
Bikepacking eli pyörävaellus 
– näin pääset alkuun

Bikepacking on polkupyöräretkeilyä erilaisilla alustoilla, asfaltilta 
metsäteille ja metsäteiltä poluille. Bikepacking-harrastusta helpottavat 
varta vasten siihen tarkoitukseen suunnitellut pyörälaukut – jolloin saat 
pyörääsi melkoisen määrän säilytystilaa, vaikka pyörässä ei olisi kiinnitys-
pisteitä tavaratelineille. 

Bikepacking on eräänlaista kevytretkeilyä – sinun pitää mahduttaa 
kaikki tarvitsemasi pyörän laukkuihin, joten se rajoittaa mukaan 
otettavan tavaran määrää. Koko bikepackingin ydin on sinä, että sinun 
on helppo lähteä retkelle pyörän kantaessa kaikki varusteesi. Voit itse 
päättää kuinka pitkälle retkelle lähdet ja kuinka pitkiä päivämatkoja 
haluat polkea. 

BIKEPACKING PÄHKINÄNKUORESSA



MITÄ ON BIKEPACKING?

Bikepacking merkitsee vapautta mennä ja tulla omissa rajoissa ja anne-
tun ajan puitteissa, minne haluaa, mihin pyörän eturengas osoittaa ja 
minne polut kuljettavat. Ei tarvitse välittää aikatauluista, tavoitteista 
ja velvoitteista. Tarkoituksena on kulkea lihasvoimin, pyörän kantaessa 
vain ja ainoastaan kaiken välttämättömimmän: majoitteen - riippu-
maton tarvikkeineen, varavaatteet, varusteet sekä ruoan ja ruoan-
laittovälineet. 

Majoitteen jokainen voi valita omien mieltymysten mukaan. Riippu-
matto on hyvä vaihtoehto. Leiripaikka on helppo löytää - tarvitaan vain 
kaksi puuta sopivan etäisyyden päässä toisistaan. Leiripaikan saa sellai-
siin maisemapaikkoihin, joista telttailija voi vain haaveilla. Riippumatos-
sa olet tavallaan aina ulkona ja maisema avautuu heti kun nostaa pään 
ylös. Sopivilla varusteilla voi nukkua myös pakkasella riippumatossa.

Pyörän jokainen valitsee omien mieltymysten mukaan. Fatbike kulkee 
mukavasti alustalla kuin alustalla, oli kyse sitten hiekkatiestä, kivisestä 
ja juurakkoisesta polusta tai lumeen tampatusta reitistä. 



SUOMI ON BIKEPACKERIN PARATIISI

Voit hypätä kotipihastasi pyörän satulaan ja aloittaa unohtumattoman 
seikkailun, jolla ei ole vertaa. Jokamiehenoikeudet takaavat sen, että 
saat kulkea ja mennä pitkin polkuja ja hiekkateitä ja pystyttää leirisi 
lähes mihin vain. Puhdas ja turvallinen luonto ympäröi meitä joka 
puolella. Metsät ovat täynnä marjoja ja sieniä ja tuhannet järvet kalaa 
täynnä. Puhtaat ja kirkkaat vedet helpottavat ruokailuja ja nesteytystä. 
Pitkän retkipäivän päätteeksi voi pulahtaa pesemään pois päivän hiet ja 
pölyt. 

Kansallispuistoissa on omat ohjeensa ja määräyksensä. Osassa kansallis-
puistoista pyörällä ajaminen on kielletty ja osassa reitit on tarkkaan 
määritelty. Sama koskee leiriytymistä, joten tutki tarkasti kansallis-
puiston järjestyssäännöt ennen retkeäsi.

Bikepacking-retkeilyssä ei ole rajoitteita mihin vuodenaikaan polku-
pyörävaellukselle haluaa lähteä, mutta kaikki talvivarusteet makuupus-
seineen vievät enemmän tilaa. Silloin voi tarvittaessa kiinnittää pyörään 
tarakan tai peräkärryn. Bikepackingissä vain mielikuvitus on rajana. 

ENSIMMÄISTÄ BIKEPACKING-RETKEÄ SUUNNITELLESSASI OTA 
HUOMIOON SEURAAVAT SEIKAT:

• Kesä on loistava aika aloittaa harrastus – polkuverkosto on auki ja vesistöjä löytyy joka paikassa, 
jotta saat juomavettä puhdistettua ja käytyä pesulla hikisen päivän päätteeksi.
• Opettele huoltamaan pyöräsi (vaihtamaan sisärengas, yhdistämään katkenneet ketjut).
• Tunne omat rajasi, suunnittele reitti oman jaksamisen ja kuntotason mukaan.
• Tutustu varusteisiin ja opettele käyttämään niitä ennen retkeä.
• Muista nesteytys. Vettä on hyvä olla jopa liikaa mukana, ettei se lopu kesken. 



Kun olet hankkimassa pyörääsi laukkuja, niin varmista, että laukut 
sopivat pyörääsi. Lähinnä tämä tarkoittaa runkolaukkua, sillä runko-
kolmio on hyvinkin eri kokoinen/mallinen riippuen pyörän mallista ja 
koosta.
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VINKKEJÄ

Kansallispuistojen 
pyöräilymahdollisuudet:

www.luontoon.fi

Suomen bikepacking- ja 
maastopyöräreitistöt:

 www.bikeland.fi
 www.jalki.fi

Muuta: 
www.bikepacking.com

Työkalulaukku
• wc-paperi
• evästä: pähkinöitä, patukoita
• otsalamppu
• ruokaa

Ohjaustangon tarvikelaukut
•  näppärät säilytystilat helposti 
käden ulottuvilla
• aurinkolasit
• pientä evästä

Runkolaukku/hygienia ja pyöränhuolto
• puukko
• vedenpuhdistin
• kaasukeitin
• risukeitin
• EA-laukku
• punkkipihdit
• kyypaukkaus

• särkylääkettä
• laastari
• sideharso
• pyyhe 
• hammasharja ja tahna
• ketjuöljy, rätti ja ketjutyökalu
• sisäkumi, pumppu ja rengasraudat

Ohjaustankolaukku
• majoite (teltta tai riippu-
matto)
• riippumatto, hyttysverkko
• alushuopa riippumattoon
• makuupussi
• merinovilla kerrasto
• sukat
• merinovilla tuubihuivi

Satulalaukku
• leirivaatteet
• pitkät housut
• villapaita
• vaihtovaatteita
• sadevaatteet (housut, 
takki, kengän- ja kypärän-
suojat + sadehanskat)

BIKEPACKING-LAUKUT

http://www.luontoon.fi
http://www.bikeland.fi
http://www.jalki.fi
http://www.bikepacking.com

