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Tavoitat Fillarin 
eri medioiden 

kautta yli 100 000 
aktiivista lukijaa 

kuukaudessa!
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Fillari on Suomen johtava pyöräily
media. Painettu lehti ilmestyy 
kuusi kertaa vuodessa ja tavoittaa 
yli 20 000 aktiivista lukijaa. Lehden 
painosmäärä on 8 000–10 000. 
Lehti on luettavissa digitaalisena 
näköisversiona Lehtiluukun 
palvelus sa ja mobiililaitteiden 
Fillari sovelluksesta, joista löyty
vät myös aiemmat numerot 

 vuodesta 2007 alkaen. Näköis
lehdet ovat kesto tilaajien vapaassa 
käytössä ja muidenkin tilattavissa 
ja ostettavissa Lehtiluukun palve
lussa. 

Fillarin nettisivut (fillarilehti.fi) 
ja Fillarifoorumi (fillarifoorumi.fi) 
tavoittavat jopa yli 100 000 lukijaa 
kuukaudessa.

Toimitus
Päätoimittaja Ilkka Järvimäki  
ilkka.jarvimaki@fillarilehti.fi  
040 521 3105 

Kustantaja 
100rpm Media Oy
Toimitusjohtaja Markku Pulkkinen 
markku.pulkkinen@fillarilehti.fi 
040 966 3417

Mediamyynti
Lasse Kankaanpää  
lasse.kankaanpaa@fillarilehti.fi 
045 899 9929 

Taitto 
Oy Graaf Ab  
info@graaf.fi  
050 382 8157
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Mikko Peltsi Peltola • South by Cycle • Ostajan opas • Talven pyöräilykohteet • Orbea Oiz M Pro TR • Helkama FSE12 • Giant Revolt E+

1/2022

UUSI 
FILLARI

––  110000  ssiivvuuaa  ––

Tutustu ja ihastu!

HIILIKUITU, ALUMIINI, 

TERÄS, TITAANI 

Mitä merkitystä runko materiaalilla on?

TYÖSUHDEPYÖRÄN VEROETU – SÄÄSTÄ JOPA 20–40 PROSENTTIA!

HYÖDYNNÄ 
TYÖMATKASI 

 XCanyon Spectral 

125 CF 9 XTunturi eMax 

FullFat CE

KOEAJOSSA

Sari 
Saarelainen 

Mutkat haltuun

Maastopyöräilyn tekniikkakoulu | OSA 2

Ammattilaisesta 

joukkueenjohtajaksi

kuntoilussa & 

harjoittelussa 
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Sari Saarelainen •
 Työmatkapyöräily •

 Runkomateriaalit •
 Kuluvien osien huolto •

 Canyon Spectral 125 CF 9 •
 Tunturi eMax FullFat CE
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UUSI 
FILLARI

––  110000  ssiivvuuaa  ––

Tutustu ja ihastu!

Tour  
de  

Francen

3
HIENOINTA 
NOUSUA

AJOLINJAT 
KUNTOON

ONNISTU KUNTOAJOISSA: TREENAA VIISAASTI JA VOITA VÄSYMYS

VELOGIN ohjeet & neuvot auttavat pyöräilijöitä

KOEAJOSSA
 XAugment Aer  
Disc AXS

 XCanyon Aeroad  
CF SL 8 Disc

 XLook 765 Optimum+
 XCanyon Strive CFR
 XOrbea Rise H30

Maastopyöräilyn tekniikkakoulu | OSA 3Serfaus•Fiss•Ladis– vauhdikkaaseen maastopyöräilyyn
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Velogi •
 Harjoittelu kuntoajoon •

 Tourin kolm
e nousua •

 Augm
ent Aer Disc AXS •

 Canyon Aeroad CF SL 8 Disc •
 Look 765 Optim

um
+ •

 Canyon Strive CFR •
 Orbea Rise H30
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Tutustu ja  
ihastu!
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Pertti ”Pepe” Sirén • Jalkapumput • Talvitreenit • Cannondale Topstone Carbon 1 Lefty • Canyon Ultimate CF SL 8 Aero • Trek Fuel EX 9.9 XX1 AXS • Whyte E-160 RSX 
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asialla jo  

30 vuotta
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PAINETTU LEHTI / DIGITAALINEN NÄKÖISLEHTI

KOKO HINTA (€)

2/1 (A3) 3427,00

Etuaukeama 3650,00

1/1 (A4) 2142,00

Takakansi 2300,00 

1/2 (A5) 1392,00

1/4 834,00

1/8 458,00

	y Määräpaikkalisä +10 % (esimerkiksi 2 ja 3kansi)
	y Hinnat edellyttävät painovalmista digitaalista aineistoa. 
	y Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 
	y Maksuehto: 14 päivää netto. Yliaikakorko määräytyy lain mukaan. 
	y Mediatoimistoalennus 15 % auktorisoiduille mediatoimistoille 

painovalmiista aineistosta. 
	y Pyydä vuosisopimustarjous mediamyynniltämme.
	y Liitteet, muut ilmoituskoot ja luovat ratkaisut (advertoriaalit tms.):  

Pyydä tarjous ilmoitusmyynniltämme.

Ilmoitushinnat ja -koot

* lisäksi leikkuuvara 3 mm

2/1 aukeama 1/1 kokosivu 1/1 takasivu 1/2 sivu 1/4 sivu 1/8 sivu

Koko 420 mm x 297 mm*, 210 mm x 297 mm*, 210 mm x 267 mm* 210 mm x 148 mm*, (vaaka) 
105 mm x 297 mm*, (pysty)

87 mm x 126 mm 87 mm x 60 mm

Hinta 3 427 € 2 142 € 2 300 € 1 392 € 834 € 458 €

Toisto lisää  
mainonnan tehoa. 

Pyydä vuosisopimus
tarjous media
myynniltämme.



PAINETTU LEHTI / DIGITAALINEN NÄKÖISLEHTI

Aineisto
Ensisijaisesti korkearesoluutioinen PDF. 
Vaihtoehtoisesti JPG tai TIFFtiedosto. 
Aineiston mukana toimitettava vedos ja tiedot 
käytetyistä ohjelmista ja tekstityypeistä.

Huom! Fillarilehden digitaalisen näköis
lehden (lehtiluukku.fi/lehdet/fillari/) 
mainoksissa olevat nettiosoitteet ja QR 
koodit ovat aktiivisia elemettejä ja ne 

linkitetään automaattisesti taitossa. Jos 
haluat esimerkiksi mainoksessa olevan 
kuvan tai logon toimivan linkkinä, niin 
toimita mainoksen mukana selkeä ohjeistus 
halutusta toiminteesta ja linkki haluttuun 
kohdeosoitteeseen.

Värinmääritys
CMYK

Resoluutio
300 dpi

Painon väriprofiili
Coated Fogra39

Leikkuvara
3 mm joka suuntaan

Aineiston nimeäminen
Ilmoittaja, lehden numero  
ja aineiston koko, esimerkiksi:  
IlmoittajaX_fillari01–210x297.pdf

Aineiston toimitus
Sähköpostilla osoitteeseen  
lasse.kankaanpaa@fillarilehti.fi

NUMERO ILMESTYY* VALMIS AINEISTO

1 22.2. 1.2.

2 19.4. 29.3.

3 14.6. 23.5.

4 30.8. 9.8.

5 18.10. 27.9.

6 13.12. 22.11.

* Alustavan suunnitelman mukaan. Fillari-lehti pidättää itsellään 
oikeudet muutoksiin teemoissa ja ilmestymispäivissä.

Aineistopäivämäärät 2023

Aineisto-ohjeet

Suunnitel mallisuus 
ja toisto lisäävät 

mainonnan tehoa. Pyydä 
vuosisopimustarjous 
mediamyynnil tämme.

http://lehtiluukku.fi/lehdet/fillari/
mailto:lasse.kankaanpaa%40fillari-lehti.fi?subject=


Muutamia esimerkkejä 
fillarifoorumi.fi:n 
vetovoimasta:

Pyöräsuosituksia:  
Gravel grinding fillarien 
keskusteluketjua on luettu yli 
2 miljoonaa kertaa ja kommentoitu 
lähes 12 500 kertaa. 

Sähköpyörä hakusessa 
keskusteluketjua on käyty 
lukemassa lähes 415 000 kertaa ja 
kommentoitu lähes 800 kertaa.

Suuri Fatbike rengaskeskustelu 
ketjua on luettu yli 3,2 miljoonaa 
kertaa ja kommentoitu lähes 
11 000 kertaa. 

Alennusmyynnit keskusteluketjua 
on luettu yli 4 miljoonaa kertaa ja 
kommentoitu lähes yli 6 600 kertaa. 

Tuotevalikoima

Fillarifoorumi
Fillarifoorumi.fi on Suomen suosituin polkupyöräilyn sosiaalinen 
media. Fillarifoorumilla on yli 36 000 rekisteröitynyttä käyttäjää 
ja määrä kasvaa päivittäin. Eri IPosoitteista tehdyt käynnit ovat 
ylittäneet kuukausitasolla parhaimmillaan 100 000:n rajapyykin. 
Foorumilla vierailee jossain vaiheessa lähes jokainen suomalainen 
pyöräilyn harrastaja. Fillarifoorumi tarjoaa mainostajalle massiivisen 
määrän ostoaikeissa olevia harrastajia.

Nettisivut
Fillarilehti.fi:n ja fillarifoorumi.fi:n yhteenlaskettu kuukausittainen 
kävijämäärä on 85 000–110 000. Tarjoamme banneri näkyvyyttä 
näillä suosituilla sivuillamme.

Näköislehden erikoispainos
Fillarilehden näköislehden yhdestä tai useammasta numerosta on 
mahdollista tuottaa erikoispainos mainostajalle siten, että digitaali
seen lehteen lisätään esimerkiksi yksi ilmoitus aukeama ja mainos
tajan tervehdys alkusivuille. Erikoispainosta voi mainostaja jakaa 
haluamalleen kohderyhmälle ilmoittamalla lukemiseen oikeuttavan 
koodin. Kysy lisää tästä mahdollisuudesta mediamyynniltämme.

Sosiaalinen media
Tarjoamme markkinointiyhteistyötä myös sosiaalisen median 
 kanaviemme välityksellä. Kysy lisää somekanaviemme hyödyntämis
tavoista tai esitä oma kampanjaideasi mediamyynnillemme.

DIGITAALISET PALVELUT

http://fillarifoorumi.fi
http://Fillari-lehti.fi
http://fillarifoorumi.fi


fillarifoorumi.fi
	y Banneri sivun yläosassa, näkyy kaikilla 

sivuilla. Koko 250 x 250 pikseliä.  
Hinta  280 € / viikko
	y Banneri sivun alareunassa, näkyy etusivulla. 

Koko 250 x 250 pikseliä.  
Hinta 195 € / viikko
	y Pieni banneri ylhäällä foorumin logon  

oikealla puolella, näkyy kaikilla sivuilla.  
Koko 450 x 60 pikseliä. Hinta 205 € / viikko

fillari-lehti.fi
Bannerimyynti aloitetaan sivuston päivitysten 
myötä. Mainoskoot ja hinnat vahvistetaan 
myöhemmin.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Muut digitaaliset palvelut 
Pyydä tarjous ja esittely media myynnistämme.

Hinnat ja koot

Aineisto-ohjeet

DIGITAALISET PALVELUT

	y Bannerin tiedostomuodot: jpg, gif 
tai pngkuvat, sekä animoitu gif. 
Tiedoston koko saa olla enintään 
100 kilotavua.
	y Jos toimitat flashbannerin, linkit 

pitää olla filmissä mukana ja 
määritetty niin, että klikatessa 
avataan uusi selaimen ikkuna. 
Flashfilmin muokkaus onnis

tuu vain filmin rakentajalta. 
Flashfilmin tiedostokoko saa olla 
enimmillään yksi megatavua.
	y Aineistojen toimitus osoitteeseen 

lasse.kankaanpaa@fillarilehti.fi

Digitaalisia 
markkinapaikkoja on 

tarjolla rajoitetusti. Esimerkiksi 
Fillarifoorumin mainospaikat 

myydään usein loppuun. Teethän 
varauksesi heti, kun toivottu 

markkinointiajankohta on 
tiedossa.

Huom!

http://fillarifoorumi.fi
http://fillari-lehti.fi
mailto:lasse.kankaanpaa%40fillari-lehti.fi?subject=


Tavoitat Fillarin eri 
medioiden kautta yli  
100 000 aktiivista  

lukijaa kuukaudessa

suomalaisten 
pyöräilijöiden asialla  

jo vuodesta 1993

TUHAT JA YKSI SANAA

JOULUKUUN PUOLIVÄLISSÄ  Jaakko 
Hännisen kotiseudulla Ruokolahdella 
oli öisin pakkasta kymmenisen astetta. 
Joinakin päivinä lumipeite kasvoi useil-
la senteillä. 

Kohtalaiset hiihtokelit eivät kuitenkaan 
koskettaneet Hännistä, joka leireili 
samoihin aikoihin joukkueensa kanssa 
Espanjassa.

Hännisen AG2R Citroën Team täyttää 
tänä vuonna 30 vuotta. Viime kaudella 
ranskalaistiimi saavutti 12 voittoa, jois-
sa mukana oli etappivoitto jokaisessa 
isossa ympäriajossa.

Joukkueessa on mukana 29 ajajaa 
yhteen sä yhdeksästä eri maasta: 
Ranskasta, Belgiasta, Italiasta, 
Luxemburgista, Sveitsistä, USA:sta, 
Australias ta, Itävallasta – ja Suomesta.

Iloksemme ja iloksenne  Jaakko Hänni-
nen jatkaa Fillari-lehden kolumnis tina. 
Ainoan Pro Tour -kuskimme kuulumi-
sista ja näkemyksistä voi nautiskella 
tämän lehden sivulla 30.

Teksti Ilkka Järvimäki 
Kuva Vincent Curutchet

12 01 | 2022 1301 | 2022
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Mistä nykyinen tai tuleva pyöräsi runko on tehty? Onko sillä merkitystä? 
Ja mikä materiaali olisi paras juuri sinun käyttötarkoituksiisi? Teemme 
katsauksen yleisimpiin runkomateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

TEKSTI Jukka Mäennenä 
KUVAT Jukka Mäennenä, Ilkka Järvimäki, Getty Images

Runkomateriaalit
VERTAILUSSA

E
i tarvitse mennä kovin kau-
as ajassa taaksepäin, kun 
saatavilla olevat pyörän 
rungot oli tehty muuta-
masta eri metallilaadusta. 
Vaihtoehtoja ei vieläkään 
ole kovin runsaasti, mutta 

tekniikan kehitys on tuonut uusia mah-
dollisuuksia runkotehtailijoille. Nykyisen 
pyöräsi runko on todennäköisesti jotain 
seuraavista materiaaleista: hiilikuitu, 
alumiini, teräs, titaani. Kaikilla niillä on 
omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Materiaalien  
ominaisuudet tutuksi
Eri materiaalien arvioiminen edellyttää 
lyhyttä katsausta niiden tyypillisiin piir-
teisiin. Kun materiaalien ominaisuudet 
ovat tiedossa, runko – tai mikä tahansa 
pyörän komponentti – pystytään suun-
nittelemaan niin, että se täyttää halutut 
kriteerit lujuuden, jäykkyyden ja painon 
suhteen.

Ominaisuuksien lista sisältää monia 
asioita, aina pinnankovuudesta sähkön 
johtavuuteen ja lähes kaiken kuviteltavis-
sa olevan niiden välillä. Pyörän rungossa 
olennaisimpia ovat murtolujuus, tiheys ja 
kimmomoduuli, eli jäykkyys tai elasti-
suus.

Sitkeää vai haurasta
Murto- ja myötölujuus kertovat materiaa-
lin vahvuudesta vetosuuntaisen voiman 
alla. Lujuusarvojen suureena käytetään 

jännitystä, joka saadaan jakamalla 
voima kappaleen pinta-alalla. Yksikkö 
on  N / mm2, joka vastaa usein käytettävää 
megapascalia (MPa).

Murtolujuus on se jännitys, jossa 
kappale tai materiaali murtuu. Sitä ennen 
saavutetaan kuitenkin myötölujuuden 
raja-arvo, jonka jälkeen kappaleessa il-
menee pysyviä muutoksia. Toisin sanoen, 
kun voima poistetaan, kappale ei palaa 
alkuperäiseen muotoon.

Murto- ja myötölujuuden väliin 
jäävällä alueella on merkitystä etenkin 
pyörän komponenttien kohdalla, sillä 
se määrittää, miten sitkeää tai haurasta 
materiaali on. Jos tämä väli on hyvin 
pieni, materiaalia voi sanoa hauraaksi. Jos 
väli on sen sijaan huomattavan suuri, ma-
teriaali on sitkeää ja taipuu tai muuttaa 
muuten muotoaan voimakkaasti ennen 
katkeamista.

Arvatenkin, jälkimmäinen vaurio-
käytös on halutumpi kaikissa pyörän 
komponenteissa, etenkin rungossa. Mate-
riaalin käytöstä myötö- ja murtolujuuden 
välillä kuvataan venymällä, jonka suure-
na on prosenttiyksikkö. Mitä suurempi 
venymä, sitä sitkeämpää materiaali on.

Jäykkää vai joustavaa
Materiaalit voidaan luokitella jäykkiin 
ja elastisiin. Materiaalin elastisuudella 
on oma fysikaalinen suureensa: kimmo-
moduuli eli elastinen kerroin. Se kuvaa 
kiinteään materiaaliin kohdistuvan 
voiman ja siinä tapahtuvien palautuvien 

muodonmuutosten suhdetta. Toisin sa-
noen, kimmomoduuli kertoo materiaalin 
kyvystä painua kokoon tai venyä niin, 
että se palaa alkuperäiseen muotoonsa.

Kimmomoduulin yksikkö on sama 
kuin lujuusarvojen, mutta suurusluokka 
on eri. Megapascalien sijasta lukemat 
ilmoitetaan tyypillisesti gigapascaleina.

Kimmomoduuli ei ole ainoa rakenteen 
jäykkyyttä tai sen puutetta määrittävä 
tekijä. Lujuusarvoilla on suuri vaikutus 
mitoitukseen niin ainevahvuuksien kuin 
putkirakenteiden halkaisijoiden muodos-
sa. Näistä jälkimmäinen vaikuttaa paljon 
jäykkyyteen, sillä esimerkiksi rungon 
viistoputken säteen kasvaessa sen taivu-
tusjäykkyys kasvaa samalla neljänteen 
potenssiin.

Seostamalla parempaa
On syytä tiedostaa, että lähes kaikissa 
pyörän rungoissa ja komponenteissa 
käytetään erilaisia seoksia puhtaiden ma-
teriaalien sijaan. Esimerkiksi alumiini-
runko ei ole pelkästään alumiinia eikä 
teräsrunko puhdasta terästä. Syynä tähän 
on se, että seostetuilla materiaaleilla on 
paremmat ominaisuudet suunniteltua 
käyttötarkoitusta ajatellen.

Erilaiset jälkikäsittelyt ja jalostus-
prosessit ovat niin ikään oma lukunsa. 
Esimerkiksi tietyillä alumiinilaaduilla 
hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely on 
edellytys haluttujen lujuusarvojen saavut-
tamiselle. \\

5102 | 2022

Jaksaa,  jaksaa

40 03 | 2022

P
erinteisesti kestävyyssuorituskyvyn 
on katsottu koostuvan kolmesta 
oleellisesta tekijästä: 1) maksi
maalises ta hapenottokyvystä, 2) siitä 
osuudesta hapenottokykyä, joka kye
tään hyödyntämään pitkäkestoisessa 
suorituksessa ja 3) taloudel lisuudesta. 

Anaerobista kynnystä vastaava teho kokoaa nämä 
kolme osatekijää yhteen.

Huippupyöräilijöillä kynnysteho ei kuitenkaan 
yksinään selitä sitä, kuka korjaa kunnian pitkän 
mäkietapin lopussa. Vastaavasti tuoreena korkeim
mat teholukemat tuottava kuski ei välttämättä ole se, 
joka viiden tunnin ajon jälkeen kirii ensimmäisenä 
maaliviivan yli.

Näiden perinteisten kestävyyssuorituskyvyn 
osatekijöiden rinnalle onkin nostettu uusi, neljäs 
tekijä, jota voidaan kuvata väsymyksen sietokyvyksi. 
Hyvän väsymyksen sietokyvyn omaava pyöräilijä 
pystyy vielä usean tunnin ajon jälkeen tuottamaan 
lähes saman tehon loppukirissä tai pitkässä mäki
nousussa kuin heti ajon alussa.

Vaikka tavoitteet eivät olisi kilpailulliset, on 
hyvästä väsymyksen sietokyvystä etua, sillä tällöin 
saman tehon tai vauhdin ylläpitämisen fysiologinen 
ja koettu rasitus eivät nouse niin jyrkästi lenkin 
kasvaessa.

Miksi väsyn?
Kestävyyssuorituksissa väsymyksen syyt voidaan 
jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: perifeerisiin 
väsymystekijöihin lihastasolla sekä sentraalisiin vä
symystekijöihin keskushermoston ja aivojen tasolla. 
Suorituksen intensiteetti puolestaan määrittelee sen, 
millä tasolla väsymystä ensisijaisesti esiintyy.

Onpa tavoitteena sitten olla 
maantiekilpailun terävässä päässä 
loppuratkaisun koittaessa, polkea 
kuntoajo tavoiteajassa maaliin tai 
muuten vain nautiskella pitkien 
pyörälenkkien tuomasta ilosta, 
nousee väsymyksen sietokyky 
merkittävään rooliin.

TEKSTI Elias Lehtonen
KUVAT Getty Images JA Ilkka Järvimäki

Jaksaa,  jaksaa
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UUTISIA

Trek Madone SLR
AMERIKKALAINEN TREK ON vahva 
kandidaatti, kun jaetaan kuluvan 

vuoden innovaatiopalkintoja. Uudessa, jo 
seitsemännen sukupolven Madone-mal-
lissaan Trek luopuu joustoa tarjonneesta 
IsoSpeed-rakenteesta satulaputkessa ja 
esittelee sen sijaan IsoFlow-ratkaisun. 

IsoFlow’n luvataan parantavan 
ajomukavuutta, mutta samalla tuovan 
aerodynaamisia etuja. Käytännössä 
kyseessä on rungon muotoilu siten, että 

yhtenäisen pystyputken sijaan pyörän 
takaosaan muodostuu reikä. Trekin 
ammattilaistiimien käytössä uutta ja 
muotoilultaan radikaalia pyörää on ollut 
muun muassa Ranskan ympäri ajoissa.

Trek lupaa uuden Madonen parantu-
neen aerodynamiikan säästävän 19 wat-
tia 45 kilometrin tuntivauhdissa, eli yh-
den minuutin tunnin suorituksen aikana. 
Osa pienentyneestä ilmanvastuksesta 
johtuu Kammtail-muotoillun rungon, 
integroidun ohjaamon ja IsoFlow-reiän 
tuomista eduista, osa kuskin parantu-

neesta ajoasennosta pyörän päällä. 
Jälkimmäiseen on pyritty vaikutta-
maan esimerkiksi ohjaustangolla, 
jonka alapäät on taivutettu kaksi 
astetta ulospäin.

Edeltäjäänsä verrattuna 
seitsemäs Madone-versio 

on pudottanut painoa 
300 grammaa. 

Pohjoismaihin on 
uudes ta Madonesta 
saatu hyvin niukasti 
testi pyöriä. Kun sellainen 

Fillarin talliin ilmestyy, 
kerromme ajokokemuksis-

ta perusteellisemmin. 

Madone SLR:n hinnat alkavat 
7 699 eurosta, ja malliston lippulaivan 
hintalappu on 14 999 euroa. \\

trekbikes.com
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Kun
seikkailu
kutsuu,
älä epäröi.

Husqvarnan Gran- ja Cross 
-tourer retkipyörämallit pitävät 
sisällään täydellisen yhdistel-
män retkipyörän tärkeimpiä ominai-
suuksia; Runsaasti vääntöä tar-
joava moottori, tukeva jousitus ja 
optimoitu akunkesto - Kaikki mitä 
tarvitset muuttaaksesi pitkät mat-
kat unohtumattomiksi seikkailuiksi. 
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Tutustu tarkemmin ja löydä lähin 
jälleenmyyjäsi osoitteessa:
www.husqvarna-bicycles.com
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Kaikille  
teille

MAANTIE \ GRAVEL \ RETKEILY

Cannondalen uusi hiilikuituinen 
Topstone pääsi testiin sorateillä, 

Canyonin Ultimate puolestaan 
maantiellä.
s. 60–66

Useamman kuukauden pyöräretki 
Kandadassa tarjosi elämyksiä ja 

seikkailuja.
s. 52–58

Jaakko Hänninen lomaili loppusyksytä 
Suomessa ja kertoi onnistuneesta 

kilpailukaudestaan.
s. 50–51
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Loppusyksy ja talvi ovat Keski-Euroopassa 
cyclocross-aikaa. Monet maantiekuskitkin hakevat 
kovuutta ja pitävät yllä kilpailutuntumaa mut-
kaisilla ja mutaisilla cx-kisareiteillä, joilla vaadi-
taan kovaa hetkittäistä voimantuottoa ja pyörän 
erinomaista hallintaa. Cyclocrossin EM-kilpailuissa 
marraskuun alussa Belgian Namurissa miesten 
voittoon ajoi hieman yllättäen isäntämaan Michael 
Vanthourenhout.

Boldin eväät 
riittävät 

kovempaankin 
vauhtiin.
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Valtteri Bottas on pyöräillyt tällä 
kaudella yli 5 000 kilometriä.

– Nykyisin välillä jopa harmittaa, 
ettei ole enempää aikaa pyöräilyyn. 
Tykkään lajista todella paljon.
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N astolassa tihuttaa vettä. Sää 
on elokuussa kuitenkin vielä 
kesäisen lämmin ja seuraavan 
viikonlopun Valtteri Bottas 
Duathloniin on odotettavissa 
kesäistä keliä.

Coloradosta pari yötä sitten 
Suomeen lentänyt Bottas pyyhkäisee Nastolan 
huvilaltaan Pajulahden Nikula-hallin kupeeseen 
sähkönsinisellä Alfa Romeolla. Reissuväsymys ei näy 
miehestä, vaan yksi formulamaailman kovakuntoi-
simmista kuskeista on valmis hyppäämään gravel-
pyöränsä selkään Canyonin mainoskuvauksissa. 
Kesäpäivä alkoi aikaeroherätyksellä ja puolen tunnin 
kevyellä hölkällä jo ennen viittä.

Lomatunnelmissa fiilistelevä Bottas tuntuu 
olevan pyöräilyporukassa kuin kotonaan. Pyörän 
käsittely ensipolkaisusta lähtien kertoo, että mies ei 
ole kippurasarvissa kiinni ensimmäistä kertaa.

– Ajoin viime viikonloppuna SBT GRVL -kisan 
Steamboat Springsissä Coloradossa. 95 kilometrin 

matkaan meni vajaat kolme tuntia. Olin kokonais-
tuloksissa kyseisen matkan neljäs. Ihastuin Steam-
boatin pyöräilyyn heti ensimmäisellä kerralla viime 
vuonna. Tapahtuma osuu sopivasti kesätauolleni.

Coloradon ajoon liittyy haastattelupäivänä 
julkaistava uutinen. Valtteri Bottas on vahvasti 
mukana tuomassa saman järjestäjäorganisaation 
FNLD GRVL -tapahtumaa Suomeen. Tapahtuma 
järjestetään Lahdessa ensi vuoden kesäkuussa. 
Suomen kilpailu on ensimmäinen SBT-organisaation 
tapahtuma muualla maailmassa.

Pyörä mukana kisareissuilla
Valtteri Bottas innostui pyöräilystä harjoitusmuoto-
na tosissaan vajaat kymmenen vuotta sitten. Pyörä 
oli ollut hänellä toki jo pienenä poikana käytössä 
päivittäin. Reilun kolmen kilometrin matkat kou-
luun ja jääkiekkoharjoituksiin sujahtivat ympäri 
vuoden näppärästi pyörällä.

– Kun muutin Monacoon vuonna 2013, ostin 
maantiepyörän. Silloin huomasin, kuinka hienoa 

Valtteri Bottas on Suomen tunnetuimpia 
urheilijoita. Formulatähti hurahti pyöräilyyn 

kymmenen vuotta sitten.

TEKSTI Markku Pulkkinen
KUVAT Jere Satamo, Ilkka Järvimäki JA Getty Images

SUOMEN 

TUNNETUIN 
PYÖRÄILIJÄ?
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RUOTSALAINEN PIKALUISTELIJA Nils van der Poel teki Pekingin olym-
pialaisissa 10 000 metrin pikaluistelussa uuden ME-ajan. Kultamita-
linsa hän lahjoitti ihmisoikeuksien puolesta puhuvalle Angela Guille.

Van der Poelin harjoittelu olympialaisia varten muodostui viidestä 
kuormittavasta päivästä ja kahdesta lepopäivästä. Peruskuntokau-
della ruotsalainen harjoitteli melkein pelkästään pyöräilemällä. Hä-
nen treenimääränsä pyörällä olivat jopa 33 tuntia viikossa – tai siis 
viidessä päivässä. Lenkkien kestot olivat tyypillisesti 6 tai 7 tuntia. 
Kauden alussa lenkkien teho van der Poelin aerobisella kynnyksellä 
oli 200 wattia (2,4 W/kg) ja loppuvaiheessa 250 wattia (3 W/kg). 

Pyörän satulassa kehitetty vahva aerobinen pohja loi edellytykset 
myöhemmille koville treeneille ja lopulta täydelliselle menestyksel-
le olympiajäillä. Tuoreimman tiedon mukaan muutamat pyöräilyn 
ammattilaistallit ovat nyt kiinnostuneet ruotsalaisluistelijasta. Saa 
nähdä jatkuuko hänen uransa pyörän selässä.  \\

Ympäristö
ystävällinen pesuaine
MUC-OFFIN PUNK POWDER -puhdistusaine voitti ykköspalkin-
non Design & Innovation Awards 2022 -kilpailussa. 

Punk Powder sisältää vain biohajoavia ainesosia. Annos-
pussissa myytävä jauhe sekoitetaan veteen esimerkiksi 
saman merkin vanhassa pesuainepullossa tai alumiinisessa 
kestopullossa. Jauhe ja vesi sekoittuvat muutamissa sekun-
neissa, minkä jälkeen puhdistusaine on suihkutettavissa 
pyörän rungon ja muiden osien päälle. 

Yksi Punk Powder -pakkaus sisältää kaksi annospussia, 
joista kumpikin voidaan sekoittaa litraan vettä. Näin sääste-
tään valmistajan mukaan 92 prosenttia pakkausmateriaalia 
verrattuna vastaavaan puhdistusnesteeseen valmiiksi sekoi-
tettuna ja pullotettuna.  \\

muc-off.com

UUTISIA

12.30,74

Vento
Ferox Carbon

Kevyt ja kestävä kenkä,  
joka on suunniteltu maastoon,  

cross countryyn ja graveliin.  
Kengän täys hiilikuituinen pohja  

tarjoaa maksimaalista jäykkyyttä.

Powerstrap ja BOA kiinnitykset pitävät 
jalan tiukasti paikallaan ja takaavat 

mukavan istuvuuden.
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Alpe d’Huez

R
anskan ympäriajo 1997. Pieni kalju-
päinen mies polkee alaotteelta, irti 
satulasta, hurjaa vauhtia rinnettä ylös 
valtaisan ihmismeren keskellä. TV-
kuvat Marco Pantanista, lempinimeltä 
Il Pirata, kiitämässä Alpe d’Huezin 

nousua ylös ovat jääneet lähtemättömästi 
mieleeni.

Tour de France vieraili Alpe 
d’Huezilla ensi kertaa 1952. 
Ensiesiintyminen ei ollut 
menestys kisajärjestäjille ja 
seuraavan kerran se oli-
kin Tourilla mukana vasta 
24 vuotta myöhemmin. 
Vaikka Alpe d’Huez ei ole 
vaativin eikä näyttävin vuori, 
se on  nykyään yksi ikonisim-
mista nousuista ja erottamaton 
osa Ranskan ympäriajoa.

Alpe d’Huezin serpentiinitie 
tunnetaan 21 neulansilmämutkasta, 
jotka on numeroitu ylhäältä alas, toisin sanoen 
mutka numero yksi on ylös noustaessa viimeisenä.

Kun pari vuotta sitten kolmen hengen tiimim-
me kävi polkemassa Alpe d’Huezilla, jo raastavan 
jyrkkä suoranpätkä ensimmäisen mutkaan saakka 
karisti suurimmat luulot itsestäni. Pian ensimmäi-
sen mutkan jälkeen tullaan kohtaan, jossa Lance 
 Armstrong teki ratkaisevan iskun vuoden 2001 
Ranskan ympäri ajossa. Hän oli ajellut koko etapin 
ajan joukon hännillä, mutta Alpe d’Huezin nousun 
alkaessa paljasti bluffinsa hyökäten kärkeen. Sitten 
hän vilkaisi pitkään Jan Ullrichia, kiihdytti rajusti 
ja polki soolona ylivoimaiseen etappivoittoon. 
 Armstrongin ”katse” on yksi pyöräilyhistorian mie-
leenpainuvimpia hetkiä.

Neulansilmämutkista kuuluisin lienee seitse-
mäs eli hollantilaisten mutka. Ranskan ympäriajon 
aikaan alueella velloo oranssi meri, kun hollantilai-
set fanit ovat vallanneet kaarteen ja pistäneet pidot 
pystyyn. Alpe d’Huezia kutsutaankin toisinaan 
hollantilaiseksi vuoreksi.

Toukukuisena aamuna meidän saapuessamme 
paikalla ei näy ristinsielua. Harmin paikka. Olut ja 
jokin matkaeväs olisi tehnyt poikaa! Sisäkurvaan 
jäävä pieni sievä Église Saint-Ferréolin kirkko on 
virkistävä näky. Kirkosta on säilynyt historiankir-
joissa maininta jo 1000-luvulta.

Vuori ei tunnu säälivän polkijaa, onneksi 
serpentiinitien neulansilmämutkat suovat pieniä 

hengähdystaukoja. Niissä on tilaa myös pysähtyä 
ihailemaan hienoja maisemia. Nousu helpottaa vasta 
kolmella viimeisellä kilometrillä, jossa keskijyrk-
kyys on 5–6 prosentin paikkeilla.

Jossain vaiheessa vilkaisen kelloa. Pantani on jo 
tässä vaiheessa ollut palkintopallilla ruiskuttamassa 

kuohujuomaa, kun itse vielä painin pyörän 
selässä, kaukana maalista. Pantanin 

vuoden 1997 ennätys aika 37 mi-
nuuttia 35 sekun tia on edelleen 

lyö mättä. \\

Alpe d’Huez

 ` 21 neulansilmänmutkaa  
(mutkat on numeroitu ylhäältä alas)

 ` Pituus 13,2 km
 ` Korkeus 1 860 m
 ` Nousumetrejä 1 104
 ` Keskijyrkkyys 7,9 %
 ` Maksimijyrkkyys 14 %
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KOLUMNI

T alven harjoituskausi oli moni-
puolinen siitä huolimatta, että 
pohjakunto alkavaa kautta varten 
rakennetaankin enimmäkseen 
pyörän päällä. Lomien jälkeen 

 avasin treenikauden Suomessa hiihtäen. 
Imatran ensilumenlatu oli aiempiin vuosiin 
verrattuna paremmassa kunnossa, ja kun vielä 
kävin hakemassa SaimaaSportista vastavoi-
dellut testisukset alle, harjoittelun intensiteetti 
pysyi hyvin hallittavissa. Omilla voitelutai-
doilla samaan vauhtiin pääseminen olisi kyllä 
nostanut sykkeet reservin yläpäätyyn.

Marraskuun puolivälissä jätin sukset mui-
den testattaviksi ja palasin Etelä-Eurooppaan. 
Joukkueen perinteisen Alppien yhteisleirin 
kautta siirryin kotipuoleen Nizzaan ja maan-
tiepyörän satulaan.

Talviaikana Cote d’Azurin alueella täytyy 
lenkkireitit suunnitella hiukan kesää tar-
kemmin. Oleellista on ajaa tasaisempia teitä, 
joissa jalat pääsevät pyörimään hyvin. Näin 
ajamisesta ei tule vuodenaikaan nähden liian 
raskasta.

Samalla pitää muistaa, että sisämaan 
laaksoissa lämpötila laskee nopeasti, ja mustaa 
jäätä on teillä yllättävän paljon. Välimerta 
hipova rantatie Italian suuntaan on talvella 
liikenteen suhteen kesää rauhallisempi ja näin 
ollen lenkkien kannalta aika varma valinta.

Joukkue piti ensimmäisen ajoleirin jou-
lukuussa Gandiassa, Espanjassa. Leiri oli 
harjoituksellisesti laadukas eikä liian kovate-
hoinen. Joulukuun leirin tarkoitus oli kerätä 
peruskestävyyttä koneeseen, saada hitsattua 
joukkuehenkeä yhteen sekä samalla saada pi-
dettyä palavereja ja hoitaa viralliset kuvaukset 
pois alta.

Leirillä oli myös aikaa rupatella joukkueen 
välinesponsorien edustajien kanssa. Vaikka 
nykyisin värkkäilen pyörien kanssa vähem-
män kuin aiemmin amatöörinä, olen kokenut 
teknisen puolen ja sen kehityksen edelleen 
mielenkiintoisena.

Peruskestävyyttä  
ja yhteishenkeä

Keskustelut sponsorien kanssa antavat 
itselleni todella paljon ja auttavat ymmärtä-
mään erilaisia uusia innovaatioita paremmin. 
Myös omia toiveita ja kysymyksiä kuunnellaan 
paremmin, kun ne pystyy esittämään kasvo-
tusten sponsoreille.

Alkavalla kaudella AG2R Citroën Teamin 
kaikki sponsorit ovat samoja kuin viime vuon-
na, joten yhteistyökumppaneiden yhteyshenki-
löt ovat jo ennestään tuttuja.

Leirin jälkeen minua odotti Suomessa 
30 asteen lämpötilaero Espanjaan verrattuna. 
Pakkasta oli koko joulun ajan reilusti, mutta 
en antanut sen häiritä arkea. Pari kertaa kävin 
ulko na ajamassa, mutta muuten jatkoin samal-
la, toimivalla kalustolla sivakoimista Imatralla.

Pakkanen tuntuu ihan erilaiselta, kun 
sen osaa kohdata oikeissa tamineissa. Kun 
pukeutuu hyvin ja laittaa lihakset työskente-
lemään, keho kyllä hoitaa oman lämmityk-
sensä. Varmasti pikkupakkanen saa aikaan 
vilunväristyksiä, jos jaloissa on nilkkasukat tai 
kunnolliset hanskat ja pipo ovat jääneet eteisen 
hyllylle. Itse valitsisin pakkasilman lähes aina, 
jos toisena vaihtoehtona olisi vesisade ja muu-
tama lämpöaste.

Tätä kolumnia kirjoittaessani tammikuun 
viimeistelevät treenit ovat käynnissä, ja tätä 
lehteä lukiessasi kausi on jo pyörähtänyt käyn-
tiin. Lähtökohdat tähän kauteen ovat viime 
vuotta paremmat, joten ei auta kuin tehdä 
myös kaudesta viime vuotta parempi! \\

Seuraa AG2R Citroën Teamin taivalta Euroopan 
kevätkilpailukauden avaavassa Paris–Nizza-
etappikilpailussa 6.–13.3.2022.

Jaakko Hänninen ajaa 
ammatti laisena ranska
laisessa AG2R Citroën 
Teamissä. Hän voitti maan
tieajossa MMpronssia sar
jassa U23, Innsbruckissa 
vuonna 2018.

Oleellista on ajaa tasais-
empia teitä, joissa jalat 

pääsevät pyörimään 
hyvin.
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Esimerkki tauosta ja  
harjoittelun uudelleen aloittamisesta

JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU

Harjoitus tauko

Kevyttä 
harjoittelua 
ja korvaavia 

liikuntamuotoja

Peruskestävyysharjoittelua pyörällä  
ja korvaavia liikuntamuotoja

Paluu tavoitteellisempaan 
pyöräilyharjoitteluun

Kuinka pitkään on 
syytä harjoitella 
tauon jälkeen 

ennen kuin voi tehdä 
intervalleja tai osallis-

tua esimerkiksi talven 
cyclocross-kisoihin?

JOS HALUAA OLLA kisakunnossa keskellä talvea, 
ei ole oikein mahdollista pitää neljän viikon mit-
taista treenitaukoa. Lyhyt, noin viikon mittainen 
treenitauko kauden viimeisen kisan jälkeen 
saa tässä tapauksessa riittää, mutta pidem-
män tauon voi pitää talven kilpailun tai vaikka 
cyclocross-kisakauden jälkeen. Esimerkiksi pari 
viikkoa ilman treeniä tammi–helmikuussa voi 
toimia. Jos kilpailuja ja/tai kovia harjoituksia 
haluaa tehdä keskellä talvea, vaativat ne alle 
vähintään neljän viikon peruskestävyysharjoit-
telujakson.

Miten pääsen tauon 
jälkeen kunnolla kiinni 
harjoitteluun? 

PITKÄN KAUSIEN VÄLISSÄ olevan tauon 
jälkeen pitäisi pyöräilyä harrastaa kahden 
kolmen viikon ajan maltillisesti ja totutellen. 
Totuttautumisjakson jälkeiselle ajalle sopiva 
harjoitusmäärä on noin 50 prosenttia normaa-
lin harjoituskauden treenitunneista. Jos on 
edellisellä kaudella treennut 10 tuntia viikossa, 
kannattaa aloittaa viidellä tunnilla ja noin neljän 
viikon aikana nostaa määrä totuttuun 10 treeni-
tuntiin. Harjoitustehot tulisi pitää peruskes-
tävyysalueella, jotta keho vähitellen pääsee 
lihasten ja aineenvaihdunnan osalta taukoa 
edeltävälle tasolle.
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