuksesta (varhaiskasvattajat) – 

etäkoulutus  ke 20.1.2021 klo 12-13.30 - Liity kokoukseen tästä 
• Nuoret liikenteessä ja uusi tieliikennelaki (nuorisotyöntekijät, 2. asteen opettajat)  -etäkoulutus to 

26.3.2021 klo 12-13.30 - Liity kokoukseen tästä 

Kysy lisää tuula.taskinen@liikenneturva.fi  tai erkka.savolainen@liikenneturva.fi   

 

 Virtuaaliset liikenneturvallisuusesitykset: 
 
Liikenneturvan Kuopion toimipiste tarjoaa puoli päivää (max. 2 esitystä/kunta) etänä toteutettavia 
esityksiä ala- tai yläkouluille. Esitykset kestävät noin 40 min. ja ne toteutetaan koulun 
etäympäristössä (esim. Teams, Google Meet tms.) erikseen sovittavalla tavalla. Yhteyshenkilönä 
Jukka-Tapio Keränen ( alfrendo@alfrendo.fi ). 

• Tappomopo (yläkoulu), ti 20.4.2021 ja ke 21.4.2021  
      (Aikataulu: aamupäivä alkaen klo 9 ja 10 ja iltapäivä 12.15 ja 13.15.) 

• Taika-Petteri (alakoulu), ti 23.3.2021 ja ke 24.3.2021  
(Aikataulu: aamupäivä alkaen klo 9 ja 10, iltapäivä alkaen noin klo 11.15 ja 12.15.) 
 
 

 Asialliset aamukahvit: 

Aamukahveilla ratkotaan kevään 2021 paikallisesti askarruttavia liikenneaiheita! Aamukahvit ovat 
kaikille avoimia, matalan kynnyksen verkkotapahtumia. Aamukahvien teemoihin johdattelevat 
Liikenneturvan kouluttajat Matti Immonen ja Jukka Vainikainen. Kahvihetket toteutetaan Teams-
sovelluksella, mutta osallistumiseen tarvitset vain verkkoselaimen. 

Aamukahvit alkavat aina klo 9.00 (teemat seuraavalla sivulla).  

→  Linkki aamukahveihin    

→ Tapahtumat löytyvät myös Facebookista  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlMGM4MzItZTk0Ni00MGFlLTgwMDMtMGM1YTM1NWE1NTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d357e21-3ce6-4370-a560-bfafe401d3d4%22%2c%22Oid%22%3a%22a0e7d944-e1b1-4e5e-90c5-0b79c84446f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE2ODAwM2ItNWY4Zi00NzM0LThjZTAtZTFlNTU1NjRiNjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d357e21-3ce6-4370-a560-bfafe401d3d4%22%2c%22Oid%22%3a%22a0e7d944-e1b1-4e5e-90c5-0b79c84446f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiODAxNWEtNTAyYy00MmZmLTgzNTAtMDBhODEwNWQzYmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d357e21-3ce6-4370-a560-bfafe401d3d4%22%2c%22Oid%22%3a%22a0e7d944-e1b1-4e5e-90c5-0b79c84446f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIwNDZlMmUtN2VmMC00MzNmLTk0NTEtYWM2ZDQ2YjA0NDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d357e21-3ce6-4370-a560-bfafe401d3d4%22%2c%22Oid%22%3a%22a0e7d944-e1b1-4e5e-90c5-0b79c84446f1%22%7d
mailto:tuula.taskinen@liikenneturva.fi
mailto:erkka.savolainen@liikenneturva.fi
mailto:alfrendo@alfrendo.fi
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTRhOWYyODUtNDFhZi00OWJiLTgwMTctMWM1YjliMWNiNWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220d357e21-3ce6-4370-a560-bfafe401d3d4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252200df6054-717d-40fa-9316-fd4bbfcb2630%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a68f9439-ba13-481d-abd4-7016d1cf6165&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.facebook.com/liikenneturvapohjoiskarjala/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A278531672354149%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 
 

 

Teemat: 
• ke 27.1. Yllättikö talvi autoilijan? Vinkit talviajoon 

• ke 3.2. Pitkät vai pätkät – vinkit pimeällä ajamiseen 

• ke 10.2. Pöllyääkö lumi, miten kohdataan aurausauto? 

• ke 17.3. Polkupyöräilykö välinelaji? Polkupyörän varusteet 

• ke 24.3. Jalankulkijalla on monta paikkaa, mikä on se oikea? 

• ke 14.4. Mikä ihmeen pyöräkatu? 

• ke 21.4. Mopoileeko nuoresi? Mitä vanhemman tulisi tietää? 

• ke 28.4. Miksi moottoripyöräilijä ruostuu talvisin? Vinkit turvalliseen moottoripyöräilyyn 

• ke 5.5. Kohti kesää - karavaanari on kaikkien kaveri 

 

Kahvikupin äärellä tavataan! 

 

 Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijoiden alueet ovat päivittyneet ja ovat jatkossa seuraavat: 

 

 
 
Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija: Teemu Kinnunen, puh. 050 336 9689, teemu.kinnunen@ramboll.fi ja 

Minna Nikula, puh. 050 3464 260, minna.nikula@ramboll.fi 
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