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Minikurssi: johdanto maastopyöräilyyn

● Teoriaa ja taustoja (tänään tämä sessio)
● Tutustuminen ajamiseen: Kauppi Sports Center, torstai 5.5. klo 18

○ Vuokrapyöriä saatavilla, varaa sellainen https://kauppisportscenter.fi/pyora-vuokraus/
● Ajotekniikkaa: torstai 12.5. klo 18 (paikka ilm. myöh.)
● Retki Taivalpirtille: keskiviikko 18.5. klo 18 Hervanta, lähtöpaikka 

Suolijärven uimaranta

https://kauppisportscenter.fi/pyora-vuokraus/


Ohjaajasta

● Petteri Pyrrö (s. 1975)
● Puheenjohtaja, Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry
● Aktiivista pyöräilyä alkaen v, 2007
● Pyöräilynohjaaja (#5, 2013)
● Maastopyöräilyn ohjaaja (Suomen Latu ry, 2021)
● “Iloinen sekakäyttäjä” - 5 fillaria eri ympäristöihin, 

ympärivuotiseen ajoon

Pöyrisjärvellä, elokuu 2018



Maastopyöräily



Historiaa

● Polkupyörät, nykymuotoiset, 1800-luvun lopulla
● On ajettu soratiellä ja nupukivellä, ei ollut asvalttia vielä silloin :)
● Maastopyörät tulivat 1980-luvulla (Gary Fisher, Tom Ritchey)

○ Suomeen 1990-luvulla, jolloin muutoinkin läpimurto
● Kehitys on ollut huimaa 2000-luvulla

Laajemmin ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_biking (englanniksi)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_biking


Maastopyöräilyn alalajit

● XC, cross country: “perusmaastopyöräily”
● Trail: polkupainotteista “perusmaastopyöräilyä”
● All mountain / enduro: teknisempää eli vaikeamman maaston pyöräilyä, 

mahdollisesti alamäkiorientaatiolla
● DH, downhill: alamäki / hissipyöräily - kesäisin laskettelukeskuksissa
● Dirt: hyppelyä erikseen tätä varten rakennetussa maastossa
● Trial: tasapainottelu- ja hyppelylaji, erityisesti kilpalaji
● Bike packing: vaellusta luonnossa / maastossa polkupyöräillen



Maastopyöräily Suomessa

Harrastusmäärät ovat olleet kasvussa jokaisella vuosikymmenellä

Kuntotapahtumia, kisoja, pyöräilyseuroja on syntynyt

Suomen Latu ry on koostanut aika kattavasti 
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/maastopyoraily.html

Maastopyöräily on noussut yhdeksi keskeiseksi matkailuvaltiksi

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/maastopyoraily.html


Maastopyöräily fyysisesti

Maastopyöräily on fyysisesti kokonaisvaltaisempaa ja myös rasittavampaa kuin muu pyöräily - 
tasapaino, koko vartalon käyttö liikkuessa

Aloittavalle lisäksi kognitiivinen ja hermostollinen uuden oppimisen lisärasitus

Mikäli aloittaa vanhempana, oppiminen voi kestää kauemmin, mutta ei ole este (allekirjoittanut aloitti 
kolmekymppisenä ja opetteli tasapainoa nelikymppisenä)

Muista: ei matka tapa, vaan vauhti! 

Maltilliset aloitusmatkat, useat toistot, riittävästi lepoa

Kunto kohoaa nopeasti! Jo ensimmäisen kahden kuukauden jälkeen on ero merkittävä!



Kalusto





Maastopyörä on polkupyörä…

Tyypillisesti suora ohjaustanko, leveät / paksut 
renkaat, renkaat nappulakuvioidut, levyjarrut

Joustoa

● Ei lainkaan → jäykkis, täysjäykkä
● Vain keulassa → jäykkäperä
● Keulassa ja takana → täysjousto

Voimaa

● “Luomu” → ei sähköä
● Sähkö- eli e-bike → avustava moottori

Jarrua

● Mekaaniset tai hydrauliset levyjarrut
● Jarrulevy 160 mm takana, 180 tai 200 edessä, 

6-bolt tai centerlock

Osat ja osasarjat ovat maastopyörille suunniteltuja! 
Tavallisen pyörän osat eivät käy, eivätkä luonnollisesti 
maantiepyörän. Valtamerkit Shimano ja SRAM.

Erityisesti renkaissa ja kiekoissa on kovasti merkitystä, 
millaiseen pyörään ne tulevat…



Maastopyörä on polkupyörä…

Akselit, navat, haarukat Rengaskoko

● 24” → lastenpyörät; rengasleveys n. 2”
● 26” → alkuperäinen koko; poistumassa; 

rengasleveys n. 2”
● 27.5” → nykyinen peruskoko; rengasleveys n 2.4”
● 27.5” + → plussakoko; rengasleveys n. 3”
● 29er → markkinanimi, oikea koko 28”; 

rengasleveys n. 2”
● Fat 26” → läskipyörät, 4-5”
● Fat 27.5” → läskipyörät, 4-5”

HUOM! Vielä erilaiset läskipyörissä! Esim. 150mm x 
15mm edessä ja 190mm x 15 mm takana. 

https://www.bikeradar.com/features/mtb-axle-standards/


…käyttötarkoituksen mukaan

XC, cross country: kaikenlaiset maastopyörät

Trail: lähinnä jousitetut maastopyörät

All mountain / enduro: täysjoustot runsaalla joustovaralla

DH, downhill: raskaat täysjoustot runsaalla joustovaralla

Dirt: jäykkikset, pienikokoiset, satula alhaalla, myös BMX

Trial: pienikokoiset, satulattomat jäykkikset; erikoispyörä

Bike packing: jäykkikset, jäykkäperät, fatbiket (ja gravel-pyörät)



Maastopyöräilijän varustus



Perusvarustus

Kuten pyöräillessä muutoinkin:

● Kypärä
● Säänmukainen vaatetus
● Valot & heijastimet

Lajityypillistä:

● Ajolasit
● Ajohanskat
● Ajohousut
● Kengät (flat tai lukkopoljin-)
● Reppu, juomareppu
● Juomapullo, evästä

Lisäksi:

● Puhelin
● Varavirtalähde & puhelimeen sopiva johto
● Varasisuskumi & työkalut vaihtamiseen
● Pumppu
● Käteistä ja/tai pankkikortti
● Erikoispyörän erikoistyökalut

Talvella ja pimeään aikaan valaisimen vara-akku, 
heijastinliivi, kypärävalo 



Bikepacking

Kuten retkelle tai vaellukselle lähdettäessä; 
perusvarustuksen lisäksi

● Vaihtovaatteita
● yöpymistarvikkeet

Pyörä vaatii lisävarustusta:

● Tarakka ja sivulaukut (pannier)
● satulalaukku
● Juomatelineet ja/tai runkolaukku
● Peräkärryjäkin on; Bob Yak tai Y-frame

○ Huom. soveltuvuus maastoon!

Lisäksi:

● Puhelin
● Varavirtalähde & puhelimeen sopiva johto
● Varasisuskumi & työkalut vaihtamiseen
● Pumppu
● Käteistä ja/tai pankkikortti
● Erikoispyörän erikoistyökalut

Talvella ja pimeään aikaan valaisimen vara-akku, 
heijastinliivi, kypärävalo 



Ennen pyöräilyä



Suunnittelu, varustus, tarkastus

Aloittelijalle on hyväksi tutustua lajiin tutussa 
ympäristössä ja maltillisilla matkoilla.

● Varaa aikaa - kiireessä tulee kohellettua
● Päätä kesto / matka
● Mieti/suunnittele reitti etukäteen

Pyörän turvatarkastus:

● Rengaspaineet
● Kiekko, pinnat
● Jarrut

Pidemmät reissut:

● Taukopaikat
● Vaihtoehtoiset reitit



Minne ajamaan?



Jokaisenoikeudet ja maastopyöräily

Pyöräily kuuluu voimassa olevan lainsäädännön 
perusteella jokamiehenoikeuteen. Pyöräilyn 
aiheuttama maaston kuluminen riippuu muun 
muassa sääolosuhteista, vuodenajasta ja 
maaperästä. Maastopyöräily on sallittua ilman 
maanomistajan suostumusta, mutta siitä ei saa 
aiheutua vähäistä suurempaa haittaa tai vahinkoa 
maankäytölle. Olemassa olevilla poluilla ja urilla 
pyöräileminen ei yleensä aiheuta haittaa maastolle. 

Jokamiehenoikeudella ei saa liikkua toisten piha-alueilla, 
viljelyksillä, taimikoissa tai muissa erityiseen käyttöön otetuissa 
paikoissa, joissa jokamiehenoikeuden käyttäminen aiheuttaa 
todellista haittaa tai vahinkoa vallitsevalle maankäytölle. 
Jokamiehenoikeutta ei ole lainkaan alueilla, joilla viranomainen 
kieltää liikkumisen. Tällaisia alueita ovat mm. monet 
puolustusvoimien alueet, rajavyöhyke ja voimalaitosten 
läheisyydessä olevat alueet.

Luonnonsuojelulaki (36§) kieltää lakiin perustumattomien 
jokamiehenoikeuksia rajoittavien kylttien asettamisen, joten 
jokamiehenoikeudella tapahtuvaa toimintaa, kuten esimerkiksi 
pyöräilyä, ei voi kieltää ilman lakiin nojautuvaa perustetta. 
Luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissakin maastopyöräilyä 
voidaan rajoittaa, jos kasvillisuuden tai eläimistön säilyminen sitä 
edellyttää (luonnonsuojelulaki, 18 §). Jokamiehenoikeuden 
käyttämisen kieltäminen onkin aina poikkeus.

Lähde: Suomen Latu ry - Jokamiehenoikeudet maastopyöräilyssä

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/maastopyoraily/jokamiehenoikeudet-maastopyorailyssa.html


web.trailmap.fi



Tampere ja lähiympäristö

● Helpoimmat maastot länsipuolella - 
Teivaalanharju eli Lamminpään 
urheilumaja on hyvä lähtöpaikka

● Lamminpäästä lähtevät käytännössä 
myös Ylöjärven polut

● Kaupissa on keskihaastavaa ja haastavaa
● Samoin Hervannassa
● Tutustu omaan lähiöösi - voit yllättyä!

● Kangasalan Kyötikkälässä ja harjuilla 
vastaavasti helpompaa kuten 
Länsi-Tampereella

● Nokialla monipuolista, keskihaastavaa 
enimmäkseen

● Pirkkalassa lähinnä haastavaa maastoa



Kansallispuistot ja muut kohteet

● Metsähallituksen luontoon.fi -palvelu sisältää kattavaa infoa 
● Pyöräliiton koostama Bikeland.fi toimii pyörämatkailun 

kotipesänä, jossa kohteita ja reittejä
● Useat matkailukohteet, kunnat ja alueet markkinoivat jo 

erikseen pyöräily-, retkeily- ja ulkoilureittejä

https://www.luontoon.fi/retkikohteet?Aktiviteetit=Py%C3%B6r%C3%A4ily%20reitill%C3%A4
https://www.bikeland.fi/


Maastopyöräily somessa



Some & Youtube

● Facebook: Maastopyöräily, fat bike finland, 
Maastoon Polje, oma seura/yhdistys, 
Pirkanmaan Läskipyöräilijät, ….

● Fillarifoorumi 
● Instagram: #maastopyöräily #mtb 

#mountainbiking #fatbike

Youtube:

● Velogi
● GMBN

Red Bull TV

https://www.fillarifoorumi.fi/forum/forum.php





