
Pyöräilyn rakennetuilla lajiolosuhteilla tarkoitetaan erilaisia ratoja, joita voidaan 
toteuttaa pyöräilyn lähiliikuntapaikoiksi tai osaksi monitoimisia lähiliikuntapaikkoja. 
Pyöräilyn lajiolosuhteita voidaan rakentaa myös koulujen pihoille tai niiden välittömään 
läheisyyteen koulu- ja välituntiradoiksi. Tällöin olosuhde palvelee kouluaikana 
koululiikunnan ja kerhotoiminnan tarpeita, ja kouluajan ulkopuolella radat ovat julkisia 
liikuntapaikkoja. 

Rakennettu pyöräilyn lajiolosuhde voi olla maamassoista ja/tai uusiomateriaaleista 
rakennettu pumptrack tai MTB skills track (maastopyöräilyn taitorata) tahi niiden 
yhdistelmä tai esimerkiksi mini BMX-rata. Maa-ainesradat voivat kivituhkapinnan 
ohella olla asfaltti- tai betonipintaisia, jolloin olosuhde mahdollistaa pyöräilyn 
ohella muun muassa scoottauksen, skeittauksen ja rullaluistelun. Olosuhde voi olla 
myös modulirakenteinen eli määrämuotoisista betoni-, puu- tai lasikuitupintaisista 
moduleista rakentuva pumptrack-rata, mikä mahdollistaa edellä mainitun laajemman 
lajikirjon harrastamisen.

Helsingin Roihuvuoren modulirakenteinen pumptrack-rata toimii lähiliikuntapaikkana.                           
Kuva: Mikko Peltonen

Ideakortti 14 - Pyöräilyn rakennetut olosuhteet lähiliikunnassa



Ratojen soveltuvuus

Rakennetut lajiolosuhteet täydentävät pyöräilyn harrastusmahdollisuuksien kirjoa. 
Riittävällä asiantuntijuudella suunnitellut olosuhteet ovat mielekkäitä, lajiturvallisia 
ja tasa-arvoisia lähiliikuntaolosuhteita, ja ne soveltuvat potkupyöräilystä ja 
perheliikunnasta lähtien aina aktiivi- ja kilpaharrastajien tarpeisiin. Maa-aineksista 
rakennettaviin ratoihin pystytään luomaan lukuisia linjoja, joiden haastavuus nousee 
esiin käyttäjän taitotason kasvun myötä.

Olosuhteet toimivat erinomaisina paikkoina pyöräilyssä tarvittavien lajitaitojen 
kehittämisessä sekä yleisessä hauskan pitämisessä raittiissa ulkoilmassa. Radoilla 
ajettaessa tasapaino, koordinaatio ja silmän reagointikyky kehittyvät samoin kuin 
pyörän hallittavuuteen ja ajotekniikkaan olennaisesti liittyvät lajitaidot. Pyörän 
hallintaan liittyvien taitojen kehittyminen on hyvin tärkeä turvallisuustekijä kaikessa 
pyörällä liikkumisessa.

Sijainti ja saavutettavuus

Pääsääntöisesti pyöräilyradat sijoittuvat kaavamerkinnöillä VU (urheilu- ja virkistysalue), 
VL (lähivirkistysalue), VP (puisto) tai VR (ulkoilu- ja retkeilyalue) merkityille alueille. 
Suositeltavina sijoituspaikkoina voidaan pitää lähiliikuntapaikkojen ohella urheilu- ja 
liikuntapuistoja, joiden ympäristöstä löytyy muita lajitoimintoja. Radan sijoittaminen 
skeittipaikkojen läheisyyteen on suositeltavaa, sillä käyttäjäryhmien välillä vallitsee 
synergiaa. Radan sijainnin ohella on huomionarvoista, että yleiset kulkureitit, 
pyörätiet, kevyen liikenteen väylät ja miksei polkuverkostot tukevat ajopaikan helppoa 
ja turvallista saavutettavuutta. Parhaassa tapauksessa rakennettu olosuhde toimii 
eräänlaisena keskittymänä, joka on pyöräilyn eri alalajien ja monen ikäisten harrastajien 
kohtauspaikka. Samalla rata tai ajopaikka voi toimia lähiympäristöön sijoittuvan reitti- 
ja polkuverkoston lähtö- ja infopaikkana.

Maarakenteisen radan edellytykset

Maapaikan soveltuvuus radan rakentamiselle on riippuvainen olosuhteen laajuudesta 
ja valitusta pääkäyttötarkoituksesta. Koulu- ja välituntirata tai -reitti voidaan toteuttaa 
maltillisin perkuu-, raivaus- ja maanrakennustöin esimerkiksi koulualueen piha-alueen 
lähimetsikköön. Ensisijaisesti koulu- ja välituntikäyttöön soveltuvan kouluradan 
riittäväksi pituudeksi voidaan määritellä 100–300 metriä ja radan suositeltava 
leveydeksi 1,5–2,5 metriä. Radan muodot koostuvat erilaisista 20–40 cm korkuisista 
kummuista. Maamassoista toteutettujen kallistettujen kaarteiden korkeudet voivat 
vaihdella 30–70 cm välillä. Pintamateriaaleista sopivin on kivituhka. Radan muoto 
yhtenäisenä ajettavana lenkkinä on erittäin suositeltavaa.  

Maarakenteiset pumptrack-radat voidaan toteuttaa hyvin monen kokoisina ja 
muotoisina joko tasamaalle tai viettävään maa-alaan. Suositeltava maa-ala vaihtelee 
karkeasti 600–2000 neliömetrin välillä. Pumptrack muodostuu eri kokoisista ja 
muotoisista kummuista sekä kallistetuista kaarteista. Kumpujen muotojen on hyvä 
olla pyöreitä, jotka mahdollistavat ajamisen flow:n ylläpitämisen ja lisäävät myös 
käyttäjäturvallisuutta. Kumpujen korkeudet vaihtelevat 40–80 cm välillä, ja kallistettujen 
kaarteiden lakikorkeudet 80–140 cm. Kulloisenkin kaarteen säde pitää suhteuttaa 
ratakokonaisuuteen, mutta yleisimmin ottaen kaarteen säteen mitta vaihtelee 2–4,5 
metrin välillä.

Vaikka pumptrackin nimen mukainen tarkoitus on, että vauhti luodaan pumppaamalla, 
on ratoihin perusteltua luoda osuuksia, jotka edellyttävät polkemista, sillä tämä 
tukee polkemistekniikan kehittymistä. Radan leveys vaihtelee 1,5–4 metrin välillä. 
Mikäli pumptrack on toteutettu riittävällä asiantuntijuudella, on 200 metrin pituisella 
radalla vähintään kolminkertainen määrä erilaista ajettavaa ratapintaa. Pumptrackin 
pintamateriaaliksi voidaan valita myös asfaltti tai betoni, mikä kasvattaa kohteen 
monikäyttöisyyttä ja helpottaa ylläpitoa.



Yleisesti ottaen maa-ainesratojen rakentamiseen käytettävät maamassat eivät ole niin 
suuria, että radan perustuksia pitää erikseen vahvistaa. Rakentamisen kannalta olennaisia 
seikkoja ovat maa-ainesten tai uusiomateriaalien oikea valinta, määrä sekä muut 
rakennustekniset ratkaisut kuten hulevesien ohjaus. Tärkeää on myös ratarakenteiden 
sitominen, pengertäminen ja maisemointi, sillä näillä vaikutetaan merkittävällä tavalla 
olosuhteen käytettävyyteen, elinkaareen, yleiseen käyttöturvallisuuteen ja ylläpitoon. 
Rata-alueen asianmukainen valaisu sekä radan käytön pääperiaatteet kertova opastaulu 
ovat erittäin suositeltavia.

Maarakenteisille olosuhteille ei ole olemassa virallisia standardeja. Tästä johtuen riittävä 
asiantuntijuus olosuhteen suunnittelussa ja toteutuksessa on erittäin tärkeä lähtökohta 
onnistuneelle lajiolosuhteelle. 

Modulirakenteiset radat

Modulirakenteiset pumptrackit ovat kasvattaneet suosiotaan monikäyttöisyyden 
myötä. Betonirakenteinen modulipumppi-rata on asennettavissa tasaiselle asfaltti- tai 
betonialustalle, kun taas kevyempirakenteiset puusta- ja komposiitista valmistetut 
radat, voidaan kausiluonteisesti sijoittaa orgaanisellekin alustalle. Talvikuukausiksi puu- 
ja komposiittirakenteinen rata on perusteltua siirtää sisätiloihin ja sijoittaa esimerkiksi 
skeittihallin yhteyteen. Kompaktimpien markkinoilla olevien modulipumppien 
tilantarve on noin 200 neliötä huomioiden riittävät varoalueet. Yhteen liitettävästä 
modulirakenteesta johtuen rata voidaan yksilöidä suunniteltuun sijoituspaikkaan 
sopivaksi. Rataa voi myös tarpeen tullen kasvattaa uusia moduleita lisäämällä. 
Betonirakenteisten modulipumppien omamassa on kuitenkin sen verran suuri, 
että näitä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa elinkaarensa aikana. Asianmukaiset 
modulirakenteiset radat ovat TUV-serfioituja ja täyttävät normit EN 1176-1 ja EN 
14974+A1.

Asiantuntija mukaan ratasuunnitteluun

Ratojen suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa nojautua asiantuntija-apuun. Näin 
pystytään varmistamaan olosuhteen mahdollisimman laaja ja tarkoituksenmukainen 
soveltuvuus sekä käyttäjäturvallisuus. Lajiaktiiveja on suositeltavaa sitouttaa mukaan 
olosuhteen suunnitteluryhmään. Lisätietoa on saatavilla paikallisilta lajiseuroilta sekä 
pyöräilyn kansallisesta lajiliitosta, Suomen Pyöräilyunionista. Pyöräilyn olosuhteista 
on tulossa Suomen Pyöräilyunioni ry:n tekemä ja Rakennustiedon kustantama 
olosuhdeopas osana Rakennustieto Oy:n liikuntapaikkajulkaisuja. Opas tulee myyntiin 
Rakennustiedon verkkokauppaan sekä RT-kirjakauppoihin vuoden 2016 aikana.

Espoonlahden liikuntapuiston 
maarakenteista pumptrack-
rataa käyttävät myös 
alueen lähikoulut 
opetustarkoituksiinsa.     
Kuva: Mikko Peltonen



Rataesimerkkejä

Helsinki, Roihuvuori, betoninen modulirakenteinen pumptrack-rata.           

Roihuvuoren lähiliikuntapaikan kolmas ja viimeinen vaihe valmistui lokakuussa 
2015. 2000 neliömetrin laajuinen entinen parkkipaikka muutettiin urbaaniksi 
pyöräilypainotteiseksi lähiliikuntapaikaksi. Modulirakenteisen pumptrackin pituus 
on 70 metriä. Modulipumppia kiertää pienten lasten pyörärata, jossa on muutamia 
helpohkoja asfalttikumpuja sekä kaksi betonista modulikumpua tuntuman ottamiseen. 
Lähiliikuntapaikan pyöräilyn lajielementtien kustannukset olivat noin 120 000 euroa. 
Tilaajana oli Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Alueen suunnittelusta vastasi 
Loci Maisema-arkkitehdit Oy ja pyöräilyn lajiasiantuntijana toimi Mikko Peltonen.

Espoo, Espoonlahden liikuntapuisto, 
maarakenteinen pumptrack-rata.                                      

800 neliömetrin maa-ala on kolmion muotoinen. 
Rata koostuu kahden kumpusuoran päälinjasta, 
jonka sisälle on rakennettu eri linjoja eri 
taitotasoille. Rata-alan kokonaispituus on reilut 
200 metriä, mutta erilaista ajettavaa muodostuu 
lähes kilometri. Radan kustannukset olivat noin 
25 000 euroa ja rata valmistui marraskuussa 
2015. Radan tilaajana oli Espoon kaupunki ja 
suunnittelijoina Jani Vesikko ja Mikko Peltonen.

Jyväskylä, Tikkakoski, Suomen ensimmäinen 
pyöräilyn koulu- ja välituntirata.                                  

Luonetjärven koulu hyödyntää syksyllä 2014 
valmistunutta rataa välituntipyöräilyssä  ja 
koululiikunnassa. Koulupäivien ulkopuolella 
olosuhde on vapaasti kaikkien käytettävissä. 
Myös paikallinen lajiseura hyödyntää rataa 
junioritoiminnassa. Rata on toteutettu talkoo-
voimin Jyväskylän Pyöräilyseuran toimesta 
Tikkakosken toimittamista kierrätysmaista. 
Radan kokonaispituus on noin 120 metriä. 
Suunnittelijana oli Juhana Koivisto. 

Yläkuva: Tikkakosken pyöräilyn koulu- ja välituntirata.              
Alakuva: Hattulan mini BMX-rata. Kuvat: Mikko Peltonen

Hattula, mini BMX-rata.                                                                                          

Rata soveltuu lasten ja nuorten harrastus- ja lajiharjoittelupaikaksi, jota myös paikallinen lajiseura 
hyödyntää seuratoiminnassaan. Radan pituus on 120 metriä. Kustannukset olivat 15 000 euroa 
ja rata valmistui keväällä 2013. Tilaajana oli Hattulan kunta ja suunnittelijana toimi Jani Vesikko.


