
BIKE PAL

Turvallista matkaa!
Pyöräilijöiden käsikirja



Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto (ETSC) on kansainvälinen 
valtioista riippumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1993. Sen 
perustamisen taustalla olivat jatkuvasti liian korkeat kuolonuhrien 
määrät maantieliikenteessä ja järkytystä herättäneet yksittäiset 
liikenneonnettomuudet.   Liikenneturvallisuusneuvostossa on eri puolilta 
Eurooppaa kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita sekä edustajia 
48 kansallisesta ja kansainvälisestä organisaatiosta, jotka käsittelevät 
liikenneturvallisuusasioita. Ne vaihtavat kokemuksiaan ja tietämystään 
sekä edistävät tutkimukseen perustuvaa liikenneturvallisuutta. ETSC antaa 
puolueettomia neuvoja liikenneturvallisuutta koskevissa asioissa Euroopan 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja liikenneturvallisuusasioita käsitteleville 
kansallisille hallituksille ja organisaatioille kaikkialla Euroopassa.



BIKE PAL

BIKE PAL on kolmivuotinen yleiseurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena 
on antaa pyöräilijöille tietoja ja resursseja, jotta pyöräilystä tuolisi 
huomattavasti turvallisempaa maanteillä. BIKE PAL onkin itse asiassa 
pyöräilijän paras ystävä. 

Käsikirja on tarkoitettu henkilöille, jotka pyöräilevät julkisilla teillä muun 
liikenteen seassa.

BIKE PAL saa taloudellista tukea Euroopan komissiolta, Saksan tieliikenteen 
turvallisuusneuvostolta (DVR) ja Fundación MAPFRE:lta.
Julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan ETSC eikä se välttämättä heijasta 
rahoittajien näkemyksiä.



 Älä aja polkupyörällä väsyneenä.
 Käytä pyöräteitä aina kun mahdollista.

 Älä aja päin punaista.
 Älä aja ajosuunnan vastaisesti yksisuuntaisilla kaduilla, 

paitsi jos se on sallittua pyöräilijöille.
 Noudata etuajo-oikeusmerkkejä risteyksissä.

 Kun risteyksessä ei ole etuajo-oikeusmerkkiä, väistä 
oikealta tulevaa liikennettä.

 Älä pyöräile alkoholin, päihteiden tai psykoaktiivisten 
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

 Pysähdy turvalliseen paikkaan, jos tarvitset käyttää 
puhelintasi.

 Tarvitset pyöräilyyn molemmat kätesi ja jakamattoman 
huomiosi!

Noudata liikennesääntöjä



 Kun risteyksessä ei ole etuajo-oikeusmerkkiä, väistä 
oikealta tulevaa liikennettä.

 Älä pyöräile alkoholin, päihteiden tai psykoaktiivisten 
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

 Pysähdy turvalliseen paikkaan, jos tarvitset käyttää 
puhelintasi.

 Tarvitset pyöräilyyn molemmat kätesi ja jakamattoman 
huomiosi!

 Huomioi muut tienkäyttäjät. Mobiilimedialaitteet 
vievät huomiosi pois tiestä, joten älä käytä niitä!
 Ilmoita hyvissä ajoin muille tienkäyttäjille suuntasi 

muutoksista asianmukaisilla käsimerkeillä.
 Vältä ennalta arvaamattomia liikkeitä ja yritä ajaa 

tavalla, jonka muut tienkäyttäjät voivat ennakoida.

Noudata liikennesääntöjä



 Pyöräile sellaisessa kohdassa, jossa näyt hyvin muille 
tienkäyttäjille liikennevirtaa häiritsemättä. 

 Olet ajoneuvo tieliikenteessä, mutta et omista tietä!

 Pidä turvallinen välimatka pysäköityjen autojen oviin.
 Käytä vaaleita vaatteita, jotka saavat sinut erottumaan 

liikenteessä. Käytä pimeällä heijastinliiviä ja heijastinnauhoja 
käsivarsissa tai säärissä.

Näy hyvin tien päällä



 Pidä turvallinen välimatka pysäköityjen autojen oviin.
 Käytä vaaleita vaatteita, jotka saavat sinut erottumaan 

liikenteessä. Käytä pimeällä heijastinliiviä ja heijastinnauhoja 
käsivarsissa tai säärissä.

 Asenna pyörääsi etu- ja takavalot ja tarkasta, että ne ovat 
hyvässä kunnossa ennen kuin lähdet ajamaan pimeässä.
 Yritä saada katsekontakti autoilijoihin erityisesti risteyksissä.

Näy hyvin tien päällä



 Varmista, että renkaat on täytetty kunnolla.
 Varmista, että jarrut ja voimansiirto toimivat moitteettomasti.

 Varmista, että pyörä täyttää valaistusta ja heijastimia 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Polkupyörien turva- ja suojalaitteet



 Varmista, että pyörä täyttää valaistusta ja heijastimia 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

 Käytä kypärää. Varmista, että kypärä on säädetty oikeaan 
kokoon

 Jos kypärä on ollut onnettomuudessa, vaihda se!

Polkupyörien turva- ja suojalaitteet



 Varmista, että ajoneuvon kuljettaja näkee sinut ja on 
tietoinen sijainnistasi tiellä.

 Älä ohita muita ajoneuvoja tienreunan puolelta varsinkaan 
lähellä risteyksiä.

Kiinnitä erityistä huomiota raskaisiin ajo-
neuvoihin



 Älä ohita muita ajoneuvoja tienreunan puolelta varsinkaan 
lähellä risteyksiä.

 Kiinnitä aina huomiota ajoneuvojen liikkeisiin! Yritä 
ennakoida niiden liikkumista äläkä mene koskaan liian lähelle 

niitä.

Kiinnitä erityistä huomiota raskaisiin ajo-
neuvoihin
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