
S
yynä tähän on se, että pelkäämme
valmentajan eli minun leipiintyvän lii-
kaa, emmekä usko voivamme tarjota
juurikaan uutta tietoa lukijoille entisel-
lä systeemillä. Rehellisesti sanottuna

olen viime vuosien aikana antanut sen tiedon mi-
tä minulla on harjoittelusta. Käsitykseni siitä, mi-
kä on se "oikea" tapa harjoitella ei ole muuttu-
nut, joten netissä olevia ohjeita ja ohjelmia voi
hyvin käyttää tulevaisuudessakin harjoittelun
suunnittelussa.

Tulemme julkaisemaan uudistuneella valmen-
nuspalstalla harjoitusohjelman rungon, jossa vii-
koittaiseen harjoitteluun määritellään kokonais-
määrä ja -teho. Noiden ohjeiden avulla voitte sit-
ten suunnitella itse viikon harjoitukset. Päiväkoh-
taisia ohjelmia ei enää julkaista, mutta ohjelma
auttaa oikeaoppisessa harjoittelun rytmityksessä.
Ensi kesäksi olemme suunnittelemassa Tahko-
projektin tyylistä valmennuskoulua, tällä kertaa
tosin maantiepyöräilyyn. Sekin pyritään toteut-
tamaan niin että mahdollisimman moni voisi
hyödyntää ryhmän harjoitusohjelmia omassa
harjoittelussaan. 

Valmennuspalstan varsinaisissa artikkeleissa
tulemme tulevaisuudessakin kertomaan ammatti-
laisten tai huippujen harjoittelusta. Lisäksi joka
numerossa on oma teemansa, jossa pyrimme
paneutumaan hivenen perusteellisemmin johon-
kin harjoittelun tai pyöräilyn osa-alueeseen, ja
tässä numerossa se on talvipyöräily Suomessa.
Ei siis pyöräilijän talviharjoittelu vaan se miten
talvella voi pyöräillä.

Olemme päättäneet 
uudistaa Fillari-lehden 
valmennuspalstaa ja 
pitkähkön mietinnän jälkeen
päädyimme ratkaisuun,
jossa luovumme viikko-
ohjelmien julkaisusta.

Ta l v i h a r j o i t t e l u
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Harjoitusohjelma

Löydät ohjelmasta viikoittaisen
kokonaistunti - ja harjoituskerta-
määrän sekä viikoittaiset
harjoitusmäärät tehoharjoitteluun
(tehoalue 4.) sekä voimaharjoitte-
luun.

Peruskuntokausi 1. 
Viikot 48.- 52.
Viiden viikon jakso, jonka aikana
tavoitteena on toteuttaa
peruskuntoharjoittelua kohtuulli-
sen suuria määriä. Sen lisäksi
harjoittelussa korostetaan
voimaharjoittelua.

Viikko 48. normaali
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 10 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Viikko 49. määrä
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 13 t

Tehoharjoitus: (T4) 20 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Viikko 50. palauttava
Harjoitukset: 3 kpl
Kokonaistunnit: 5 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 1 krt

Viikko 51. normaali
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 10 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Viikko 52. määrä
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 14 t
Tehoharjoitus: (T4) 20 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Peruskuntokausi 2. 
Viikot 1.- 8. 
Peruskuntoharjoittelu jatkuu.
Harjoittelun määrä ja teho

kasvavat hivenen voimaharjoitte-
lun vähentyessä.

Viikko 1. palauttava
Harjoitukset: 3 kpl
Kokonaistunnit: 6 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Viikko 2. teho
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 10 t
Tehoharjoitus: (T4) 60 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Viikko 3. normaali
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 11 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 2 krt

Viikko 4. määrä
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 13 t
Tehoharjoitus: (T4) 20 min

Voimaharjoitus: 1 krt

Viikko 5. palauttava
Harjoitukset: 3 kpl
Kokonaistunnit: 5 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 1 krt

Viikko 6. teho
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 10 t
Tehoharjoitus: (T4) 60 min
Voimaharjoitus: 1 krt

Viikko 7. normaali
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 12 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 1 krt

Viikko 8. määrä
Harjoitukset: 5 kpl
Kokonaistunnit: 14 t
Tehoharjoitus: (T4) 30 min
Voimaharjoitus: 1 krt

Talvella pyöräily on luonnollisesti hivenen hankalampaa kuin
kesällä. Nykyään on kuitenkin tarjolla lukuisia vaihtoehtoja, joi-
den avulla lajinomainen harjoittelu onnistuu talvellakin kelillä kuin
kelillä varsin hyvin.

Perinteisin pyöräilymuoto talvella on luonnollisesti ulkona ta-
pahtuva harjoittelu, josta nykyaikaiset välineet ovat tehneet var-
sin paljon mukavampaa ja helpompaa toteuttaa. Talvinen ulko-
pyöräily voidaan jakaa kahteen kategoriaan eli maantie- ja maas-
topyöräilyyn.

Maantiepyöräily talvella on varsin haastavaa puuhaa. Maan-
tiepyörän saa muunnettua talvikuntoon vaihtamalla siihen
cyclocross-renkaat ja asentamalla jonkinlaiset lokasuojat, mikä ei
aina välttämättä onnistu kovinkaan helposti. Kätevin vaihtoehto
on tietysti käyttää erillistä cyclocross-pyörää talvilenkeillä maan-
tiellä, jos vain sattuu omistamaan sellaisen. Ajovarustepuolellakin
löytyy nykyään talvipyöräilijälle sopivia tarvikkeita. Ainakin kun-
nolliset talviajokengät ovat tarpeen. Toinen vaihtoehto on hank-
kia todella lämpimät kengänsuojat ja asentaa kenkiin kunnolliset
lämpöpohjalliset. Tässä tapauksessa kengät kylläkin alkavat var-
sin helposti puristaa. Myös talviajoon soveltuvat ajohousut ovat
tarpeen. Suosittelen sellaisia malleja, joissa käytetään tuulenpitä-
vää materiaalia etupuolella. Erityisesti on huolehdittava siitä, että
nivusalue ja polvet ovat hyvin suojattuna. Tiedän useampia ta-
pauksia joissa nämä alueet ovat paleltuneet aiheuttaen varsin ikä-
viä jälkiseuraamuksia. Näiden lisäksi kädet ja pää tahtovat myös
paleltua helposti, joten niiden suojaamista ei tule unohtaa. Itse
palellutin nuoruudessani käteni muutaman kerran oikein kunnol-
la ja sen tuntee kyllä vielä nykyäänkin.

Harjoittelu maantiepyörällä talvella on pääsääntöisesti perus-
kestävyysajoa, koska ”kunnolla” pukeutuneena ajo on kieltämät-

tä varsin kankeaa. Tämän lisäksi tieto siitä, että tienpinta voi olla
liukas milloin tahansa, aiheuttaa tiettyä jännitystä joka heijastuu
itse ajoon. Henkilökohtaisesti en erityisemmin suosittele maan-
tiepyöräilyä talvella, varsinkaan kylmissä olosuhteissa.

Maastopyöräilyä harrastetaan talvella yleensä kahdella tavalla,
joko metsässä kurvaillen tai yleisemmin pyöräteillä ajellen. En-
simmäiseksi mainitun vaihtoehdon hyvänä parhaana puolena
voidaan pitää sitä, että kylmyys ei vaivaa erityisemmin, koska
vauhti ei ole kova ja suoritusteho on yleensä varsin korkea. Par-
haita harjoittelupaikkoja ovat moottorikelkkareitit kevättalvella.
Erityisen tuskallista ajaminen on loskakelillä, kun pyörä tuntuu
keräävän puolet metsän lumesta vaihtajiin ja jarruihin. Ajova-
rustepuolella maastopyöräilyyn on syytä varustautua samalla ta-
valla kuin maantiepyöräilyyn. Pienen lisäongelman aiheuttaa
myös jalkauduttaessa klosseihin kertyvä lumi.

Nykyään ehdottomasti yleisin tapa harjoitella talvella ulkona
on ajaa maastopyörällä pyöräteillä. Tätä harjoitusmuotoa käyttä-
vät niin maantie- kuin maastopyöräilijätkin. Pyöräksi soveltuu
parhaiten ”perusmaasturi”, josta saa viriteltyä suhteellisen vaivat-
tomasti talvikelpoisen. On syytä muistaa, että talviajo kuluttaa
maastopyörää hurjaa vauhtia, joten suvun säästöillä hankittua yli
5000 euron maasturia ei välttämättä kannata käyttää talviharjoit-
telussa. Pyörään on syytä asentaa lokasuojat sekä nastarenkaat.
Nykyiset nastarenkaat tarjoavat todella hyvän pidon sivusuunnas-
sakin ja pyörän rullausominaisuudet säilyvät vielä kohtuullisen hy-
vinä. Jos haluat välttää ikävät kaatumiset ja jatkuvan lenkillä jän-
nittämisen, nastarenkaat ovat hyvä ostos.

Harjoittelu maastopyörällä on talvella pääasiassa peruskunto-
lenkkeilyä, mutta lauhemmalla kelillä vauhtikestävyysharjoitusten
toteutus onnistuu varsin hyvin. Talvella ulkona pidempiä lenkkejä

Talvipyöräily: tuskien taival vai tie onneen?
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ajettaessa on syytä muistaa juoda riittävästi. Runsas vaatetus
aiheuttaa runsasta hikoilua, mutta juominen voi talvella
unohtua todella helposti.

Sisäpyöräilyn välineet ja mahdollisuudet ovat kehittyneet
viime vuosina huimaa vauhtia. Yleisimmin käytössä ovat har-
joitusrullat, jotka voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ns. pe-
rinteisiin harjoitusrulliin, joissa pyörää ei kiinnitetä miten-
kään ja pyöräilijä itse vastaa pystyssä pysymisestään. Vastuk-
sen säätäminen tapahtuu pyörän vaihteiden avulla. Toinen
yleisimmin käytössä oleva ryhmä ovat ns. harjoitusvastukset,
joissa pyörä kiinnitetään varsinaiseen harjoitusvastukseen ja
yleensä etupyörä poistetaan kokonaan. Näissä rullissa vas-
tuksen säätö tapahtuu pyörän vaihteiden lisäksi rullien tuuli-,
magneetti- tai sähkövastuksen avulla.

Perinteisten rullien parhaana puolena voidaan pitää sitä,
että niillä ajaminen kehittää hyvin tasapainoa ja pyöritystek-
niikkaa. Huonoja puolia ovat se, että ajaminen on teknisesti
sen verran hankalaa, ettei se onnistu ihan keneltä tahansa
pyöräilijältä, sekä vähäisestä vastuksesta johtuen veto- ja voi-
maharjoitusten tekeminen on varsin tuskallista.

Harjoitusvastusten käyttö taasen on helppoa kenelle ta-
hansa ja niillä voi toteuttaa periaatteessa mitä tahansa harjoi-
tuksia. Huonona puolena näillä laitteilla on se, etteivät ne ke-
hitä lainkaan tasapainoa. Molempien harjoitusrullatyyppien
paras ominaisuus on tietysti se, että niissä voi ajaa omalla
pyörällä ja näin ollen talvikuukausien aikana tuntuma ajo-
asentoon pysyy yllä. Varsin usein kuulee huhuja siitä, kuinka
rullilla ajo rasittaa pyörän runkoa. Fakta on kuitenkin, että
jos runko hajoaa rullilla ajaessa, se on niin huono, että sillä
ajaminen maantiellä olisi suorastaan hengenvaarallista eli
kaikki normaalirungot kestävät oikein hyvin rullilla ajamisen.
Renkaat sen sijaan kuluvat huimaa vauhtia harjoitusvastuksil-
la ajaessa. 

Optimaalisena vaihtoehtona pitäisin sitä, että harjoittelus-
sa käytettäisiin molempia rullatyyppejä, mutta kuntopyöräili -
jälle pelkkä harjoitusvastus riittää. Joka tapauksessa harjoi-
tusrullien käyttö on erittäin suositeltavaa talvella kaikille pyö-
räilijöille, koska niiden avulla voidaan ylläpitää lajitekniikkaa
sekä lajisuorituksen vaatimaa lihaskuntoa.

Joillakin paikkakunnilla on myös tarjolla aivan yleisessä
käytössä olevia ”sisäpyöräilyratoja”. Ehdottomasti eksootti-
sin vaihtoehto on Lohjalla sijaitseva Tytyrin kaivos, jossa tar-
jolla on noin kolmen kilometrin nousu. Reipasta vauhtia aja-
en kaivoksen huoltotien nousuun menee ainakin 15 minuut-
tia, joten kyseessä on aivan kunnollinen nousu, vaikka pi-
meässä luolassa tapahtuvan harjoittelun mielekkyydestä voi-
daan tietysti olla montaa mieltä. Huomattavasti sosiaalisempi
tapa ajella sisätiloissa on sisäyleisurheiluradoilla tapahtuva
harjoittelu. Ainakin Rovaniemellä on tarjolla Lapin Urheilu-
opistolla sekä Helsingissä Myllypuron Liikuntamyllyssä vuo-
roja, joiden aikana pyöräilijät voivat ajaa huimaa vauhtia ym-
päri 200 metrin mittaista rataa. Tunnin harjoituksen aikana
kierroksia siis kertyy kunnioitettava määrä, koska sopivan ly-
hyillä kammilla varustetulla pyörällä radalla voi viilettää 40
km tuntinopeudella. Sisärataharjoittelu on tietysti jo hyvin lä-
hellä oikeaa maantiepyöräilyä, vain mäkiharjoittelu ei tahdo
tasaisella ajettaessa onnistua. Suosittelen tätä harjoitusmuo-
toa lämpimästi yli 20 vuoden henkilökohtaisen kokemuksen
perusteella.

Talvella ulkona 
pidempiä lenkkejä
ajettaessa on syytä
muistaa myös juoda
riittävästi. Runsas
vaatetus aiheuttaa
runsasta hikoilua,
mutta juominen voi
talvella unohtua
todella helposti.


