
PYÖRÄILYSSÄ KÄYTETTÄVÄT KÄSIMERKIT
Tähän dokumenttiin on koottu Suomen pyöräilyn käsimerkit.

YLEISPERIAATTEET

● näytetään pääsääntöisesti aina ryhmässä liikuttaessa käsimerkkejä
● käytettävät merkit riippuvat vauhdista ja ympäristöstä

○ kaupunkiliikenteessä käytössä kääntymis-, hidastamis-, pysäytys- ja väistämismerkit
○ maantielenkeillä käytössä kaikki
○ muussa toiminnassa tilanteen ja vauhdin mukaan soveltaen
○ kääntymismerkkien näyttäminen on TLL:n mukaisesti pakollista

● merkkejä pitää näyttää jonkin aikaa, jotta takana tulijat ja muut liikkujat ehtivät ne havaita
● vaarallisimmissa tilanteissa merkkejä tehostetaan huutamalla

○ esim. montusta voidaan varoittaa käsimerkin lisäksi huutamalla “Monttu!”
● kaikkien mukana olevien pitää näyttää merkit, jotta viimeisetkin varmasti havaitsevat ne
● merkkiä ei pidä näyttää, jos se ei ole turvallisuutta vaarantamatta mahdollista

○ kovassa vauhdissa tai hankalassa maastossa käden irroittaminen tangosta on
potentiaalinen vaaratilanne

○ tarvittaessa käsimerkin voi korvata huutamalla
● ei näytetä liikaa merkkejä, jotta merkit eivät kärsi inflaatiota

○ esim. vastaantulijoista varoittaminen hitaasti ajettaessa ja väylällä, jossa vastaantulijoita
pitääkin tulla koko ajan, ei ole mielekästä

● kyseisessä toiminnassa käytettävät merkit ja muut periaatteet kerrotaan aina uusille
osallistujille tapahtuman alussa

KÄÄNTYMINEN

Oikea

● oikea käsi suoraan sivulle kaikki sormet ojennettuina ja yhdessä

Vasen

● vasen käsi suoraan sivulle kaikki sormet ojennettuina ja yhdessä

HIDASTAMINEN JA HUOMIOMERKKI

● nostetaan jompi kumpi käsi mahdollisimman ylös sormet ojennettuina ja yhdessä

Ohjetta ylläpitää Suomen Pyöräilynohjaajat ry. Mahdolliset kommentit voi jättää osoitteessa http://urly.fi/mXG.



PYSÄHTYMINEN

● nostetaan jompi kumpi käsi mahdollisimman ylös sormet nyrkissä
● jos tarkoitus on pysähtyä johonkin tiettyyn paikkaan, niin osoitetaan käden ylhäällä pitämisen

jälkeen pysäytyspaikkaa

LEVEÄN ESTEEN, KUTEN JALANKULKIJAN TAI TOLPAN, JOKA KAIKKIEN ON PAKKO
VÄISTÄÄ, NÄYTTÄMINEN

Väistäminen vasemmalle

● viedään oikea käsi selän taakse sormet ojennettuina ja heilutetaan koko kättä selän takana
sivusuunnassa oikealta vasemmalle

Väistäminen oikealle

● viedään vasen käsi selän taakse sormet ojennettuina ja heilutetaan koko kättä selän takana
sivusuunnassa vasemmalta oikealle

KOKO VÄYLÄN LEVYISEN ESTEEN, KUTEN REUNAKIVEYKSEN TAI HIDASTETÖYSSYN, JOKA
VAATII HIDASTAMISTA JA VAROVAISUUTTA, NÄYTTÄMINEN

● ojennetaan jompi kumpi käsi sivulle hieman alaviistoon kyynärpää koukussa, kämmen
vaakatasossa ja sormet ojennettuina sekä nostetaan ja lasketaan koko kättä muutaman kerran

VAUHDIN YLEINEN HIDASTAMINEN

● ojennetaan jompi kumpi käsi suorana sivulle alaviistoon, kämmen vaakatasossa ja sormet
ojennettuina sekä nostetaan ja lasketaan koko kättä muutaman kerran

VAARALLISEN RAILON TAI VASTAAVAN PITKITTÄISEN ESTEEN NÄYTTÄMINEN

● ojennetaan käsi esteen suuntaan/puolelle sormet ojennettuina ja yhdessä sekä liikutetaan koko
kättä muutaman kerran edestakaisin esteen suuntaisesti

YKSITTÄISEN MONTUN, REIÄN, KIVEN TAI VASTAAVAN NÄYTTÄMINEN

● ojennetaan käsi esteen suuntaan/puolelle ja osoitetaan estettä/maata jonkin aikaa ojennetulla
etusormella (muu käsi nyrkissä)
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LIUKKAAN KOHDAN, KUTEN IRTOHIEKAN, NÄYTTÄMINEN

● ojennetaan käsi liukkaan paikan suuntaan/puolelle sormet ojennettuina ja avattuina sekä
heilutetaan kättä ranteesta alkaen edestakaisin

KAIVONKANNEN TAI VASTAAVAN NÄYTTÄMINEN

● ojennetaan käsi esteen suuntaan/puolelle ja pyöräytetään ympyrä ojennetulla etusormella,
muut sormet nyrkissä

KIERTOLIITTYMÄN NÄYTTÄMINEN

● nostetaan jompi kumpi käsi suoraan mahdollisimman ylös etusormi ojennettuna ja muu käsi
nyrkissä, tehdään etusormella muutama ympyrä

● kiertoliittymästä poistuttaessa näytetään aina kääntymismerkkiä

JONOMUODOSTELMIEN NÄYTTÄMINEN

Jono

● nostetaan jompi kumpi käsi mahdollisimman ylös, etusormi ylhäällä, muu käsi nyrkissä

Parijono

● nostetaan jompi kumpi mahdollisimman käsi ylös, etu- ja keskisormi ylhäällä, muu käsi
nyrkissä
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