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KOEAJOSSA
> BIANCHI JAB 27.2 PLUS – KLASSIKKO-MERKIN UUSI ALUEVALTAUS

> CANNONDALE HABIT CARBON 1 – KEVYT TÄYSJOUSTO MONEEN MENOON

Nro 3 
2016 

8,90 €

PYÖRÄILYN ERIKOISLEHTI

10 NOIN 2000 EURON 
MAANTIEPYÖRÄÄ 

VERTAILUTESTISSÄ 

ENSITESTISSÄ FABIAN CANCELLARAN UUSI TYÖKALU 
– ”TÄYSJOUSITETTU” MAANTIEPYÖRÄ TREK 

DOMANE SLR 6 DISC

TEKNIIKKA-
KOULUSSA 
OHJEET 
HELPPOON 
JA NOPEAAN 
RENKAAN-
VAIHTOON

KEVÄÄN 
KLASSIKKO-
KILPAILUT 
TARJOSIVAT 
YLLÄTYKSIÄ

PYÖRÄILEMÄSSÄ 
LÄNNENLEFFOJEN 
MAISEMISSA 
– MOAB UTAH

– Hinta ja laatu kohdallaan!
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Maastopyörä on hankittu ja metsät kuivavat kevään jäljiltä hyvää 
vauhtia, mutta mistä ja miten aloitteleva harrastaja löytää alueensa 
parhaat polut? Sujuvien reittien löytämiseen ei välttämättä tarvita 
gps-laitetta, stravaa tai muita nykyaikaisia apuvälineitä.

polulle!
löydä 

Maastopyöräily vaatii seikkailumieltä

TeksTi: Noora kaNerva   



Niin aloittelijalle kuin koke-
neellekin maastopyöräilijälle 
lenkkimaastojen löytäminen 
on haasteellista, kun edes-
sä on ennestään tuntematon 

metsä. Urbaanille ihmiselle jopa lähimetsä 
voi olla arvoitus, vaikka etenkin kaupun-
kien ja taajamien laidoilla polkuverkko on 
usein tihein. Maaseudulla asuvaa ihmistä 
metsä voi ympäröidä, mutta hänellä ei vält-
tämättä ole tietoa, löytyykö sieltä polkuja.

Nykyään on mahdollista käyttää apuna 
gps-laitteita ja älypuhelinta (esim. perus-
karttatasoa oleva Maastokartat-sovellus), 
joiden turvin voi löytää lähiseudulla kulke-
via polkuja. Kuitenkin vain murto-osa po-
luista löytyy nykyvempainten – tai edes pe-
rinteisen kartan – avulla.

kuja kuin kivoja, jopa eeppisiä polkuja. Kun 
siis onnistut löytämään yhden tai kaksi hy-
vää pätkää, nauti niistä ja merkitse päivän 
lenkki onnistuneeksi.

Maastopyöräilyssä täytyy olla seikkai-
lumieltä. Ei kannata hermostua, jos välillä 
(lue: usein) joutuu kääntymään ympäri ja 
palaamaan takaisin lähtöpisteeseen. Polku-
verkoston kartoittamiseen menee kokeneel-
takin kuskilta useampi viikko. Varaa kartoi-
tuslenkkiin riittävästi aikaa, unohda syke ja 
muu lenkkeilyyn liittyvä. Olet seikkailemas-
sa: käänny mahdollisimman monelle uudel-
le polulle ja katso mihin ne johtavat. Jou-
kosta löytyy aina helmiä!

Aloittaessasi maastopyöräilyä tai 
vaihtaessasi asuinpaikkaa hanki lähiseudus-
ta kartta joko paperisena (peruskartta on 
hyvä) tai sähköisenä (yllämainittu ilmainen 
Maastokartat-sovellus) ja katso, mikä met-
sä on lähimpänä kotiasi. Tutki mihin met-
säalue rajoittuu: tiet, järvet, rautatie, asu-
tusalueet. Mittaa, montako kilometriä leveä 
metsikkö on enimmillään.

Kun tiedossasi on, mitä metsän ympä-
riltä löytyy ja kuinka pitkä matka on met-
sikön reunasta toiseen, voit aika turvallisin 
mielin lähteä tutkimaan metsää jopa ilman 
karttaa. Tiedät suunnilleen, mihin metsäs-
tä tupsahdat ja kuinka kaukana enimmil-
lään olet kotoa. Lisäksi pystyt keskittymään 
maaston kartoittamiseen ja ajotekniikkaasi 
paremmin.

Ensimmäisen reitin ei tarvitse olla pitkä. 
Aloittelijalle tekee hyvää kiertää 1-3 kilo-
metrin mittaista polkua useamman kerran 
ympäri ja hioa ajotekniikkaansa. Valitse en-
simmäiseksi kohteeksi jokin pienehkö met-
säalue, jonka ympäristö on sinulle mahdolli-
simman tuttu, tai pystyt kartan tutkimisen 
jälkeen muistamaan alueen yleispiirteet.

Ainakaan Etelä-Suomessa ei joudu ”oi-

Sovelluksesta ei myöskään selviä, onko 
lähipolku maastopyörällä ajettava, tai sopii-
ko polun tekninen haastetaso juuri sinulle. 
Lisäksi ajamiseen keskittyminen ja epäta-
sainen alusta vaikeuttavat kartan lukua gps-
laitteen ruudulta poluilla pyöräillessä.

Parin viime vuoden aikana on syntynyt 
myös virallisia, merkittyjä maastopyörärei-
tistöjä ympäri maata. Niistä on hyvä lähteä 
liikkeelle, mutta pidemmän päälle maasto-
pyöräilijä tarvitsee paljon isomman reviirin 
kuin vain yksittäisen opastetun reitin.

Alussa kaikki on enemmän tai vähemmän 
hankalaa. Reittien löytäminen ei tapahdu 
yhdessä päivässä vaan vaatii kartoitustyö-
tä. Ensimmäisten viikkojen aikana löydät 
enemmän huonoja polkuja, pusikkoon päät-
tyviä polkuja, teknisesti liian haastavia pol-
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polulle!

Maastopyöräily vaatii seikkailumieltä

Polkujen MetSäStykSen 
10 vinkkiä
1.  Aloita tutuista poluista, vaikka ne 
     olisivatkin lyhyitä.
2.  Katso kartasta metsäalueet ja niitä rajoittava 
     ympäristö.
3.  Kangasmetsämaastot ovat parhaita maasto-
     pyöräilyyn, vältä kosteita paikkoja.
4.  Tutustu pururadan tms. ulkoilumaaston 
     ympäristöön.
5.  Varaa kartoituslenkkiin riittävästi  aikaa.
6.  Käänny mahdollisimman monelle uudelle 
     polulle ja katso mihin ne johtavat.
7.  Ota selvää, kulkeeko lähialueellasi  jokin
      vaellusreitti.
8.  Ota yhteyttä paikalliseen pyöräseuraan.
9.  Ota selvää, järjestetäänkö lähialueellasi 
      maastopyöräkilpailuja.
10. Tarkastele ajamaasi reittiä kartalta lenkin 
  jälkeen.

 Kun löytää 
eeppisen 
polkupätkän, 
kannattaa siitä 
nauttia täysillä.

 Kisoissa, kuntoajoissa ja porukkalenkeillä 
oppii samalla uusia polkuja.



keasti” eksyksiin. Pyöräilijä tulee väistämät-
tä ennen pitkää metsästä jonkinlaiselle tiel-
le tai ulkoiluväylälle. Kävelijöiltä kannattaa 
kysyä rohkeasti apua reitinvalintaan, jos ei 
ole varma, mihin suuntaan pitäisi lähteä. 
Kompassin avulla on myös helppo tarkistaa, 
ettei aja aivan eri suuntaan kuin on tarkoi-
tus.

Parhaat polut sijaitsevat siellä, missä ih-
miset kulkevat metsässä. Koiranulkoilut-
tajat ovat erityisen ahkeria polkujen tamp-
paajia, joten etsi metsikköjä, jotka ovat asu-
tuksen lähettyvillä. Esimerkiksi pururato-
jen ympäristöt ovat paikkakunnan koosta 
riippumatta otollista seutua poluille.

Ota selvää, onko kotisi lähellä merkit-
tyjä vaellusreittejä. Tällaiset saattavat ol-
la mukavaan maastopyöräilyyn osittain lii-
an haastavia, mutta osa voi olla hyvinkin 
ajettavissa. Lisäksi niiden ympäristöstä voit 
löytää uusia polkuja.

Ota myös selvää, järjestetäänkö kotisi lä-
hellä maastopyöräkilpailuja. Jos järjeste-
tään, osallistu tapahtumaan vaikka vain sii-
tä ilosta, että pääset ajamaan merkitylle rei-
tille. Kun olet kerran ajanut reitin kilpailus-

sa, on helpompi lähteä samalle reitille uu-
destaan. Maastopyöräkilpailut järjestetään 
usein alueella, missä muutenkin on polku-
ja, joten samalla saatat löytää kisareitin li-
säksi useita muita hyviä polkuja. Muistin 
virkistykseksi voit pyytää reittikartan kil-
pailun järjestäjiltä. Usein kartta on saata-
villa myös kilpailun kotisivuilla.

Polkuja kartoittaessa lenkin jälkipuin-
ti on tärkeää: Kun käyt ajamassa uusia pol-
kuja, merkitse ne karttaan (joko paperille 
tai sähköiseen) tai katso gps-jäljestäsi, mis-
sä kuljit.

Käy reitti läpi ja yritä palauttaa mielee-
si maamerkkejä: mistä kohtaa polku lähti, 
oliko risteyksissä tunnistettavia maamerk-
kejä (isoja kiviä, kuoppia tai kantoja), missä 
kohdin tulit takaisin tielle ja niin edelleen. 
Tämä auttaa sinua hahmottamaan polku-
verkoston metsäalueellasi kokonaisuutena 
sitä mukaa, kun löydät lisää polkuja.

Muutaman lenkin ja niitä seuranneiden 
karttasulkeisten tuloksena pystyt hahmot-
tamaan, mitkä polut ja asvalttitiesiirtymät 
muodostavat sujuvimman jatkumon, jota 
on mukava ajaa.

Ole yhteydessä paikalliseen pyöräi-
lyseuraan ja tiedustele lenkkiseuraa. Myös 
kokeneille kuskeille tekee hyvää säännölli-
sin väliajoin lenkkeillä täysin uudessa lenk-
kiseurassa.

Hyvin monet maastopyöräilyn harrasta-
jat eivät kuulu seuroihin vaan muodosta-
vat vapaamuotoisia ajoporukoita. Mainio 
paikka tällaisten porukoiden yhyttämiseen 
on Fillarifoorumin ”yhteislenkit ja ajoporu-
kat” -osio. Jos foorumilta ei vielä löydy ajo-
porukkaa omalta seudulta, voi itse perus-
taa foorumille uuden aiheen ja peräänkuu-
luttaa lenkkikavereita.

Mitä enemmän lenkkeilee pyörällä met-
sässä, sitä helpommin “urautuu” vanhoille 
tutuille poluille tai vaikka huomaamattaan 
ajaa saman polun aina samaan suuntaan. 
Uudessa seurassa pääset näkemään uusia 
reittejä, mutta myös ehkä uusia variaatioita 
vanhoista poluista. Hiukan eri järjestykses-
sä ajettuina myös vanhat polut saavat uutta 
hohtoa ja mielenkiintoa.

Pidä lenkin aikana huoli, ettet ole vain 
“matkustajana”. Yritä hakea ympäristöstä 
kiintopisteitä, joiden avulla voit tulla myö-
hemmin itseksesi ajamaan samoille poluil-
le. Lenkin jälkeen muista tehdä jälkipuinti!

Ota poluilla ajaessasi – ja tietysti muu-
tenkin – huomioon muut liikkujat. Hiljennä 
vauhtia kohtaamistilanteissa, väistä reilus-
ti, ole kohtelias ja moikkaa vastaantulijoita. 
Pidä tarpeellinen välimatka taloihin. Näin 
parannat maastopyöräilijöiden mainetta.

Jokamiehenoikeuden nojalla pyöräily 
metsissä on sallittua samaan tapaan kuin 
kävely. Kansallispuistoissa on omat järjes-
tyssääntönsä eikä pyöräily kaikilla poluilla 
ole niissä välttämättä sallittua. ●
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Maastopyöräily vaatii seikkailumieltä

viralliSia 
MaaStoPyöräily-
reittejä
- Korson Vierumäen XCO-rata 
- Liedon XCO-rata
- Reitti 2000 (pääkaupunkiseutu)
- Mäntyharju-Repovesi -reitti 
- Levi-Ylläs -reitti 
- Utsjoella useita merkittyjä 
   reittejä 
- Syötteen maastopyöräilyreitit
- Nivalassa Pyssymäen maasto-
   pyöräilyreitit
- Tietoa radoista ja reiteistä 
   Fillari-lehden keskustelu-
   foorumilla: “Viralliset mtb-
   reitit  ja radat Suomessa”

Gpx-jälkiä 
maastopyöräilyyn

- Jälki.fi (maastopyöräilyreittejä joka
 puolelta Suomea)
- Strava.com. Vaatii kirjautumisen,  
 mutta ilmainen. Kaverien reitit  
 saatavilla gpx-tiedostoina ja kaik- 
 kien segmenttien haku.
- Movescount.com. Vaatii Suunnon  
 mittarin ja kirjautumisen. Voit ha- 
 kea muiden movescountin jäsen- 
 ten treenejä ja reittejä.
- Flow.com. Movescountia vastaava  
 Polarin sivusto. Vaatii Polarin mit-
 tarin ja kirjautumisen.
- Gpsies.com (Gpx-reittejä eri 
 lajeista)
- mtbreitti.fi. Kehittyvä sivusto, jolla  
 tällä hetkellä on muutamia pää- 
 reittejä Etelä- ja Keski-Suomesta.  
 Videomateriaalia reiteistä saata- 
 villa.

Kangasmaastot ovat 
parhaita paikkoja teknisesti 
helppojen ja mukavien 
polkujen löytämiseen.
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