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Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
Raision kaupunki
Naantalin kaupunki
Maskun kunta
Nousiaisten kunta
Mynämäen kunta
Vehmaan kunta
Ruskon kunta
Auran kunta
Liedon kaupunki

Turku Touring Pyöräily –kuntotapahtuma 14.8.2022

Tapahtuma

Turun Urheiluliiton pyöräilyjaosto järjestää yllämainitun kuntotapahtuman Varsinais-Suomen
alueella. Tapahtumakeskuksena toimii Turun Tuomiokirkkotori. Tapahtumaan odotetaan
yhteensä noin 1000 osallistujaa.
Tapahtuman järjestelyt seurailevat pääosin vuoden 2021 Turku Touring Pyöräilyn järjestelyjä

Reitit

Reitit kulkevat Turun, Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen, Vehmaan,
Ruskon, Auran sekä Liedon kuntien alueilla. Pääasiassa ajetaan ELY-keskuksen hallinnoimilla
tieosuuksilla. Linkki reittikarttoihin on tämän ilmoituksen liitteenä.

Matkat

Sunnuntaina 14.8. ajetaan n. 20 hengen erillisissä ryhmissä matkat Tour250 (n. 250 km).
Lähtö tälle matkalle on Turun Tuomiokirkkotorilta klo 08:00.
Myöskin sunnuntaina 14.8. ajetaan vapaavauhtisina ajoina matkat Tour30 (n. 30 km), Tour60
(n. 60 km) ja Tour120 (n. 120 km). Lähdöt Tour60 ja Tour120 ovat Turun Tuomiokirkkotorilta
klo 11:00 ja Tour30 osalta klo 12:00.

Liikenteenohjaajat
Matkalla Tour250 liikenteenohjaajia käytetään vain Turun kaupunkialueella pyöräilijöiden
saattamiseksi turvallisesti pois kaupunkialueelta. Sekä käytetään hetkellisesti risteyksissä
reittien varrella. Pyöräilijät ajavat ryhmissä parijonoissa, liikennesääntöjä noudattaen.

Matkoilla Tour60 ja Tour120 liikenteenohjaajia käytetään muun liikenteen hetkelliseen
pysäyttämiseen molemmilla reiteillä turvaamaan pyöräilijöiden esteetön ja turvallinen kulku
risteyksissä. Tieosuuksia ei suljeta kokonaan millään osalla reittejä.
Tour30 johdatetaan pyöräilijät pois Turun keskustasta liikenteenvalojen mukaan kevyen
liikenteen väyliä pitkin. Keskustan risteyksiin asetetaan opastajia, jotka opastavat
pysähtymään tarvittaessa ja opastamaan oikeaan suuntaan. Lisäksi muutamat ydinkeskustan
risteykset lähellä lähtöpaikkaa miehitetään liikenteenohjaajilla turvallisuuden
varmistamiseksi. Turun keskustan jälkeen matka on täysin omatoimista Moision koululle asti,
jossa reitti yhdistyy muiden reittien kanssa.
Liikenteenohjaajat ovat poliisin erikseen hyväksymiä ja käyttävät liikenteenohjausliiviä sekä
pienoiskokoista pysäytysliikennemerkkiä.
Muuta

Reitin varrella on ruoka- ja juomahuoltoa varten taukopisteitä, jotka merkitty liitteenä oleviin
reittikarttoihin. Taukopisteiden jätehuollosta vastaa tapahtuman järjestäjä.
Tapahtumasta tehdään ilmoitus ELY-keskukselle, Poliisille, ympäristöviranomaiselle sekä
kaikille vaadittaville tahoille.
Reitteihin saattaa tulla vähäisiä muutoksia ennen tapahtumapäivää.

Muistutukset
Mikäli teillä on muistutettavaa tapahtuman järjestämiseen, olettehan yhteydessä meihin.

Turussa 20.7.2022
Henry Rinteelä, Turun Urheiluliitto ry / Pyöräilyjaoston pj
henry.rinteela@turunurheiluliitto.fi
040 7408008
Juuso Salminen, Turku Touring Pyöräilytapahtuman koordinaattori
juuso.lfc@gmail.com
044 9723369

Jakelu

Yllämainitut kunnat

Liitteet

Reittikartat kaikille reiteille, T30, T60, T120 ja T250:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qv5j4iQNiob77AF--8kwtg0FlKBGYC8&usp=sharing

