
Ideakortti 13 - BMX-pyöräilyn lähiliikuntapaikka

BMX-esittely

Pyöräilyä varten voidaan suunnitella reittien lisäksi myös erilaisia pistemäisiä lähiliikuntapaikkoja. 
Bicycle Motocross eli BMX-pyöräily on Suomessa suhteellisen nuori laji. Alkunsa se on saanut 
1960-luvulla Kaliforniassa motocrossista innostuneiden ihmisten aloitteesta. Tyypillinen BMX-pyörä 
on 20-tuumainen ja jalkajarruton. Erikoisuutena on mahdollisuus pyörittää ohjaustankoa rajattomasti. 
Vuodesta 1982 alkaen lajin parissa on järjestetty MM-kisoja, ja BMX-racing nousi olympialajiksi 
vuonna 2008. 

Lajin alkuperäinen muoto on racing, jossa ajetaan ilman temppuja aikaa ja toisia kilpailijoita vastaan 
radalla. Alalajeiksi ovat kehittyneet dirtti, flätti, ramppi ja street, joihin sisältyy temppuilua. Dirtissä 
ajetaan hyppyreissä ja flätissä puolestaan tasapainotellaan temppujen kera tasaisella pinnalla. 
Ramppi ja street vaativat rullalautailun kanssa samanlaiset olosuhteet. Niitä harrastetaan kaduilla 
hyödyntäen kaupungin arkkitehtuuria ja mielikuvitusta. Ainoastaan racingin kohdalla voidaan puhua  
radasta, jolla on selkeä alku- ja loppupiste. Muiden lajien kohdalla on selkeämpi puhua ajopaikoista, 
koska niissä ajolinjat voivat ristetä. 

Laji on kasvussa nuorten ja aikuisten keskuudessa. Useimmat BMX-radat ja -ajopaikat keskittyvät 
lähinnä Etelä-Suomeen, mutta sielläkin niitä kaivattaisiin lisää. BMX-pyöräily sopii myös pienille 
lapsille, koska se kehittää motorisia taitoja, jalkavoimia ja tasapainoa. Harrastajien ikäjakauma on 
suuri.

Lähtökohdat hyvälle ajopaikalle

Lajin harrastamiseen sopivan ajopaikan ei tarvitse olla kovin iso, tosin riippuen alalajista. Esimerkiksi 
dirttipyöräilijät vaativat hieman suuremman tilan. Yleisesti BMX-racing radan optimaalinen pituus 
on noin 350–400 metriä. Ajopaikka voidaan jakaa skeittaajien, potkulautailijoiden ja pyöräilijöiden 
kesken. BMX-ajopaikoilla on mahdollista ajaa lisäksi tavallisilla maastopyörillä. Ajopaikkoja pitäisi olla 
tarjolla erilaisilla profiileilla ja eri paikoissa. Paras paikka on tasainen tai sellainen, jossa tulee loiva 
lasku lähdöstä maaliin. Sijoitus voidaan hyvin tehdä muiden liikuntapaikkojen yhteyteen. Ajopaikkojen 
tyypit voidaan jaotella ramppeihin ja kumparemaisiin ajopaikkoihin. 

Racing rata. 
Kuva: Outi Leinonen.



Kumparemainen ajopaikka. Kuva: Outi Leinonen.

Ajopaikkojen sijoitus ja suunnittelu

Ajopaikat kannattaa sijoittaa yleisten kulkuväylien ja pyöräteiden läheisyyteen. Myös puistot ja koulut 
ovat sopivia paikkoja. Esimerkiksi Jyväskylän Tikkakoskella pieni ajopaikka on rakennettu koulun 
yhteyteen. Se kannustaa lapsia liikkumaan koulupäivän aikana ja halutessaan myös sen jälkeen. Liian 
syrjässä olevat paikat taas voivat joutua helposti ilkivallan kohteeksi.

Erityisesti kumparemainen ajopaikka (pump track) on helppo sijoittaa lähes minne tahansa, koska 
se vaatii tilaa vähimmillään noin 3 metriä leveyssuunnassa ja noin 9 metriä pituussuunnassa. 
Ajopaikka koostuu jatkuvasti kiertävästä hiekkaisesta vallista, jota ajetaan läpi ilman jarruttamista. 
Pyörä pidetään liikkeessä kehon ylös alas pumppaavalla liikkeellä. Suunnittelussa on huomioitava, 
ettei ajopaikalle ole houkutusta mennä mopolla. Ajopaikan muodon on sallittava maksiminopeuden 
saavutus koko pituudella, ja sen vuoksi pinnan tulee olla sileä.

Pieneen tilaan rakennettu 
kumparemainen ajopaikka 
(pump track). 
Kuva: Outi Leinonen.



Ajopaikan yhteyteen on hyvä laittaa ilmoitustaulu, jossa on tietoa esimerkiksi varustevaatimuksista, 
lyhyt lajiesittely ja toimintaohjeet. Paikka kannattaa varustaa penkeillä ja pöydillä harrastajien 
sekä muiden henkilöiden yhdessäoloa varten. Lisäksi katseluun olisi syytä varata riittävästi 
tilaa ja istumapaikkamahdollisuus. BMX-ajopaikan yhteydessä on hyvä olla pysäköintipaikkoja. 
Temppuiluun tarkoitetuilla, eli lähinnä ramppimaisilla ajopaikoilla, on kiinnitettävä huomiota 
kestäviin materiaalivalintoihin, koska BMX-pyörissä voi olla tapit esteiden päällä liukumista varten. 
Tapit kuluttavat herkästi pintamateriaaleja. Luonnonkivi on hyväksi ja kestäväksi todettu materiaali. 
Tasaisten pintojen reunoihin voidaan käyttää vahvistukseksi teräslevyjä. Materiaaleilla on vaikutusta 
myös ajopaikan turvalliseen käyttöön sateen jälkeen. Paikat vaativat myös hyvää ylläpitoa, etteivät ne 
pääse rapistumaan.

Esimerkki ajopaikan yhteydessä olevasta ilmoitustaulusta, johon on merkitty mm. 
vaikeusasteittain jaetut osuudet ja oleskelutilat. Kuva: Outi Leinonen.

Alalajeista street ei vaadi minkäänlaista erillistä ajopaikkaa tai rataa, vaan harrastaminen onnistuu 
kaupunkiympäristöstä riippuen vaikkapa aivan ydinkeskustassa. Temppuilu edellyttää sopivan 
tasaisia sekä korkeita pintoja ja kulutusta kestäviä materiaaleja. Esimerkiksi liukumiseen soveltuvien 
reunojen tulisi olla vähintään 40 senttimetrin korkeudessa ja kaiteissa puolestaan kannattaa suosia 
tummansävyistä sekä sileäpintaista materiaalia. 

Ideakortin laadinnassa on haastateltu BMX-racing kilpakuski Outi Leinosta.

Aiheesta muualla:

http://www.odetobmx.com/


