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Tiivistelmä 
Opinnäytte tarkastelee omavaraisen ultrapyöräilijän toimintaa ja suhdetta käyttämäänsä teknologiaan. Tutkimus 

nojaa toiminnan teoriaan. Aihetta taustoitetaan innovatiivisia käyttäjiä tutkivilla teorioilla, kuten proksimaalisen 

suunnittelun teorialla. 

Omavarainen ultrapyöräily on 2010-luvun kuluessa merkittäväksi noussut, pitkänmatkanpyöräilyn perinnettä 
uudistava ja pyöräurheiluun laajemminkin vaikuttava ilmiö. Tapahtumissa urheilijat ajavat yhtäjaksoisesti 
tuhansien kilometrien matkoja. Omavaraisuudella tarkoitetaan, että järjestetty huolto ja muu ulkopuolinen tuki on 
kielletty, joten urheilijat joutuvat turvautumaan reitin varrelta löytyviin palveluihin ja mukana kantamiinsa 
varusteisiin. 

Tutkimuksen aineisto jakautuu itse tuotettuun havaintoaineistoon ja luonnolliseen, eli tutkijasta 
riippumattomaan aineistoon. Itse tuotettu aineisto koostuu osallistuvalla havainnoinnilla tuotetuista 
muistiinpanoista ja artefaktiaineistosta, johon kuuluu kokoelma pyöräilijän varusteita. Luonnollista aineistoa ovat 
lajin harrastajien tuottama kirjallisuus, matkaraportit ja esiintymiset. 

Havaintoaineistoa kerättiin pyöräilytapahtumiin osallistumisen ja niihin valmistautumisen aikana painottuen 
vuoteen 2019. Muistiinpanojen tekemiseen kehitettiin uusia, omavaraisten ultrapyöräilytapahtumien 
erityisvaatimuuksiin soveltuvia menetelmiä. 

Tutkimus käyttää toimintajärjestelmien analyysiä, joka kuuluu toiminnan teorian perinteeseen. 
Artefaktiaineistosta tuotettiin havaintoja artefaktianalyysillä ja muistiinpanot analysoitiin teemoittelun 
menetelmällä. 

Tutkimuksessa hahmotellaan varustekokoonpanon käsite, joka on urheilijan mukanaan kantamien varusteiden, 
teknologioiden, toiminnan ja toimintamallien muodostama, temporaalinen ja muuttuva kokonaisuus. 

Toimintajärjestelmien analyysin pohjalta esitetään tutkimuksen tulos: täydentävän käytön malli. Malli selittää, 
miten vähäisillä ja puutteellisillakin varusteilla voi saavuttaa tavoitellun lopputuloksen, kun niitä täydennetään 
luonnon, rakennetun ympäristön ja palveluinfrastruktuurin mahdollisuuksia hyödyntäen. Lisäksi opinnäyte 
tarjoaa käytännön tietoa sisältävän katsauksen omavaraisen ultrapyöräilijän kohtaamiin haasteisiin ja 
vaatimuksiin, joka palvelee esimerkiksi kestävyysurheilun tuotekehittelyn parissa työskenteleviä.

Avainsanat  käyttäjätutkimus, osallistuva havainnointi, artefaktianalyysi, toiminnan teoria, 
toimintajärjestelmäanalyysi, sisäistämis-ulkoistamissykli, käyttäjäinnovaatio, proksimaalinen suunnittelu, 
appropriaatio
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LUKU 1 Johdanto 
Tässä opinnäytteessä tutkin teknologiaa ja muotoilua omavaraisessa 
ultrapyöräilyssä.  
Tämä pyöräurheilun alalaji on saanut vakiintuneet piirteensä sekä noussut 
merkittäväksi ja tunnistetuksi ilmiöksi 2010-luvun kuluessa. Urheilulajina se on 
erityisen kiinnostava teknologian ja muotoilun tutkimuksen kannalta, sillä 
urheilijalla on merkittävä rooli käyttämänsä varustekokoonpanon suunnittelijana. 

Omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtumien haasteista selviytyminen - puhumattakaan 
kilpailuissa menestymisestä - asettaa urheilijoille korkeat vaatimukset. Fyysinen 
kestävyys, kärsivällisyys, epämukavuuden sietäminen, ennakoiva suunnittelu ja 
joustava mukautuminen ovat eräitä olennaisia vaatimuksia. On selvää, että myös 
urheilijan käyttämillä varusteilla ja teknologialla on suuri merkitys. Näihin liittyvät 
valinnat ovat monimutkaisia ja toimivien ratkaisujen löytäminen on tärkeää, sillä 
jokaiseen  tarpeelliseenkin varusteeseen liittyy myös haitan ulottuvuus, kuten 
esineen paino tai sen vaatima ylläpito. 

Käytetyt varusteet ja muu teknologia on yhä tällä hetkellä vakiintumatonta ja 
kirjavaa. Eri urheilijoiden keinot suoriutua pyöräilytapahtumien haasteista 
poikkeavat toisistaan. Erityisesti omavaraiseen ultrapyöräilyyn suunnattuja tuotteita 
on vähän. Uusia tuotteita, kuten laitteita ja sovelluksia, polkupyöriä, laukkuja sekä 
työkaluja lanseerataan nopealla tahdilla. Kaupallisten toimijoiden ja ammattia 
harjoittavien suunnittelijoiden lisäksi myös käyttäjät kehittävät uusia tuotteita ja 
tuoteryhmiä sekä uusia varustekokoonpanon suunnittelun ohjeita ja periaatteita. 

Avaan alla olevissa alaluvuissa omavaraisen ultrapyöräilyn aihetta ja teknologian 
roolia siinä. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen rajauksen ja tutkimusongelman. 
Johdannon lopussa käyn läpi tutkimuksen rakennetta. 

1.1 Omavarainen ultrapyöräily 
 
Omavaraisen ultrapyöräilyn ilmiö ei ole tarkkarajainen, mutta sen ominaisimpia 
piirteitä ovat tapahtumaluonne, pyöräiltävän matkan suuri pituus, suorituksen 
jatkuvakestoisuus ja edellytys omavaraisuudesta. 

Tapahtumaluonne 

Omavaraisesta ultrapyöräilystä on kyse silloin, kun urheilija osallistuu tapahtumaan, 
kilpailuun tai haasteeseen, jonka voi sääntöjensä perusteella todeta kuuluvan lajin 
perinteeseen. Käytän termiä tapahtuma yleisenä käsitteenä, johon luen kuuluvaksi 
myös erilaiset kilpailut ja haasteet. 

Usein on kysymys kilpailusta, jossa haasteesta suoriutuneet urheilijat asetetaan 
paremmuusjärjestykseen nopeutensa perusteella. Toiset tapahtumat taas asettavat 
haasteeksi tietyn aikarajan. Tällöin tulosten julkistamisessa ja muussa viestinnässä 
pyritään asettamaan kaikki aikarajan puitteissa reitistä selviytyneet keskenään 
saman arvoiseen asemaan. 

Matkan pituus ja suorituksen jatkuvakestoisuus  

Ultrapyöräilytapahtumille yhteistä on jatkuvakestoisuus: ajettavaa reittiä ei jaeta 
osiin tai etappeihin, joiden välillä urheilijat voisivat levätä ja huoltaa itseään ja 
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varusteitaan. Kaikki lepo ja muu pysähtyminen pidentää suorituksen kokonaisaikaa, 
joten näihin käytetään niin vähän aikaa kuin mahdollista. 

Erilaisten tapahtuminen pituus vaihtelee, eikä yhtä ylä- tai alarajaa ole 
määriteltävissä. Tutkimuksessa olen keskittynyt tapahtumiin, joissa pyöräiltävä 
matka on tuhannesta kilometristä muutamiin tuhansiin. Tätä pidemmät, kymmenien 
tuhansien kilometrien matkat ja esimerkiksi maailmanympäripyöräilyt, ovat yleensä 
yhden tai kahden urheilijan yksilösuorituksia. Lyhyemmät kuin tuhannen kilometrin 
matkat taas ovat kokeneelle pitkänmatkanpyöräilijälle ajettavissa ilman huolellista 
itsenäisen huollon järjestämistä ja muun strategian suunnittelua vastaavalla tavalla. 

Edellytys omavaraisuudesta 
 
Omavaraisuus (engl. “self supported”, “unsupported”, tai “autonomous”) tarkoittaa, 
että urheilijan on toimittava kaikissa tilanteissa itsenäisesti, vastaanottamatta 
ulkopuolista, esimerkiksi oman tiimin, perheen, fanien tai toisten osallistujien 
tarjoamaa apua. Henkilökohtaisten viestintävälineiden kautta saatava kannustus ei 
saisi sisältää strategisesti merkittävää tietoa tai toimintaohjeita. Sen sijaan kaikille 
avoimet, ostettavat tai ilmaiset tuotteet ja palvelut, kuten ravintolat, ruokakaupat, 
hotellit ja tiedonhakupalvelut ovat vapaasti hyödynnettävissä. 

Usein tapahtumat edellyttävät myös itsenäistä reittisuunnittelua kokonaan ennalta 
määrätyn reitin sijaan, mikä entisestään lisää urheilijan vastuuta itsenäisen huollon 
ohella. Omavaraisuuden “eetokseen” katsotaan usein kuuluvan myös 
mahdollisimman itsenäinen valmistautuminen ja ennakkosuunnittelu. Esimerkiksi 
omia reittisuunnitelmia ei ole tapana julkistaa ennakkoon. 

Joissain tapahtumissa on oma sarjansa kahden pyöräilijän pareille. Parina pyöräilijät 
etenevät koko ajan yhtä matkaa ja saavat auttaa toisiaan, mutta muuten säännöt 
kohtelevat heitä kuin yksittäistä pyöräilijää. 

On syytä huomata, että kaikki ultrapyöräilyksi kutsuttava (tai vastaavalla termillä 
nimitetty) kestävyysurheilu ei ole omavaraista.  Taustoitan omavaraisen 
ultrapyöräilyn historiaa, suhdetta muihin pitkän matkan pyöräilylajeihin, sekä lajin 
uudistuvaa perinnettä laajemmin luvussa 4. 

1.2 Teknologian merkitys omavaraiselle ultrapyöräilijälle 

Ratkaisut kootaan useista eri lähteistä 

Omavaraisen ultrapyöräilijän käytettämä teknologia on yhdistelmä eri lähteistä 
kerättyjä tuotteita ja ratkaisuja. Yhdistelmään kuuluu tyypillisesti suuri osuus 
perinteisemmän pyöräurheilun tuotteita, esimerkiksi polkupyörä osineen ja 
pyöräilykengät, sekä pienempi, täydentävä osa erityisesti pitkänmatkanpyöräilyyn 
tarkoitettuja erikoistuotteita, kuten runko- ja satulalaukut ja valojärjestelmät. 

Tapahtuman olosuhteista ja urheilijan henkilökohtaisista preferensseistä riippuen 
mukana on yleensä vaihteleva määrä yleisesti retkeilyyn ja outdoor-lajeihin liittyvää 
teknologiaa, kuten säältä suojaavaa vaatetusta ja nukkumiseen, ruokailuun ja ruoan 
kuljetukseen tarvittavia välineitä, sekä navigointielektroniikkaa. Lisäksi varusteissa 
on tavalliseen arkielämäänkin kuuluvaa henkilökohtaista esineistöä.  

Oman kategoriansa muodostaa itse kehitetyt prototyypit ja joskus yllättävistäkin 
lähteistä adoptoidut ratkaisut. Kaikissa tapauksissa käyttäjältä edellytetään 
aktiivisuutta sopivien ratkaisujen saavuttamiseksi. 
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Varusteet osana strategiaa 

Varusteilla on merkittävä rooli ultrapyöräilymatkan haasteista suoriutuessa, mutta 
niiden puutetta voidaan paikata paikallisia palveluita ja muita ympäristön tarjoamia 
mahdollisuuksia hyödyntämällä. Toimiva varusteiden kokonaisuus tukee pyöräilijän 
yksilöllistä strategiaa ja sopii ympäristön olosuhteisiin. Olosuhteet ja strategiset 
painotukset muuttuvat tapahtuman aikana, jolloin varusteidenkin on mukauduttava 
muutokseen. Omavaraisella ultrapyöräilijällä onkin eräänlainen kaksoisrooli 

toisaalta kestävyysurheilijana, toisaalta käytettävyyden ongelmia ratkovana 
teknologian kehittäjänä, keksijänä ja muotoilijana.  

1.3 Aiheen valinnan perustelut 

Omavarainen ultrapyöräily on ajankohtainen ilmiö, josta on kasvanut viime aikoina 
aiempaa näkyvämpi osa pyöräurheilua. Ilmiö on edelleen melko marginaalinen, 
mutta se kytkeytyy osaksi laajempaa pyöräurheilun trendiä, jossa aiempaa 
suurempaan arvoon nousevat elämyksellisyys ja seikkailullisuus. Omavaraisella 
ultrapyöräilyllä on yhteisiä piirteitä muiden seikkailullisten ja elämyksellisten 
pyöräurheilun muotojen, kuten retkipyöräilyn ja bikepackingin (ks. luku 4.2) kanssa.  

Eri pyöräurheilun muotojen parissa tehdyt innovaatiot limittyvät toisiinsa ja 
innovatiivinen toiminta yhdellä alalla tukee muita. Omavarainen ultrapyöräily on 
alusta asti hyötynyt retkipyöräilyn ja bikepackingin innovaatioista. Toisaalta 
omavaraisen ultrapyöräilyn teknologian kypsyessä, sen parissa syntyneet 
innovaatiot voivat levitä ja hyödyttää muita pyöräurheilun muotoja. 

Ilmiö tarjoaa mielenkiintoisen asetelman, jossa teknologisten ratkaisujen käyttöön 
omaksuminen, mukauttaminen ja kehittäminen on tärkeässä osassa 
urheilusuoritusta. Innovatiivinen toiminta ei tapahdu aktiviteetin ulkopuolella, vaan 
ovat osa aktiviteettia itseään.  

Taustatutkimuksen havaintoja varusteiden käytöstä tapahtumissa  

Tämän opinnäytteen tutkimusongelman määrittelyä ennakoi lajin harrastajana 
tehdyt havainnot. Eräs havainto oli, että varusteisiin liittyvä keskustelu sai paljon 
tilaa harrastajayhteisön keskuudessa. Toinen havainto oli, että teknologian käyttö on 

Kuva 1: Omavaraisen ultrapyöräilijän polkupyörä ja 
varusteet
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hyvin heterogeenistä. Heterogeenisyys näkyy omavaraisen ultrapyöräilyn 
tapahtumissa kahdella tavalla. Urheilijoiden käyttämät varusteet ja muu teknologia 
poikkeavat toinen toisistaan 

1) samassa tapahtumassa eri urheilijoiden, sekä 
2) eri tapahtumissa saman urheilijan kohdalla.  

Kolmas havainto oli, että lajin harrastajat tekevät käyttäjäinnovaatioita, eli kehittävät 
uusia ratkaisuja omaan käyttöönsä. 
Vaikka havaintojeni mukaan teknologiat ovat suuressa osassa ultrapyöräilyä, 
taustatutkimukseni valossa omavaraista ultrapyöräilyä ei toistaiseksi ole tutkittu 
teknologian käytön näkökulmasta. 

 
1.4 Tutkimusongelman määrittely ja tutkimuskysymys 

Tutkimukseni tarkemmin rajattu kohde on omavaraisen ultrapyöräilijän 
varustekokoonpano ja toiminta. Tutkimuksessa hahmotellaan varustekokoonpanon 
käsite, joka on urheilijan mukanaan kantamien varusteiden, teknologioiden, 
toiminnan ja toimintamallien muodostama, temporaalinen ja muuttuva kokonaisuus. 
Käsitteen määrittelyyn palataan luvussa 5.2.  Rajaus korostaa käyttäjän näkökulmaa 
teknologian tulkitsijana. Teknologian kehitykseen laajemmin vaikuttavat tekijät ja 
esimerkiksi tuotekehittäjien intentiot jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkimusongelmaa ennakoivat havainnot, joita kuvasin edellisessä alaluvussa, 
ohjasivat tutkimukseni suuntautumista seuraaviin kysymyksiin: 

Miten samoista haasteista voi suoriutua (toisinaan hyvinkin radikaalisti) erilaisin 
varustein? 

Millä perusteella urheilija valitsee juuri ne varusteet, jotka valitsee, eikä sellaisia, kuin 
joku toinen urheilija? 

Milloin ja missä tilanteissa tämä valinta tapahtuu? 

Urheilijan toiminta eri tilanteissa linkittyy aina jollakin tavalla 
varustekokoonpanoon. Toiminta on varustekokoonpanon kautta määrittyvää. 
Toisaalta varustekokoonpano on olemassa vain käyttäjänsä ylläpitämänä ja se myös 
muokkautuu toimintatilanteissa ja käyttäjänsä tekojen kautta. 

Käyttäjän rooli ratkaisuiden kehittäjänä on monen teknologian osalta ennemminkin 
sääntö kuin poikkeus (von Hippel 2009, 1; Hyysalo 2009, 93-94), mutta omavaraisen 
ultrapyöräilyn kohdalla ilmiön laajuus ja sen kuuluminen osaksi lajia on 
huomattavaa. 
 
Omavaraiseen ultrapyöräilyyn liittyviä, uusia innovaatioita lanseerataan jatkuvasti. 
Innovaatioihin kuuluu kaupallisia tuotteita ja käyttäjältä käyttäjälle leviäviä ideoita, 
ohjeita ja muita resursseja (ks. käyttäjien innovatiiviset yhteisöt, Franke & Shah 
2003). Uudet innovaatiot syrjäyttävät aiempia ratkaisuja. Teknologian tutkimuksen 
termein, teknologia on kypsymätöntä. Kypsymättömyyden ajatus sisältää ajatuksen 
siitä, että tätä vaihetta seuraisi kehittyneemmän tai kypsemmän teknologian vaihe. 
Kuten Hyysalo ja Usenyuk (2015) toteavat, teknologian kehittyminen ei välttämättä 
johda käyttäjien innovatiivisen roolin katoamiseen. Omavaraisten ultrapyöräilijöiden 
varustekokoonpanot ovat paikallisia konfiguraatioita. Tällaisia teknologisia 
järjestelmiä on vaikea suunnitella valmiiksi muualla kuin käytön kontekstissa. 
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Teknologian kyspymättömyyden ja paikallisen konfiguraation käsitteiden valossa 
herää kysymys siitä, onko käyttäjältä edellytetty käyttäjä-kehittäjän rooli pysyvä osa 
urheilulajin perinnettä, vai tuleeko teknologian kehittyminen häivyttämään tämän 
roolin, tai ainakin sen välttämättömyyden aktiviteetin osana? 

Tutkimukseni ei kuitenkaan etsi lopullisia vastauksia, eikä pyri ennakoimaan 
teknologian kehittymistä tulevaisuudessa. Tämän pohdinnan kautta kuitenkin 
kirkastuu, että aihe, josta tarvitsemme lisää tietoa, on urheilijan toiminta 
pyöräilytapahtumien aikana ja niihin valmistautuessa. Varustekokoonpano on 
toiminnan tuottama ja samanaikaisesti toimintaa määrittelevä järjestelmä. 
Tutkimuskysymykseni muotoilu on seuraava:  

“Minkälainen toiminta tuottaa omavaraisen ultrapyöräilijän käyttämän 
varustekokoonpanon?“ 

Tähän kysymykseen opinnäytteeni tutkimus vastaa toiminnan teoriaa hyödyntäen. 
Toiminnan teorian tausta ja keskeiset käsitteet esitellään seuraavassa luvussa 2. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Seuraavaksi, luvussa 2, esittelen teoreettisen viitekehyksen. Tutkimuksen tärkein 
teoria on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria. 
Luvussa 3 esitellään aineisto ja menetelmät. Tutkimuksen aineisto jakautuu itse 
tuotettuun havaintoaineistoon ja luonnolliseen, eli tutkijasta riippumattomaan 
aineistoon. Itse tuotettu aineisto koostuu osallistuvalla havainnoinnilla tuotetuista 
muistiinpanoista ja artefaktiaineistosta, johon kuuluu kokoelma pyöräilijän 
varusteita. Luonnolliseen aineistoon kuuluu harrastajakirjallisuutta, matkaraportteja 
ja videotallenteita. Esittelen itse tuotettua aineistoa luvuissa 3.1-3.3 ja luonnollista 
aineistoa luvussa 3.4. 
Luvussa 4 perehdytään tarkemmin omavaraisen ultrapyöräilyn ilmiöön. 
Luvussa 5 tutustutaan varustekokoonpanon käsitteeseen ja tutkitaan aineistoa 
toimintajärjestelmän analyysiä hyödyntäen. 
Luvussa 6 esitellään johtopäätökset ja aiheita jatkotutkimukselle. 
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LUKU 2 Teoreettinen viitekehys 
2.1 Toiminnan teoria ja toimintajärjestelmän analyysi 

Tämän opinnäytetyön teoreettinen pohja on kulttuurihistoriallisessa toiminnan 
teoriassa. Toiminnan teoriaa kehittivät neuvostopsykologit Vygotsky, Leontjev ja 
Luria 1920-luvulta alkaen. Teoria kuvaa ihmisen kohteellista, kulttuurisesti 
välittynyttä toimintaa. (Engeström & Miettinen 1999, 1; Engeström 2004, 11)  

Yrjö Engeströmin kehittävä työntutkimus on tähän teoriaan perustuva pohjoismainen 
sovellus, jolla on ollut vaikutusta myös toiminnan teorian myöhempään 
soveltamiseen (Engeström 2004, 9). Toiminnan tutkiminen on silta, joka yhdistää 
yksilön tarkastelun organisaatioiden ja yhteiskunnan tason valtarakenteiden 
tutkimukseen. Toimintajärjestelmä on kollektiivinen ja kulttuurinen järjestelmä, 
jonka sisällä yksilön teot muodostuvat. Samanaikaisesti yksilö muokkaa teoillaan 
toimintajärjestelmää. (Engeström 1995, 11; Engeström & Miettinen 1999, 9) 

Engeströmin kehittävän työntutkimuksen laajennukset kulttuurihistorialliseen 
toiminnan teoriaan ovat vakiintuneet osaksi teorian modernia soveltamista. Tässä 
opinnäytteessä, käyttäessäni termiä toiminnan teoria, viittaan sillä moderniin, 
laajennettuun teoriaan, jossa Engeströmin käsitteet ovat mukana. (Engeström & 
Miettinen 1999, 6) Toimintajärjestelmä (engl. activity system) on analyysin yksikkö, 
jonka osat ovat kohde, toimija, välittäjät, säännöt, yhteisö ja työnjako (Engeström & 
Miettinen 1999, 9). 

Toiminnan teoria on nähty hedelmälliseksi teknologian käyttäjien ja käytettävyyden 
tutkimuksessa (Engeström & Miettinen 1999, 1; Hyysalo 2009, 37). 1990-luvulta 
alkaen toiminnan teoriaa on sovellettu ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen 
tutkimuksessa (engl. Human-computer interaction, myöhemmin tässä teoksessa: 
HCI) (Nardi 1996, 7-15). 

1990-luvulta alkaen HCI-tutkijat ovat soveltaneet toiminnan teoriaa laajentaakseen 
omaa tutkimusalaansa “ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksesta” “tietokoneen 
välittämän toiminnan” tarkasteluksi (Nardi 1996, 4). Tällöin tutkitaan toimintaa 
teknologian välittämänä, mutta ihmisestä lähtevänä ja tavoitteellisena. Toiminnan 
teoriaa HCI-tutkimuksessa hyödyntävät korostavat toiminnan olevan aina osa aitoa 
tilannetta ja laajempaa kontekstia, simuloitujen vuorovaikutustilanteiden sijaan. 

Tutkimuksessani toiminnan teoria ei ole jäykkä teoreettinen rakennelma, vaan 
joustavasti sovellettava työväline havaintojen jäsentämiseen. Nardi (1996, 7-8) toteaa, 
että toiminnan teoriaa ei voi käyttää tosiasioiden ennakoimiseen, vaan se on 
selitysmalli (descriptive tool), jolla voidaan purkaa ja analysoida tapahtumia. 
Toiminnan teoria vaatii aina käsitteiden konkretisointia ja soveltamista käsillä 
olevaan tapaukseen. 

2.2 Toiminnan teoria, tietoisuus ja artefakti 

Kaptelininin (1996, 107) mukaan toiminnan teoriassa keskeistä on ymmärtää, kuinka 
yksilön tietoisuus linkittyy käytäntöihin ja tekoihin: tietoisuutta ei ole erillään 
toiminnasta, vaan ne ovat aina toistensa varaan rakentuneet. Nardi (1996, 7) toteaa, 
että tietoisuus ei ole joukko irrallisia kognition tapahtumia tai prosesseja, kuten 
“päätöksenteko”, “luokittelu” tai “muistaminen”. Tietoisuus sijaitsee arjen 
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käytänteissä. Tietoisuus on tekemistä – ja sellaisena se on aina myös sosiaalisesti 
verkottunutta. 

Artefakti on toiminnan teoriassa käsite, joka liittyy kaikkeen toimintaan. Se ei viittaa 
vain aineellisiin ihmisen, kulttuurin ja teknologian tuotoksiin ja rakennelmiin, kuten 
termiä on yleensä totuttu käyttämään.1 Artefakteja ovat aineelliset työkalut, mutta 
myös merkkijärjestelmät, kuten kieli ja kielen varaan rakentuvat konstruktiot, 
käsitteet ja mallit. Esimerkiksi ultrapyöräilijän omaksuma toimintamalli tai 
toiminnan teoria itsessäänkin ovat tällaisia käsitteellisiä rakennelmia. Nardin (1996, 
7-9) mukaan toiminnan teorian tavoite on tulkita yksilön, toisten ihmisten ja 
artefaktien rooleja ja vuorovaikutusta jokapäiväisessä elämässä. Näitä kuvaavia 
käsitteitä ovat esimerkikis konteksti, tilanne ja käytäntö. Artefakti-termin sijaan 
käytetään toisinaan myös termiä “välittäjä” tai “välittävä työkalu” (engl. mediating 
tool) (Engesrtöm & Miettinen 1999, 8) 

2.3 Kohteellinen, välittynyt toiminta 

Toiminnan teorian tarkastelemassa kohteellisessa toiminnassa ei ole kyse 
sattumanvaraisista teoista tai impulsiivisesta reagoimistesta. Toiminnaksi 
ymmärretään tavoitteellinen, yhteisön kautta merkityksensä saava ja pitkäjänteinen 
toiminta. (Engeström 1995, 9.) 

Engeströmin käyttämä määritelmä artefaktille on “kulttuurissa kehittynyt väline”. 
Toiminta on aina kohteeseen suuntautunutta, mutta kohde on saavutettavissa vain 
välittäjien,  eli näiden kulttuurihistoriallisesti rakentuneiden välineiden (esineet, 
merkkijärjestelmät, käsitteet) kautta (kuva 2). 

 

Toiminnan teoriassa toimintajärjestelmä, tai yksinkertaisemmin toiminta, on 
analyysin yksikkö (Engeström 1995, 41). Toiminta on aina kohteellista ja välittynyttä 
(Engeström 2004, 9). Toimintajärjestelmä on kehittyvä ja dynaaminen kokonaisuus, 
jossa eri osat – toimijat, toiminnan välittäjät ja toiminnan kohteet – vuorovaikuttavat 
ja osallistuvat toistensa muokkaamiseen (Kuutti 1996, 32). 

 

toimija kohde

välittäjä

Kuva 2: toiminnan välittyminen. 
Engeströmiä (1999, 31) mukaillen

1.  Myöhemmin tässäkin työssä artefaktianalyysi ja artefaktikokoelma viittaavat aineellisiin tuotoksiin, ihmisen valmistamiin esineisiin
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Engeströmin laajentamassa toimintajärjestelmän mallissa korostuu toiminnan 
tapahtuminen yhteisössä. Mallissa kuvataan toimijan ja kohteen lisäksi yhteisö. 
Suhdetta yhteisöön kuvataan sääntöjen ja työnjaon välittämänä. (Kuva 3.) 

Toiminnat ovat pitkäaikaisia rakenteita. Kohde ei muutu lopputulokseksi hetkessä, 
vaan prosessi vaatii yleensä useita vaiheita. Toiminnan kuvaaminen vaatii myös 
alemman tason prosessien tarkastelua. Toiminta jakautuu teoiksi ja operaatioiksi, 
joista muodostuu toiminnan tasot. (Kuutti 1996, 30.) 

Kuvassa 4 mallinnetaan toiminnan tasojen hierarkia. Toiminta tapahtuu motiivin 
ohjaamana. Toiminta koostuu teoista ja tekosarjoista, jotka tähtäävät tiettyyn, 
motiivia mukailevaan tavoitteeseen. Teot muodostuvat toimenpiteistä eli 
operaatioista. Operaatiot ovat opittuja, rutiininomaisia ja voivat tapahtuvat ilman 

tiedostettua harkintaa tai ainakin vaivattomasti ilman jatkuvaa ongelmien ratkontaa. 
Operaatiot tapahtuvat olosuhteiden sanelemin ehdoin. Olosuhteiden muuttuessa 
toisiksi, myös operaation on mukauduttava. Tällöin operaatio vaatii jälleen 
tiedostamista ja mukauttamista, jolloin se ei ole enää operaatio, vaan teko. 

Kuva 3: toimintajärjestelmä. Engeströmiä (1999, 32) mukaillen

toimija kohde

välittäjä

säännöt yhteisö työnjako

Kuva 4: toiminnan hierarkiset tasot (Kuutti, 1996, 30)

toiminta

teko

operaatio

tarve 
kohde 

motiivi

tavoite

välineet 
olosuh-

teet
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2.4 Ekspansiivinen sykli 

Toimintajärjestelmät kehittyvät pitkän ajan kuluessa ja niillä on historiallinen 
ulottuvuus. Emme aina tiedä, miksi ja milloin toiminta on alkanut, vaikka olemme 
itse siihen osallistumassa. Ekspansiivinen sykli on toimintajärjestelmän kehittymistä 
kuvaava malli. (Engeström 1999, 33)  

Engeströmin mukaan toimintajärjestelmät muuttuvat sykleittäin - kun toimen 
toimintajärjestelmä tulee syklin loppuun, syntyy toinen. Syklin aikana sisäistämisen 
ja ulkoistamisen suhde kehittyy. Syklin alussa toiminta on uutta. Se vaatii opettelua ja 
toimintaan liittyvien sääntöjen ja tapojen sisäistämistä. Luova ulkoistaminen alkaa 
vaivihkaa, kun toimijat kehittävät pieniä, yksilöllisiä ja paikallisia innovaatioita ja 
muunnelmia tehdäkseen toiminnasta itselleen sopivampaa. Toimintaan osallistuvan 
ymmärtäessä yhä enemmän toiminnan luonteesta ja perustavanlaatuisten 
toimintojen muututtua jo rutiininomaisiksi operaatioiksi, vapautuu enemmän 
kapasiteettia havainnoida toiminnassa ilmeneviä ristiriitoja ja muokata toimintaa 
innovatiivisesti. Toimintaa muokkaavat ulkoistukset mahdollistavat kriittistä 
itsereflektiota ja ruokkivat ulkoistamisen viemistä pidemmälle. 

Ulkoistaminen laajentuu yhä kattavammaksi. Lopulta ulkoistuksista syntyy uusi 
toimintajärjestelmä. Kun uusi toimintajärjestelmä "tasapainottuu" ja tulee uudeksi 
normiksi, siitä tulee uuden syklin alku: malli, johon tutustutaan ja jota opiskellaan ja 
jota kehitetään taas uuteen sykliin. (Engeström 1999, 33-34) 

Toiminnan teoriaan sisältyy käsitys, että käyttämämme aineelliset välineet ja 
käsitteelliseet työkalut ovat kulttuurihistoriallisesti muodostuneita. Ne ovat siis aina 
jonkin toiminnan tuottamia ulkoistuksia. Työkaluihin on ulkoistettu ongelmien 
ratkaisuja, jotka kiteytyvät esimerkiksi esineen muodossa, rakenteessa ja 
materiaalisissa ominaisuuksissa. (Hyysalo 2009, 41) Esimerkiksi vasaran muoto ja 
materiaalit ovat muovautuneet pitkän ajan kuluessa erilaisten ulkoistusten kautta. 

ulkoistaminen

sisäistäminen

Kuva 5: ekspansiivinen sykli. Engeströmiä (1999, 33) mukaillen
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2.5 Proksimaalisen suunnittelun teoria 

Proksimaalinen suunnittelu (engl. proximal design) on käsite, joka kuvaa ihmisten 
suhdetta käyttämäänsä teknologiaan tietyissä, erityisissä olosuhteissa. 
Proksimaalisen suunnittelun ominaispiirteitä ovat ympäristön asettamat rajoitteet, 
pakon sanelema kekseliäisyys, rakenteellinen mukautuvaisuus, persoonallisuus ja 
symbolinen merkitys, sekä valmistamisen ja kunnossapidon sosiaalinen merkitys. 
(Hyysalo et. al. 2016, 866-867.)   

Hyysalo et. al. (2016, 866-867) tutkivat liikkumisen ja logistiikan järjestämisen tapoja 
pohjoisen Siperian (“Russian Far North”) alueilla. Omien taitojensa ja 
kekseliäisyyden varassa elävät yhteisöt eivät vain korjaa ja paikkaile muualla 
suunnitellun ja valmistetun tuotteen vikoja tai aukkoja, vaan osallistuvat kokonaisen 
teknologisen järjestelmän suunnitteluun. Läheinen ja jatkuva suhde teknologiaan, 
yhdessä äärimmäisten olosuhteiden vaikutuksen kanssa voi tuottaa kestäviä 
suunnittelun periaatteita, joita on pidetty vain ammattimaisten suunnittelijoiden 
hallitsemana kenttänä.  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LUKU 3 Aineisto ja menetelmät 
Tutkimuksen aineisto jakautuu itse tuotettuun havaintoaineistoon ja luonnolliseen, 
eli tutkijasta riippumattomaan aineistoon. Itse tuotettu aineisto koostuu 
osallistuvalla havainnoinnilla tuotetuista muistiinpanoista ja artefaktiaineistosta, 
johon kuuluu kokoelma pyöräilijän varusteita. Luonnollista aineistoa ovat lajin 
harrastajien tuottama kirjallisuus, matkaraportit ja esiintymiset. Erittelen näiden 
aineiston eri osien tarkoitusta ja tulkitsemisen tapoja tässä luvussa. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa on hyvä erottaa toisistaan aineistot, jotka on tuotettu 
aktiivisesti osallistumalla tai muuten jollain tavalla vuorovaikutuksessa tutkimuksen 
kohteiden kanssa, sellaisista aineistoista, jotka ovat luonnollisia, eli olemassa 
tutkijasta ja tämän toimista riippumatta (Alasuutari 2011, 156). 

kenttämuistiinpanot artefaktikokoelma

havainto

artefaktianalyysi

havainto

analysointi ja 
teemoittelu

toimintajärjestelmäanal
yysi

itse tuotettu aineisto ja analysointi

harrastajayhteisön 
tuottama kirjallisuus, 
esiintymiset ja raportit

analysointi ja 
teemoittelu

ristiinanalyysihavainto

luonnollinen aineisto ja taustatutkimus

havainto

hobbistinen tieto

Kuva 6: opinnäytteen aineisto ja analyysi vaiheittain
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3.1 Itse tuotettu aineisto 

Aineiston painopiste on itse osallistumalla tuotetussa aineistossa, johon kuuluu 
kirjoitettuja muistiinpanoja, kuva- ja äänitallenteita, sekä näitä täydentäviä 
tallenteita, kuten gps-laitteen tallentamaa jälkidataa, rannetietokoneen tallentamaa 
aktiivisuusdataa ja sosiaaliseen mediaan tuotettuja julkaisuja. 
 
Artefaktiaineisto käsittää käyttämiäni varusteita, joita tulkitaan artefaktianalyysin 
menetelmällä. Fyysisen aineiston luokkaan kuuluu myös joukko itse valmistamiani, 
omavaraisilla ultramatkoilla käyttämiäni varusteprototyyppejä. 

Havaintoaineistoa kerättiin pyöräilytapahtumiin osallistumisen ja niihin 
valmistautumisen aikana painottuen vuoteen 2019. Aineistonkeruun kannalta 
merkittävin tapahtuma oli kolmentuhannen kilometrin pituinen, omavarainen 
yksilösuoritus “Yötön 3000” heinäkuussa 2019. Aineistoa kertyi myös omavaraisen 
ultrapyöräilyn Ruska-tapahtumissa 2017 ja 2018, Tapahtumista on tarkempi kuvaus 
luvussa 4.1. 
 
Osallistuvaa havainnointia ja varustekokoonpanon testausta  tehtiin myös kahdessa 
toisenlaisessa tapahtumassa: Huhtikuussa yhden päivän kestoisessa 
seikkailukilpailussa “Allroad Race” ja myöhemmin viikonlopun kestoisella 
itsenäisellä matkalla marraskuussa 2019. 

3.2 Osallistuva havainnointi ja kenttämuistiinpanot 

Havainnointi kytkeytyy aineiston hankinnan menetelmänä tiiviisti toiminnan teorian 
perinteeseen. Toimintajärjestelmän analyysi soveltuu empiirisen, laadullisen ja 
usein etnografisilla menetelmillä kerätyn aineiston analyysiin. 

Havainnoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisesti ihmisten seuraamista heidän 
luonnollisessa ympäristössään. Menetelmän juuret ovat antropologiassa ja 
etnografisessa työntutkimuksessa, joiden yhteydestä se on myöhemmin omaksuttu 
tuotekehittäjien työvälineeksi. (Hyysalo 2009, 106.) 

Osallistuva havainnointi on havainnoinnin muoto, jossa havainnoija itse on mukana 
tutkittavassa toiminnassa. Osallistuva havainnointi tarkoittaa, että tutkimusta 
tehdessä osallistuin tutkittavan yhteisön toimintaan (Eskola & Suoranta, 1998/2000, 
102). Havainnoija opettelee itse haivainnoitavan toiminnan edellyttämiä taitoja, 
suorittaa toimintaan kuuluvia tehtäviä ja tulee osaksi yhteisöä. (Hyysalo 2009, 114.) 

Antropologisessa kenttätutkimuksessa pidetään tärkeänä, että tutkija viettää aikaa 
havainnoimassaan yhteisössä ja viipyy riittävän pitkään. Tavoitteena on muuttua 
yhteisön jäsenille näkymättömäksi, jotta muita jäseniä päästään tarkkailemaan 
“näkymättömänä” (Alasuutari 2011, 103-104) 

Tässä opinnäytteessä olen hyödyntänyt osallistuvaa havainnointia, jolla on 
autoetnografinen painotus: tarkastelun keskiössä on oma toimintani ja 
harrastajuuteni omavaraisena ultrapyöräilijänä. Toiminta kytkeytyy joukkoon 
erilaisia tapahtumia, joiden aikana havainnoin toimintaani yksin tai muiden kanssa, 
sekä muiden toimintaa silloin kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Tapahtumien 
konkreettisen keston ulkopuolella on tehty havainnointia tapahtumiin 
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valmistautumisesta ja ennakkoon tapahtuvasta suunnittelusta, joka on 
tutkimusaiheen kannalta yhtä olennaista toimintaa. 

Käyttämäni menetelmä on osallistuvan havainnoinnin ja autoetnografisen 
menetelmän rajankäyntiä. Tutkimuksessani on vahva henkilökohtainen ote ja 
aineiston painopiste on vahvasti itse osallistumalla tuotetuissa havainnoissa. 
Autoetnografialle tyypillisen tarinallisuuden (Kettunen 2013, 36) sijaan olen kuitenkin 
päätynyt toimintajärjestelmän analyysia tukevaan, henkilökohtaisen kokemuksen 
merkitystä vähemmän painottavaan tyyliin. 

Havainnoinnin haasteet omavaraisessa ultrapyöräilyssä 

Havainnoinnille keskeistä on hyvien muistiinpanojen tekeminen. Tavanomaisia 
työvälineitä ovat kynä, lehtiö, kamera ja sanelin (Hyysalo 2009, 107). Muistiinpanoista 
tulisi laatia puhtaaksikirjoitettu kenttäraportti mahdollisimman pian havaintojen 
tekemisen jälkeen. (Hyysalo 2009, 115.) 

Omavaraisen ultrapyöräilijän toiminnan havainnoiminen tapahtuman aikana on 
kenttätyöskentelyllinen haaste, joka edellyttää työvälineiden ja tekniikoiden 
soveltamista. Tässä kappaleessa erittelen haasteita ja kuvaan käyttämiäni tapoja 
toteuttaa havainnointia ja tehdä havainnointia pyöräilytapahtuman aikana. 

Ensimmäinen haaste on se, että ultrapyöräilytapahtumat ovat pitkäkestoisia ja 
edellyttävät lähes jatkuvaa liikkeelläoloa, mahdollisimman harvoilla ja 
lyhytkestoisissa tauoilla. Merkittävät havainnot voivat syntyä koska tahansa, kaikkina 
vuorokauden tunteina. 
 

Kenttätutkimusta tekeville, ulkopuolisille havainnoitsijoille urheilijan jatkuva 
seuraaminen olisi työmäärän ja olosuhteiden vuoksi valtavan raskasta. Toiseksi, se 
hyvin todennäköisesti aiheuttaisi häiriöitä urheilijan toimintaan, joka ei tällöin 
välttämättä olisikaan autenttista jatkuvan läsnäolon alla. Kolmanneksi, ulkopuolisen 
tahon, kuten dokumenttielokuvaa tuottavan tiimin läsnäoloa ei ole katsottu hyvällä 
omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtumissa. 2 

Ylläolevat syyt puoltavat osallistuvaa havainnointia. Tällöin voidaan olla varmoja 
ainakin siitä, että ulkopuolisten länsäolo ei vaaranna toiminnan autenttisuutta tai 
omavaraisuuden ehtoa. Saman tapaisissa tilanteissa, jossa havainnoijan läsnäolo 
sopii huonosti aineiston keräämiseen, on käytetty myös luotainmenetelmää, jossa 
tutkittava henkilö itse osallistuu havaintojen tuottamiseen käyttämällä tutkijalta 
saamansa luotaimen työkaluja. (Hyysalo 2009, 85.) 

Osallistuva havainnointi on kuitenkin hyvä lähtökohta tiedonhankintaan silloin, kun 
siihen on mahdollisuus. Eräänä etuna on mahdollisuus itsesäätelyyn: havainnoinnin 
häiritessä itse suoritukseen keskittymistä, voin keskeyttää havainnoinnin. Samoin 
voin mukauttaa tiedonkeruun menetelmiä toiminnan ehdoilla. Haastavien 
tilanteiden havainnointia helpottaa, kun on vain itselleen vastuussa havainnoinnin 
lopputuloksesta. 

 
Muistiinpanomenetelmien soveltaminen ultrapyöräilyn olosuhteisiin 

Muistiinpanojen tekemiseen kehitettiin uusia, omavaraisten 
ultrapyöräilytapahtumien erityisvaatimuksiin soveltuvia menetelmiä. 

2. Omavaraisuus on aina tulkinnanvaraista ja urheilijan itsensä on huolehdittava tapahtuman hengen toteutumisesta omalta osaltaan. Lael Wilcoxin kolmas osallistuminen Tour Divide -kilpailuun 2019 keskeytyi osaltaan 
siksi, että kuvausryhmän läsnäolo herätti paljon epäluuloisuutta ja spekulaatioita sääntöjen koettelusta. Monen mielestä Wilcoxin saama kritiikki oli epäasiallista ja tilannetta vääristeltiin.  
(Kaladyte, 2019. https://theradavist.com/2019/06/tour-divide-race-part-4/ )

https://theradavist.com/2019/06/tour-divide-race-part-4/
https://theradavist.com/2019/06/tour-divide-race-part-4/
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Kronologisesti ryhmitellen tapahtumaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen syntyi 
havaintoaineistoa ja oivalluksia seuraavien aktiviteettien yhteydessä: 

 tapahtumaa ennen: 

reittisuunnitelma, ajosuunnitelma, varusteiden valitseminen, 
testikokoonpano, koeleiriytyminen, ruokakokeilut, prototypointi, 
mielikuvaharjoitukset, taustatiedonhankinta 

tapahtuman aikana: 

käyttö, ylläpito, mukautuminen, täydentäminen, organisointi, reagointi, 
manipulointi, havainnointi, pohdinta ja assosiaatiot, suunnitelman ja 
kokoonpanon yhtäaikainen, muokkaaminen, raportointi 

tapahtuman jälkeen 

reflektointi, muistiinpanojen analyysi, raportointi 

Hyysalo (2009, 107)  suosittelee, että havaintoja kirjataan muistiin välittömästi, 
esimerkiksi kynää ja lehtiötä käyttäen, ettei niihin liittyvät yksityiskohdat pääse 
unohtumaan. Kameran ja nauhurin hyödyntämistä muistia vahvistavina apuvälineinä 
suositellaan niin ikään. 

Omavaraisen ultrapyöräilyn osallistuvaan havainnointiin oli tarve suunnitella 
muistiinpanojen tuottamisen menetelmiä lähtökohdista, joissa kynälle ja paperille ei 
olisi aikaa tai välttämättä edes tilaa. Havaintojen muistiin merkitseminen pitäisi olla 
tehtävissä niin, että se ei hidastaisi kohtuuttomasti reitillä etenemistä, eli estäisi 

tapahtuman tavoitetta toteutumasta. Muistiinpanovälineet eivät saaneet olla painavia 
tai tilaa vieviä. Lisäksi tallennusmenetelmien tuli olla turvallisia käyttää. 

Seuraavaksi kuvailemani menetelmät otin käyttöön heinäkuussa 2019 “Y3000” 
-tapahtuman havainnointiin. 

Turvalliset muistiinpanovälineet 

Pyöräurheilussa melko vakiintunut normi on, että liikkeessä ollessaan pyöräilijä voi 
tehdä tiettyjä rutiininomaisia toimintoja, kuten siemailla juomapullosta, katsoa 
navigaattorista reittiä tai säätää vaatetusta, mikäli kokee tämän itse turvalliseksi 
omaan taitotasoonsa ja olosuhteisiin nähden. Ultrapyöräilijät saattavat tehdä hieman 
monimutkaisempiakin toimia ajon aikana, sillä heillä on runsaasti aikaa harjoitella 
näiden toimintojen tekemistä turvallisemmin, mutta toisaalta myös tarve “tappaa 
aikaa” satulassa istuessaan. On tavallista esimerkiksi käyttää älypuhelinta 
hakeakseen tietoa paikallisista palveluista tai valita kuunneltavaa musiikkia tai 
radio-ohjelmia. 

Vaikka pyörän selässä tapahtuva oheistoiminta on yleistä, katsoin kuitenkin, että 
tutkimusmenetelmä ei voi perustua vähäiseenkään tietoiseen riskinottoon 
havaintojen merkitsemiseksi. Tällaista edustaisi vaikkapa älypuhelimen sovellusten 
tai kameran käyttäminen liikkeellä ollessa, vaikka se olisi sinänsä tuttua itselleni. 
Koekäytössä ääninauhuriin saneleminen liikkeellä ollessa osoittautui helpoksi 
toiminnoksi, joka ei estänyt ympäristön havainnointia tai pyörän hallintaa 
tavallisissa olosuhteissa. Näin ollen valitsin pienikokoisen ääninauhurin havaintojen 
ensisijaiseksi tallentimeksi. 
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Rikkaat muistiinpanot 
 
Muisti ja muistot ovat subjektiivisia ja saattavat johtaa harhaan. Muistikuvien 
syntyminen on epätäydellistä tavallisissa arkielämän tilanteissakin. Tästä 
lähtökohdasta oli selvää, että niiden taltioitumiseen ei voisi luottaa tapahtumassa, 
johon kuuluu vähäinen ja epäsäännöllinen nukkuminen, väsymyksen venyminen 
äärimmilleen sekä vaikeuksien, ikävien olosuhteiden ja itselle asetettujen 
tavoitteiden tuottamat paineet. Tätä ennakoiden otin tavoitteeksi tuottaa rikasta 
havaintoaineistoa, joka sisältää tilanteen ja hetken kuvausta. Tällä tarkoitan, että 
muistiinpanoihin kuuluu ennalta merkittäviksi ajateltujen havaintojen lisäksi myös 
muun tilanteen kuvailua, alkaen sijainnista, säätilasta ja siitä mitä näen ja koen 
kyseisellä hetkellä. Muistiinpanojen tekemisen tapa kehittyi tapahtuman aikana. 
Toisaalta muistiinpanojen määrään ja laatuun vaikutti matkan loppupuolen väsymys 
ja etenemispaine. 

Valokuvaaminen oli mahdollista usein, mutta vain silloin kun olin pysähtynyt taukoa 
pitämään. Sen sijaan nauhoitteiden saneleminen oli näissä tilanteissa aikaavievää, 
sillä erilaiset taukotoimet vaativat enemmän keskittymistä kuin rutiininomainen 
pyörän ajaminen, eikä saneleminen onnistu niiden kanssa samaan aikaan. 

Matkan aikana nauhoitetut havainnot käsittelivät seuraavia aiheita: varusteiden 
käyttötavat, muutokset kokoonpanossa ja pakkaustavoissa, uudet teknologiset 
kehitysideat, pyöräilijän suhde ympäristöönsä, fyysisen ja henkisen olotilan 
muutokset, pyöräilyyn ja muihin toimintoihin liittyvä ergonomia, ajon suunnittelu ja 
ajanhallinta sekä toimimattomat tai korjausta kaipaavat varusteet. 

Kuva 7 (oikealla): “Yötön 3000” -tapahtuman toteutunut reitti. 
Kuvakaappaus palvelusta: www.ridewithgps.com
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Sanelu ja valokuvat olivat havaintoaineiston aktiivisesti tuotetut muodot. Näiden 
lisäksi tietoa tapahtuman ajalta tallentui myös passiivisesti, ilman aktiivista 
muistiinpanojen tuottamista. Passiivinen tallentaminen oli sekä suunniteltua että 
suunnittelematonta. GPS-laite tallensi koko tapahtuman aikaisen etenemisen .gpx 
-tiedostoksi, eli “jäljeksi”, joka sisältää tarkan, kartan avulla visualisoitavan (kuva 7) 
tiedon liikkumastani reitistä, sekä jokaisen sijaintipisteen aikaleiman. 
Rannetietokone tallensi dataa sykkeistä, nukutuista tunneista ja arvioidusta 
energiankulutuksesta. Rannelaite ei tosin ollut aina päällä, eikä sen tallentamiin 
lukuihin kannata luottaa varauksetta. 

Sosiaalisen median kuvapalveluun ja pyöräilijöiden keskustelufoorumille tuotetut, 
lyhyet raportit matkan etenemisestä ovat myös matkasta tallentunutta tietoa, vaikka 
niitä ei ole tarkoituksellisesti tuotettu tutkimuksen havaintoaineistoksi. Oma 
lukunsa on erilaisten viestisovellusten suljetuissa keskusteluryhmissä tapahtunut 
kuulumisten kertominen ja kahdenväliset keskustelut. Nämä eivät ole julkista tietoa, 
mutta voivat tarvittaessa toimia matkan tapahtumien rekonstruoinnissa ja toimittaa 
samaa tehtävää kuin aiemmin tässä kappaleessa kuvailemani “rikkaat” 
muistiinpanotavat. 

3.3 Artefaktiaineisto ja artefaktianalyysi 

Artefaktianalyysi on menetelmä, joka tarkastelee tuotteita ja tuotejärjestelmiä, 
tutkien niiden käyttöön ja käyttäjiin liittyviä oletuksia ja toisaalta toteutunutta 
käyttöä (Hyysalo 2009, 142-143). Termiä ei pidä sekoittaa toiminnan teorian 
kirjallisuudessa esiintyvään artefaktiin (ks. luku 2.2), joka merkitsee kulttuurisesti 
tuotettua, aineellista tai käsitteellistä välinettä tai työkalua. 

Omavaraisen ultrapyöräilijän varustekokoonpanoon kuuluneet esineet voivat toimia 
tiedon välittäjinä. Artefaktianalyysi toimii tämän tutkimuksen tapauksessa 
havainnointia täydentäen. Esineet ovat aineisto, jota analysoimalla voidaan saavuttaa 
tietoa käytön tilanteista. Tutkimuksessani keskeisintä on urheilijan toiminta ja 
toimintaan liittyvä varusteiden käyttö erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Tämän 
tutkimuksen tapauksessa artefaktianalyysiä ei niinkään tarvita vastaamaan 
kysymyksiin siitä, mitä odotuksia tai intentioita varustekokoonpanon eri osiin liittyy. 
Sen sijaan varusteiden toteutuneeseen käyttöön, joka monesti poikkeaa 
suunnitellusta käytöstä, voidaan saada lisää selvyyttä esineitä analysoimalla. Kuten 
Hyysalo (2009, 142) toteaa esineet kantavat itsessään jälkiä, jotka kertovat niiden 
käytöstä ja rooleista tapahtumien aikana. Nämä jäljet ovat omiaan paljastamaan 
vaikeasti havaittavia ja tiedostamattomia ominaisuuksia. 

Aineistoon kuuluvia varusteita on analysoitu kolmessa roolissa: yksittäisinä esineinä, 
varustekokoonpanon osina ja teemoitellen käyttötarkoituksen mukaan. Luvussa 5.3. 
havainnollistan juomaveden kanssa toimimiseen liittyvän esineistön moninaisuutta 
tarkastelemalla samanaikaisesti joukkoa varusteita, jotka ovat olleet mukana eri 
matkoilla ja erilaisten kokoonpanojen osina. 

3.4 Luonnollinen aineisto 

Tutkimuksen aikana olen tutustunut lajin harrastajien kansainvälisiin ja kotimaisiin 
keskusteluyhteisöihin, medioihin ja julkisiin esiintymisiin. Harrastajuuteeni kuuluu 
muutenkin alan medioiden ja keskustelujen seuraaminen, mutta tutkimuksen 
aiherajaus on ohjannut etsimään teknologian käyttöön ja käyttötilanteisiin liittyviä 
lähteitä. 
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Luonnollinen aineisto on ollut vuoropuhelussa itse tuottamani havaintoaineiston 
kanssa. Esimerkiksi cyclingabout.com ja ultralightcycling.blogspot.com -blogien 
esittämät oivallukset pyörän varusteiden pakkaamisesta ovat mahdollistaneet oman 
varustekokoonpanoni arvioimisen näiden oivallusten valossa. 

Olen koonnut alle valikoiman luonnollisena aineistonani käyttämiäni lähteitä ja 
resursseja. Koonnissa painottuvat suomalaiset lajin vaikuttajat ja sellaiset julkaisijat, 
joiden tuottama sisältö on keskittynyt teknologian käyttöön ja kehittämiseen. 
Luonnollisen aineiston laajemmasta kokonaisuudesta nostan esille nämä esimerkit, 
sillä ne ovat olleet merkittäviä. 
 
 Mikko Mäkipään luennot Go Expo -messuilla 2017-2020 

9.3.2020 
Goexpo 2019 - Mitä, missä, kannattiko? Pitkänmatkanpyöräilijän arkea  

 osa 2 
https://www.youtube.com/watch?v=C1KRkVN7Mt4 

5.3.2020 
Goexpo 2020 - Maantiepyöräreitin suunnittelu vieraalle alueelle 
https://www.youtube.com/watch?v=70TWCIQT3uA 

5.3.2018 
Goexpo 2018 - Miten pakkaat pyörämatkalle Suomen halki 
https://www.youtube.com/watch?v=WVMzsmeVLgw 

19.3.2017 
Goexpo 2017 - Pitkänmatkanpyöräilijän arkea 

https://www.youtube.com/watch?v=WA9nclw017w&t=4s 

Pekkinen ja Mäkipää, Yle 2019 

 Pitkänmatkanpyöräilijän mielenmaisemaa 

“Mikko Mäkipää osallistuu pisimmillään tuhansien kilometrien 
mittaisiin yksin ajettaviin pyöräkisoihin. Tänä vuonna Mäkipää 
osallistui mm. Euroopan halki ajettavaan Transcontinental Race 
-kisaan, sekä Kirgisian vuoristossa kisattuun Silk Road Mountain Race 
-tapahtumaan. Mitä pitkät kisat vaativat mieleltä, fysiikalta ja 
varusteilta? Juuso Pekkinen haastattelee.” 
 https://areena.yle.fi/audio/1-50014483 
 Julkaistu: ma 10.12.2018 

Kokeneen suomalaisen ultrapyöräilijän, Samuli Mäkisen 
tapahtumaraportteja 
https://samulimaekinen.wordpress.com/ 
 
Alee Denhamin monipuolinen sivusto pitkien matkojen liikkumisesta 
polkupyörällä 
 www.cyclingabout.com 

 Havainnollinen blogi pyörämatkailusta kevyillä varusteilla 
www.ultralightcycling.blogspot.com 

 Yhdysvaltalainen uutismedia, yhteisöalusta ja tietopankki 
www.bikepacking.com 

https://www.youtube.com/watch?v=C1KRkVN7Mt4
https://www.youtube.com/watch?v=70TWCIQT3uA
https://www.youtube.com/watch?v=WVMzsmeVLgw
https://www.youtube.com/watch?v=WA9nclw017w&t=4s
https://areena.yle.fi/audio/1-50014483
https://samulimaekinen.wordpress.com/
http://www.ultralightcycling.blogspot.com
http://www.bikepacking.com
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 Transcontinental  
  https://www.youtube.com/channel/UCKRsd5HOKbR2O4517b7cmLA/ 

Kanavalla muun muassa The Transcontinental Race-kilpailun (TCR) 
perustajan, Mike Hallin (1981-2017) ajatuksia omavaraisen ultrapyöräilyn 
periaatteista ja kilpailun ideologiasta. 

TCR-kilpailun kaksinkertaisen voittajan, monipuolisesti erilaisiin kilpailuihin 
osallistuvan James Mark Haydenin web-sivusto. 
 https://www.jamesmarkhayden.uk/ 

3.5 Harrastajatietämys ja ennakko-oletukset 

Suunnittelijan henkilökohtaisella kokemukseen ja arkiseen päättelyyn pohjaavilla 
ennakko-oletuksilla on usein suuri rooli tuotekehityksen suunnitteluratkaisuja 
tehtäessä. Moniin suunnitteluongelmiin voidaankin löytää aivan toimivia ratkaisuja 
näin mutkattomasti. Ennakko-oletuksiin luottaminen voi kuitenkin muodostua 
suunnitteluprojektin kompastuskiveksi. (Hyysalo 2009, 78-79.) 

Kotron (2007, 155) mukaan suunnittelijoiden henkilökohtainen kokemus suunittelun 
kohteena olevan urheilulajin harrastajina saattaa olla erittäinkin arvokas resurssi ja 
kilpailuetu. Kotro puhuu hobbismista ja hobbistisesta tietämyksestä (hobbyist knowing). 
Hobbistisessa tietämisessä on kyse siitä, että tietoa kerrytetään osallistumalla itse, 
olemalla toimijana aktiviteeteissa, osallistujana tapahtumissa ja jäsenenä 
harrastajayhteisössä. 

Kotron mukaan hobbistinen tietämys voi palvella tuotekehitystä ja kantaa hyviä 
tuloksia, rinnastuen perusteellisesti toteutettuun käyttäjätutkimukseen. 

Kotro (2007, 155) ehdottaa, että hobbistista tietoa omaava tuotekehittäjä (tai muu 
tutkija) voi välittää työhönsä yksilöllisiä oivalluksia, mutta näiden lisäksi myös 
harrastajayhteisön arvoja ja ideaaleja.  
Tässä opinnäytteessä omavaraiseen ultrapyöräilyyn ja muuhun pyöräurheiluun 
liittyvä hobbistinen tietämys on kehys, jonka puitteissa olen syventynyt erityisesti 
teknologiaa ja varustekokoonpanoa koskeviin kysymyksiin. Ylipäätään se, minkä 
määrittelen omavaraiseksi ultrapyöräilyksi, on erilaisten tapahtumien ja 
harrastajayhteisöjen varaan rakentuva ja kehittyvä konstruktio. Sille on vaikea löytää 
ylipäätään ristiriidatonta ja samalla kattavaa määritelmää.  

Osallistumiseni tämän lajin tapahtumiin ja uudistuvan perinteen rakentamiseen on 
lähtökohta, josta olen voinut lähestyä tarkemmin rajaamaani aihetta ja löytää 
mielekkään tutkimuskysymyksen. 

Huomautan, että vaikka hobbistinen tietämys on tarjonnut lähtökohdan 
tutkimukselleni, se ei ole tietoa joka vain edelsi tutkimusta. Opinnäytetyötäni 
pohjustava taustatutkimus ja tutkimusaiheen ideointi on alkanut jo pitkän aikaa 
sitten ja se on ohjannut havainnointini suuntautumista ja hobbistisen tiedon 
painottumista. Hobbistinen tietämys on kasvanut laajemmaksi havaintoaineistoni 
kertyessä. Toisaalta, siinä missä havaintoaineistoni keruu on prosessin aikana 
ohjautunut yhä tarkemmin tiettyjen teemojen ja käsitteiden ympärille, on 
hobbistinen tieto jotain, mitä en joudu rajaamaan tai ohjaamaan tietoisesti. 

Mitä tietoa minulla on hobbistin ominaisuudessa ja onko se yleistettävissä kattamaan 
laajaa omavaraisen ultrapyöräilyn alakulttuuria? Tutkimustani edeltänyt taustatyö 
toi esille havaintoja, joiden perusteella muotoilin tutkimuskysymykseni. Taustatyön 
löydöksistä tärkeimmät koskivat eri harrastajien, eri tapahtumien ja eri 
varustekokoonpanojen heterogeenisyyttä. Tässä mielessä hobbistisen tietämykseni 

https://www.youtube.com/channel/UCKRsd5HOKbR2O4517b7cmLA/
https://www.jamesmarkhayden.uk/
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rooli ei ole legitimoida tekemiäni yleistyksiä totuudeksi. Päin vastoin, se on auttanut 
nopeammin hylkäämään pyrkimykset yleistää havaintojani, jolloin olen osannut 
esittää parempia kysymyksiä. 

Omassa tutkimuksessani kysymys “käyttäjäryhmästä” on joka tapauksessa eri 
mielessä avoin kuin tuotekehityksen kontekstissa ajatellut potentiaaliset käyttäjät. 
Tässä vaiheessa on tarpeen painottaa, että en katso oman toimintani omavaraisena 
ultrapyöräilijänä ja suhteeni käyttämääni teknologiaan olevan kattava otanta tai 
yleistettävissä. Alasuutari (2011, 237) huomauttaa, että laadullisessa tutkimuksessa 
pyritäänkin yleisesti ottaen valikoimaan tutkimuksen kohteeksi ilmiö, jossa 
tapaukselta ei edes odoteta yleistettävyyttä. Olennaista ei ole ilmiön olemassaolon 
todistaminen tai näkyväksi tekeminen, vaan selittäminen, eli ymmärrettäväksi 
tekeminen. 

Hyysalo (2009, 81) muistuttaa, että arvioitaessa omakohtaiseen kokemuksen 
luotettavuutta vaikkapa tietyn urheilulajin osalta, on olennaista tunnistaa ja tuoda 
esille oma sijoittuminen suhteessa muihin käyttäjiin. Mitä tiedetään ja mitä ovat 
oman tietämyksen aukot? Myös oman harrastajayhteisön muut jäsenet voivat toimia 
tässä täydentävän tiedon lähteenä, mutta edelleen heidänkin painottumistaan 
suhteessa koko kohderyhmään tulee arvioida kriittisesti. Kotro (2007, 155) varoittaa, 
että hobbistisella tietämisellä ei tule legitimoida muilla perustein tehtyjä päätöksiä. 
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LUKU 4 
Omavarainen ultrapyöräily 2010-luvun lopulla 
suomalaisen urheilijan näkökulmasta 
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LUKU 4 Omavarainen ultrapyöräily 
2010-luvun lopulla suomalaisen 
urheilijan näkökulmasta 

“On kolmen pituisia pyörälenkkejä: normaaleja, pitkiä ja erittäin pitkiä. 
Pitkät poikkeavat normaaleista sillä tavalla, että pakkaan mukaan myös 
parranajovälineet ja erittäin pitkät sillä tavalla, että pakkaan mukaan 
myös kynsisakset… sen jälkeen kun on herännyt yhden kerran ja jatkanut 
matkaa, se on suunnilleen samanlaista kun herää neljännen kerran, 14. 
kerran, 24. kerran… se on pitkälti saman toistoa siinä vaiheessa.” 

Mäkipää, 2019 

Tässä luvussa taustoitan tutkimuksen kohteena olevan ultrapyöräilyn historiaa ja sen 
kehittymistä 2010-luvulle. Lajin perinteet ovat vaikuttaneet sen tämän päivän 
toimintakulttuuriin ja kantamiin arvoihin.   

Pitkänmatkanpyöräilyn historia alkaa 1890-luvun Italiasta ja Ranskasta (Audax Club 
Parisien, 2009). Edelleen pyöräilijät ympäri maailmaa ajavat brevet-matkoja, 
noudattaen pitkälti samoja Audax Club Parisien’in sääntöjä kuin heidän edeltäjänsä 
Ranskassa yli sata vuotta sitten. 

Perinteet ovat siis säilyttäneet asemansa, mutta 2010-luvulla pitkänmatkanpyöräilyn 
kenttä on myös uudistunut vauhdilla. Lajin kehitystä määrittävät uudet tapahtumat, 
joista monet ovat nimenomaisesti kilpailuja, näin poiketen perinteisistä brevet’stä, 

joissa yksilösuoritusten asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen on 
ehdottomasti vastoin etikettiä.  

Monelle uudelle tapahtumalle yhteinen piirre on myös vapaa reitinvalinta 
kontrollipisteiden välillä, ennalta määrätyn reitin sijaan. Tämä mahdollistaa 
erilaisten strategioiden ja erilaisiin olosuhteisiin soveltuvan kaluston hyödyntämisen 
ja korostaa ultrapyöräilyn seikkailullisuutta. 

Seuraavaksi esittelen suomalaisen harrastajayhteisön kannalta merkittäviä 
omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtumia. 

4.1 Tapahtumat Suomessa ja omaan havainnointiin kuuluneet 
tapahtumat 

Transcontinental Race 

Transcontinental Race (TCR) on 2013 alkaen vuosittain järjestetty omavaraisen 
ultrapyöräilyn kilpailu, jota voi merkittävyydessään pitää koko lajia määrittelevänä. 
TCR on vapaan reitin kilpailu Euroopan yhdeltä laidalta toiselle. Reitin on kuljettava 
pakollisten kontrollien (engl. control point) tai kontrollireittien (engl. control 
parcours), eli määrättyjen reittiosuuksien kautta, mutta näiden väliset etäisyydet 
ovat pitkiä ja pakottavat osallistujat valitsemaan kulkemansa reitin erittäin 
huolellisesti. Välimatka kahden pakollisen kohteen välillä voi olla yli tuhat kilometriä. 

Kilpailijoita lähti ensimmäiseen TCR:een vain 31. Heistä ensimmäisenä maaliin pääsi 
Kristoff Allegart, pyöräiltyään noin 3200 kilometriä hieman yli seitsemässä ja 
puolessa vuorokaudessa (TCR, 2020) Tämän jälkeen tapahtuman mittasuhteet ovat 
kasvaneet nopeasti: vuosina 2017 ja 2018 mukaan hyväksyttiin n. kolmesataa 
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kilpailijaa ja moni halukas tuli karsituksi. Vielä huomattavasti enemmän on kasvanut 
kilpailun seuraajien lukumäärä pyöräilymedioiden huomio. TCR on myös 
innoittanut lukuisia uusia, vaativuustasoltaan ja pituudeltaan vaihtelevia, 
omavaraisia ultrapyöräilytapahtumia. 

Ruska – Ride Across Finland 

Ensimmäinen omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtuma Suomessa oli Ruska – Ride 
Across Finland syyskuussa 2017. Tapahtuma ajettiin Hangosta Norjan ja Venäjän 
rajalle, vapaasti valittavalla reitillä kolmen reittipisteen, eli Kolin, Syötteen ja 
Saariselän kautta. (www.randonneurs.fi) 

Ruska on järjestetty tämän jälkeen vuosittain samaan aikaan, mutta joka kerta 
erilaisella reitillä. Olen itse osallistunut tapahtumaan 2017 ja 2018. Tapahtumissa 
olen kerännyt kuvallista aineistoa ja 2017 kävin tutkimusaihettani koskevaa 
keskustelua muiden osallistujien kanssa paluubussissa Kirkkoniemeltä 
Rovaniemelle. 

Yötön 3000 

Aineiston keräämisen kannalta merkittävin tapahtuma oli itse suunnittelemani, 
yhden osallistujan “Yötön 3000” (myöhemmin Y3000). Tämä oli prototyyppi 
heinäkuulle 2021 suunnitellulle, kaikille osallistujille avoimelle ja itsenäiseen 
raportointiin perustuvalle tapahtumalle. Heinäkuun 2019 Yötön 3000 oli 
reaaliaikaisesti seurattava ja tapahtumalla oli ennakkoon julkaistu tavoite ja säännöt. 
Reittiä määritti kuusi kontrollipistettä sekä samassa pisteessä sijaitsevat lähtö ja 
maali. Reitti kulki Helsingistä Oulun, Nuorgamin, Vesisaaren, Näätämöön, 
Kuusamoon ja Kuopion kautta takaisin Helsinkiin. Lopullinen reitti oli tapahtuman 

nimeä mukaillen pituudeltaan 3050 kilometriä. Matkaan kului 10 vuorokautta ja 18 
tuntia. Alkuperäinen tavoiteaika oli tasan 10 vuorokautta. 

Tulevan, heinäkuun 2021 tapahtuman tavoitteena on mahdollistaa omavaraisen 
ultrapyöräilyn tapahtumaan osallistuminen kaikkialla Suomessa asuville ilman 
muuhun matkustamiseen kuin pyöräilyyn käytettyä aikaa ja rahaa. Tapahtuman voi 
siksi aloittaa valitsemastaan sijainnista. Kontrollit kierretään järjestyksessä 
myötäpäivään ja palataan lähtöpisteeseen. 

4.2 Bikepacking: kulttuuri ja innovaatio 

Omavaraiseen ultrapyöräilyyn kytkeytyy toinen, samaan aikaan kehittynyt ja osittain 
päällekkäinen ilmiö: bikepacking. Bikepacking määrittyy toisaalta elämyksellisen ja 
seikkailullisen pyörällä liikkumisen, toisaalta teknologisten innovaatioiden kautta.  

Alunperin kyse oli maastopyöräilijöiden halusta yhdistää harrastamiseensa retkeilyä 
ja leiriytymistä, jotta maastopyörällä ajamisesta voi tehdä monipäiväisen elämyksen 
tai seikkailullisen kilpailun. Tällainen kilpailu on esimerkiksi jo 2008 alkanut Tour 
Divide, joka muistuttaa omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtumia tai voidaan hyvin 
lukeakin sellaiseksi.  

Maastopyöräretkeilyssä perinteiseen retkipyöräilyyn verrattuna tärkeämpään 
asemaan nousi mukana kannettavien varusteiden keveys ja niiden pakkaaminen 
pyörään tavalla, joka vielä säilyttäisi pyörän ketteryyden. Bikepacking-kulttuuri 
perustuu siis toisaalta elämyksiin ja tapahtumiin, toisaalta tuotteisiin ja 
teknologioihin, jotka tukevat näitä. 

http://www.randonneurs.fi
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Bikepacking ja omavarainen ultrapyöräily kytkeytyvät yhteen kiinnostavalla tavalla. 
Maastopyöriin tehdyistä laukkusarjoista on kehittynyt omat versionsa 
ultrapyöräilijöiden nopeampiin ja aerodynaamisempiin maantiepyöriin. 
Ultrapyöräilyssä, joka ei suinkaan aina ole omavaraista, sanalla bikepacking viitataan 
usein juuri omavaraisiin pyöräilytapahtumiin, kuten TCR. Kannetaanhan 
tapahtumassa omat varusteet ja käytetään niiden kuljettamiseen bikepacking-
tyyppiisiä laukkuja ja muita innovaatioita. 

Bikepacking-laukkujen edelläkävijämerkkejä ovat muun muassa yhdysvaltalaiset 
Revelate Designs ja Porcelain Rocket. Suuri brittiläinen retkeilytarvikemerkki Alpkit 
toi bikepacking-laukut sarjavalmistukseen 2010-luvun alussa. Niin ikään brittiläinen 
Apidura on ensimmäinen suuri laukkujen valmistaja, joka alun alkaenkin panosti 
juuri ultrapyöräilyyn ja kehitti keveitä ja virtaviivaisia, maantiepyörään sopivia 
laukkusarjoja. 
 
Myös reittisuunnittelun ja navigoinnin suhteen maastopyörävaeltajilla ja maanosien 
halki pyöräilevillä omavaraisilla ultrapyöräilijöillä on samoja tarpeita, joiden vuoksi 
bikepacking voi viitata kumpaan tahansa. 

 
4.3 Mobiiliteknologia ja sosiaalinen media omavaraisen 
ultrapyöräilyn mahdollistajana 
 
Omavaraisen ultrapyöräilyn kulttuuri nojaa mobiilin teknologian ja sosiaalisen 
median mahdollisuuksiin, joiden kanssa rinnakkain se on kehittynyt 2010-luvun 
kuluessa. Urheilijan näkökulmasta tämä tarkoittaa nopeiden ja kattavien 
mobiiliyhteyksien mahdollistamaa tiedonhankintaa ja puhelinsovellusten kekseliästä 
hyödyntämistä suunnittelun resursseina. Karttapalvelut ja kattava internethaku 

tekevät urheilijalta edellytetystä reitin suunnittelusta ketterää: tarkimmat 
yksityiskohdat voidaan viilata paikoilleen ajotapahtuman edetessä ja yllättäviin 
tilanteisiin voidaan reagoida helpommin. 
 
Omavarainen ultrapyöräily on osoittautunut yleisöä kiinnostavaksi ja jännittäviä 
seuraamiskokemuksia tarjoavaksi urheilulajiksi, mutta seurattava sisältö poikkeaa 
täysin perinteisestä, kootusti tuotetusta mediasta, joka nojaa broadcast-lähetyksiin 
ja tiivistää katsojalle valmiiksi tapahtumien kohokohdat. Lajin seuraajista käytetään 
lempinimeä dot watchers, eli “täplän tuijottajat”.4  Tämä nimitys on peräisin 
verkkopalveluista, kuten dotwatcher.cc, joissa urheilijoiden etenemistä seurataan 
reaaliaikaisesti pisteinä kartalla. Tämä sijaintitiedon päivittäminen on kuitenkin vain 
pieni osa seuraajan kokemusta, joka täydentyy kuvilla ja tarinoilla, joita virtaa 
lukuisista eri lähteistä. 

“Kun aika satulassa pitenee, niin siellä alkaa tapahtua enemmän asioita. Jos 
katsotaan esimerkiksi Trascontinentalia: siinä kolmesataa ihmistä ajaa noin 
neljä tuhatta kilometriä, omatoimisesti pitkin vieraita teitä, eli ajosuorite on 
kutakuinkin miljoona kilometriä... siinä ehtii sattua ja tapahtua jo kaikenlaista.” 

Mikko Mäkipää 2020 

Ultrapyöräilytapahtumien seurattavaa sisältöä voisi kuvata horisontaaliseksi, 
yhteisölliseksi ja välittömäksi. Jopa suurimpien ja parhaiten organisoitujen 
tapahtumien, kuten TCR:n, oma mediatiimi tuottaa vain pienen osuuden 
seurattavien sisältöjen kokonaiskuvasta. Järjestämän tuottamaa sisältöä ovat 
esimerkiksi ammattivalokuvaajien näyttävät otokset ja verkkosivuille päivittyvät, 
jokapäiväiset asiantuntijakommentit. Ulkopuolisten urheilumedioiden läsnäolo on 
sekin toistaiseksi ollut kevyttä ja nähtävissä lähinnä tapahtuman lähdössä ja 

4. kansainvälinen facebook-yhteisö on nimeltään “blue dot watchers”
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maalissa. Olennainen osa seurattavasta sisällöstä onkin urheilijoiden itsensä 
tuottamaa raportointia sekä ympäristön, hetkien ja kokemusten kuvausta. 
Sosiaalisen median alustat mahdollistavat myös yleisön suoran yhteyden 
urheilijoihin. Urheilijat voivat saada kannustusta5 tutuilta ja tuntemattomilta ja 
vilkaista toisten osallistujien raportteja samoista palveluista, joita yleisökin seuraa. 

4.4 Prototyypit ja käyttäjäinnovaatiot osana harrastajuutta 

Eräs harrastamisen muoto, jolla olen itse valmistautunut ultrapyöräilytapahtumiin 
ja syventynyt käytännön ongelmanratkaisuun, on prototyyppien valmistaminen. 
2019 suunnittelin ja valmistin omaan pyörääni mitoitetun ja spesifejä 
käyttötarpeitani vastaavan viisiosaisen runkolaukkusarjan. Prototyyppien 
valmistaminen ja koekäyttö ovat olleet ensisijaisesti oman harrastajuuden 
motivoimia, mutta ne ovat luonnollisesti myös muokkautuneet osaksi tämän 
tutkimuksen tiedon keräämisen prosessia.  

Prototyyppi voi toimia varustekokoonpanoon liittyvien ihanteiden tai toiveiden 
ilmaisuna. Nämä ihanteet voivat tulla omista kokemuksista, yhteisöltä, estetiikasta 
tai teknologisesta käytettävyydestä. 

Omien varusteprototyyppien, kuten omien laukkujen, kiinnikkeiden ja 
tavaratelineiden valmistaminen ei ole omavaraisille ultrapyöräilijöille suinkaan 
harvinaista. Kaupallisten tuotteiden valikoima on rajallinen ja käyttäjien yksilölliset 
tarpeet ovat äärimmäisen moninaiset. Tällaisessa tilanteessa on todennäköistä, että 
käyttäjät osallistuvat uusien tuotteiden ja tuotekategorioiden kehittämiseen (von 
Hippel 2005, 33-35). Omavaraisen ultrapyöräilyn harrastamisen kulttuuri on 
innovatiiviseen toimintaan ja prototypointiin kannustavaa. Lajin parissa kohtaamani 
yhteisön kannustus onkin ollut merkittävin syy laukkusarjan valmistamiseen. 

Harrastajien yhteisön tarjoamalla kannustuksella, tuella ja suunnittelun resursseilla 
on suuri merkitys käyttäjäinnovaatioiden syntyyn (Franke, Shah 2003, 158). 

4.5 Omavaraisen ultrapyöräilyn kytkeytyminen yhteiskuntaan ja 
arvoihin 

Pyöräily laajempana ilmiönä on usein haluttu nähdä vastauksena yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, kuten huoleen ilmastosta ja kansanterveyden tilasta, tai ratkaisuna 
kaupungistumisen aiheuttamiin ilmanlaadun ja liikenteen ongelmiin. Pyöräurheilu 
sopii terveelliseen ja ekologiseen elämäntapaan ja on verrattain saavutettavaa. 

Retkipyöräily mahdollistaa kaukomatkailuun verrattavien elämysten kokemisen 
ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla, lähiluonnossa. Ultrapyöräily voi 
parhaimmillaan mahdollistaa myös varsinaisen kaukomatkailun – onhan kysymys 
tapahtumista, joiden aikana kuljetaan tuhansia kilometrejä ja maanosien halki. 

Omavarainen ultrapyöräily opettaa harrastajaansa. Se motivoi urheilijaa 
syventymään pyöräilyyn ja ulkoiluun liittyviin teknologioihin ja materiaaleihin. 
Parhaimmillaan harrastaja voi omaksua vastuullisemman ja valistuneemman, 
laatuun ja ominaisuuksiin perustuvan tavan kuluttaa aineellisia tuotteita. 
 
Toisin kuin monissa urheilulajeissa, ultrapyöräilyssä urheilijoita ei jaeta sarjoihin 
sukupuolen perusteella, eikä sukupuoli näytä määräävän mahdollisuuksia 
kilpailuissa menestymiseen. 
 
Monissa tapahtumissa korostuu epäkaupallisuus ja yhdessä tekemisen henki. 
Tapahtuman voi järjestää kuka tahansa lajiin perehtynyt minimaalisin resurssein. 

5. Tapahtumien seuraajilta toivotaan tosin harkintaa kannustusviestien lähettelyyn, sillä niiden ei tulisi olla sisällöltään omavaraisuuden periaatetta loukkaavia, kuten vihjeitä paikallisista palveluista tai 
varoituksia muuttuvista sääoloista.
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Osallistumismaksut ovat yleensä pieniä tai niitä ei ole lainkaan.  
 
Toisaalta omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtumia voi myös kritisoida sen kantamien 
arvojen ja toiminnan seurausten perusteella. Äärimmäisen haastava fyysinen 
ponnistelu voi tuottaa vammoja ja terveyshaittoja. Pitkään jatkuneella valvomisella 
voi olla pitkäkestoisia seurauksia ja se voi tuottaa tapahtuman aikaisia 
vaaratilanteita. Voi myös kysyä, ovatko äärimmäisten suoritusten taustalla 
vaikuttavat ihanteet terveitä ja kannatettavia. Vaikka omavaraista ultrapyöräilyä 
onkin mahdollista harjoittaa ilman ympäristöä kuormittavaa matkustamista, ei 
kuitenkaan näytä siltä, että näin aina tapahtuisi: tapahtumien perässä liikutaan 
hyvinkin pitkiä matkoja. 

Pyöräurheilua voi harrastaa monimuotoisesti ja se on verrattain saavutettavaa. 
Omavarainen ultrapyöräily on “jokamiesluokan” urheilumuoto, jonka tapahtumiin 
voi hakea osallistujaksi ilman huippu-urheilijan statusta. Silti ultrapyöräily on 
vaarassa jäädä vain etuoikeutetussa asemassa oleville urheilijoille, joilla on aikaa, 
varallisuutta ja tarpeeksi turvattu asema, että riskialttiiseen urheiluun on 
mahdollista ottaa osaa.  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LUKU 5 
Varustekokoonpano ja 
urheilijan toiminta
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LUKU 5: Varustekokoonpano ja 
urheilijan toiminta 
Aiemmissa luvuissa esiteltiin omavaraisen ultrapyöräilyn taustaa ja sen keskeisiä 
piirteitä, määriteltiin tutkimuskysymys, sekä luotiin katsaus tutkimuksen 
teoreettiseen viitekehykseen, kerättyyn aineistoon ja hyödynnettäviin menetelmiin. 
Tässä luvussa palataan jälleen tutkimuskysymykseen ja esitetään pohdintaa ja 
tutkimuksen tuloksia. Luvun sisältöä sidostaa kaksi käsitettä: omavaraisen 
ultrapyöräilijän varustekokoonpano ja toiminta. Käytän toiminnan teorian käsitteistöä 
löydösten havainnollistamiseen. 

Tutkimuskysymykseni, johon vastaan tässä luvussa, on seuraava: 

“Minkälainen toiminta tuottaa omavaraisen ultrapyöräilijän käyttämän 
varustekokoonpanon?“ 

5.1 Toimintajärjestelmän analyysi omavaraisen 
ultrapyöräilytapahtuman tulkitsemisen välineenä 

Siirrytään tarkastelemaan omavaraisen ultrapyöräilyn yksittäistä tapahtumaa 
toimintajärjestelmän analyysissä. Toiminnan teoriassa analyysin pienin 
merkityksellinen yksikkö on toiminta (Kuutti 1996, 26). Tämän tutkimuksen 

rajauksen kannalta laajin merkityksellinen toiminnan konteksti on omavarainen 
ultrapyöräilytapahtuma.  

Toimintajärjestelmän toimija on aina ihminen tai ihmisten joukko. Tapahtumaan 
liitettävien merkitysten kautta määräytyy eri toimijoiden roolit ja tavoitteet. Erilaiset 
tavoitteet luovat useita samanaikaisia toimintajärjestelmiä. On syytä huomata, että 
toimintajärjestelmän malli on joustava tulkinnan työväline. 

Omavaraiselle ultrapyöräilijälle merkityksellisiä tavoitteita ovat esimerkiksi: 
“tapahtumaan osallistuminen”; “itse asetetun tavoitteen, kuten korkean sijoituksen 
saavuttaminen”; “kannustavan ilmapiirin ja positiivisen yhteishengen tuottaminen 
tapahtuman lähtöön kokoonnuttaessa” ja “laadukkaan sisällön tuottaminen 
tapahtumaa sosiaalisen median kautta seuraaville”. 

Tapahtumaan osallistuvien urheilijoiden lisäksi tapahtumalla on järjestäjiä ja yleisöä. 
Kyseisen tapahtuman järjestäjällä voi olla osallistujien kanssa jaettuja tavoitteita, 
kuten “positiivisen yhteishengen tuottaminen”. Tätä tavoitetta toteuttaessaan 
järjestäjä ja osallistujat voidaan hahmottaa toimijoina samassa 
toimintajärjestelmässä, koska heillä on sama tavoite. Vaihtoehtoisesti voidaan 
tulkita, että toimijana on vain järjestäjä.  Silloin osallistuja voidaan luokitella yhteisön 
kategoriaan, jolloin samaan kohteeseen suuntautunutta, kollektiivista toimintaa 
välittää säännöt ja työnjako. 

Tapahtuman osallistujilla ja järjestäjillä voi olla myös keskenään ristiriitaisia 
tavoitteita. Tapahtumassa voi olla kilpailullinen asetelma, jossa moni osallistuja 
tavoittelee ensimmäistä sijaa, mutta vain yksi voi sen saavuttaa. Voittoon pyrkivän 
kilpailijan näkökulmasta tarkasteltuna toisia kilpailijoita ei voi tulkita toimijoiksi 
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samassa toimintajärjestelmässä, mutta heidät voidaan hahmottaa yhteisöön 
kuuluvina, jolloin vuorovaikutussuhdetta määrittävät jälleen säännöt ja työnjako. 

Esimerkkitilannetta voidaan tulkita siis seuraavasti: 

 Toimija: voitonhaluinen osallistuja 
 Kohde: sääntöjen mukaan hyväksyttävä suoritus, ensimmäinen sija. 
 Yhteisö: muut kilpailijat, tapahtuman seuraajat, sääntöjen tulkitsijat 

 Välittäjä: voittoon johtava strategia, varusteet ja muut resurssit, toisten  
 kilpailijoiden etenemisen seuraaminen. 
 Säännöt: eksplisiittiset ja implisiittiset, kirjoitetut tai kulttuuriset säännöt ja  
 ohjeet. 
 Työnjako: kukin huolehtii omasta omavaraisuudestaan ja välttää muiden   
 auttamista. 
 
Tapahtuman roolitusten tulkinnasta siirrytään tarkastelemaan yksittäisen 
pyöräilijän urheilusuoritusta, eli toimintaa, jonka kohde on matkasta suoriutuminen 
omassa tavoiteajassa. Tämän toiminnan tarkastelussa varustekokoonpanon käsite 
nousee oleelliseksi. Toimintaa tarkastellaan varustekokoonpanon välittämänä ja 
toisaalta varustekokoonpanoa muokkaavana. 

5.2 Mikä on varustekokoonpano? 

Harrastajayhteisön keskuudessa polkupyörästä kaikkine laukkuineen ja varusteineen 
käytetään laajalti nimitystä “setup”. Setup on termi, joka muistuttaa tutkimuksessa 
käyttämääni varustekokoonpanon käsitettä. Varustekokoonpano laajentaa setupin 

ideaa. Käytän itse nimeämääni käsitettä, jolloin sen määrittelyn vastuu on yksin 
kirjoittajalla ja erilaisten tarkoituksettomien konnotaatioiden vaaralta vältytään. 

Varustekokoonpanon käsitteeseen luen kuuluvaksi kaikki urheilijan mukanaan 
kantamat esineet, ravinnon ja veden, työkalut, vaatekappaleet, laukut, laitteet 
tiedostoineen ja ohjelmineen, sekä polkupyörän. Varustekokoonpano ei kuitenkaan 
ole yhtä kuin luettelo kaikista siihen kuuluvista esineistä. Käsitteeseen kuuluu myös 
kokoonpano-sanan viittaus tekemiseen ja sen systeeminen ulottuvuus: käyttäjän 
suunnittelemat käyttötavat eri tilanteissa, esineiden väliset vuorovaikutussuhteet, 
erilaiset strategiat järjestellä ja sijoitella tarvikkeita laukkuihin, sekä tekniikat, joilla 
kokoonpanon osat yhdistyvät ergonomisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Varustekokoonpano muistuttaa käsitteellisesti teknologian paikallista 
konfiguraatiota, jota Hyysalo ja Usenyuk ovat tutkineet (2015, 561-562). 

Varustekokoonpano on aika- ja paikkasidonnainen, muuttuva konstruktio, jota 
voidaan arvioida vain suhteessa käyttäjään, tämän tavoitteisiin ja käyttöympäristöön. 
Varustekokoonpano voi ylipäätään olla olemassa ainoastaan suhteessa käyttäjäänsä: 
se vaatii jatkuvaa ylläpitoa, oikeanlaista käyttöä, tietoa sen eri osista ja näiden 
vuorovaikutussuhteista. Kokoonpano saa merkityksensä vasta käyttäjänsä ja 
käyttötilanteensa kautta. Sana “kokoonpano” viittaa tekoihin, joilla kokonaisuuden 
osat järjestellään, pakataan ja kiinnitetään. Osia sidotaan, ruuvataan, tuetaan, 
taivutetaan, rullataan ja niin edelleen. Käytettävien verbien moninaisuus paljastaa, 
että käyttäjän on omaksuttava monia taitoja ja tekniikoita, sekä pitkällisen 
kokemuksen kautta valikoitava oikea tekniikka oikeaan paikkaan.  

Tarkastelen varustekokoonpanon muodostumista järjestelmänä, jonka 
ultrapyöräilijä tuottaa toiminnallaan eri vaiheissa, kutakin matkaa ennakoiden, sekä 
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matkan aikana uudentaen ja muokaten. Varustekokoonpanosta poistuu osia ja uusia 
lisätään. 

 Toimintajärjestelmän analyysi: 
 Toimija: urheilija 
 Kohde: tapahtuman määrittelemä, tavoitteellinen urheilusuoritus 
 Välittäjiä: varustekokoonpano, suunnitelma, taustatieto ja muut resurssit 

Varustekokoonpano on ultrapyöräilijän toiminnalle rakentuva ja ultrapyöräilijän 
käyttämä kokonaisuus. Toiminnan teorian näkökulmasta varustekokoonpano ja sen 
osat ovat tavoitteellisen toiminnan välittäjiä urheilijan asettaman tavoitteen 
saavuttamiseksi.   

 Toimija: urheilija 
 Kohde: varustekokoonpanon osa 
 Välittäjiä: esimerkiksi varusteen korjaaminen tai, toimintamalli siitä miten  
 varustetta käytetään 

Toisaalta varustekokoonpano tai sen osat voivat olla myös toiminnan kohteita, joita 
muokataan aineellisilla ja käsitteellisillä välineillä. 
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5.3 Miten varustekokoonpano suunnitellaan, pakataan ja 
järjestellään? 

 Toimintajärjestelmän analyysi: 
 Toimija: urheilija 
 Kohde: varustekokoonpano 
 Välittäjiä: varustekokoonpanon muokkaamisen käsitteelliset työkalut,  
 kokemustieto, testaamismenetelmät, käytössä olevien varusteiden valikoima, 

 Yhteisö: tuottaa pyörän osiin ja varusteluun liittyvää kulttuuria, esimerkkejä,  
 näkemyksiä ja ihanteita. 

Yhteisö on myös ongelmanratkaisun tukiverkko. 
Varustekokoonpano on toiminnan kohde. Toimintajärjestelmä on olemassa 
valmistautumisen ensi askeleista. Varustekokoonpanoon kohdentunut, eli sitä 
ylläpitävä ja kehittävä toiminta jatkuu läpi tapahtuman. 

Suunnitelma-varustekokoonpano-vuorovaikutus 

On tavallista, että samaan tapahtumaan lähtevät pyörät poikkeavat toisistaan 
hyvinkin paljon erilaisine laukkuineen, eri kokoisine renkaineen ja niin edelleen. 
Keskenään erilaiset kokoonpanot kertovat pyöräilijöiden henkilökohtaisista 
mieltymyksistä, mutta myös erilaisista strategioista muun muassa reittivalintojen, 
yöpymisen ja ruokailun osalta. Esimerkiksi kunnollisen majoitteen kantaminen ja 
mahdollisuus pakata laukkuihin paljon ruokatarvikkeita vapauttavat ajajan 
miettimästä jokaista reitin osaa sopivien lepopaikkojen, ravintoloiden ja 
ruokakauppojen ja näiden aukioloaikojen ehdoilla.  

Varusteiden valinta tapahtuu samanaikaisesti ajosuunnitelman laatimisen ja reittiin 
tutustumisen kanssa. Alueellisista olosuhteista hankitun ennakkotiedon valossa 
tehdään tiettyjä valintoja - ainakin siinä määrin mitä tulevasta matkasta voidaan 
etukäteen tietää tai olettaa. Tämä suhde on usein vuorovaikutuksellinen: myös 
matkasuunnitelma voi muuttua tarvittaessa sen mukaan, millaiseksi varusteluettelo 
on muotoutumassa. 

Matkasuunnitelma on tällöin varustekokoonpanon suunnittelun toiminnassa 
käsitteellinen väline. Varustekokoonpano on samanaikaisesti käsitteellinen välittäjä 
toiminnassa, jonka kohteena on matkasuunnitelma. 

 Kohde: matkasuunnitelma 
 Välittäjä: varustekokoonpano 

 Kohde: varustekokoonpano 
 Välittäjä: matkasunnitelma 

Matkan suunnittelu on kompromissien tekemistä, jolloin neuvottelupöydässä 
edustettuina ovat reitti, taukopaikat, varusteluettelo, pakkaamisen tapa sekä 
pyöräilijän yksilölliset toiveet, taipumukset ja tarpeet. Tämä on loppuun asti elävä 
prosessi, jossa yhden osa-alueen ratkaisuja ei voi lukita silloin kun toiset osat vielä 
liikkuvat. Riippuu pyöräilijästä, kuinka joustavaksi matkasuunnitelma tulee lopulta 
jäämään. Toiset laativat valmiin aikataulun ja merkitsevät muistiin esimerkiksi 
lepoon ja ruokahuoltoon käytettävät taukopaikat. Mitä pidemmästä matkasta on 
kysymys, sitä todennäköisemmin pyöräilijät tekevät ratkaisuja tilanteen mukaan, 
pyrkien esimerkiksi pysähtymään suunnilleen tietyn pituisten osuuksien välein. 
Harvaan asutuilla ja erämaisilla alueilla on toki huomioitava tarkemmin, että 
mahdollisten huoltopaikkojen välit voivat olla pitkiä. 
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Vaikka varustekokoonpano suunnitellaan aina suhteessa tulevaan matkaan, sen 
suunnittelussa näkyvät kokemukset ja oivallukset, jotka ovat kertyneet edellisiltä 
matkoilta. Hyväksi havaittua strategiaa ja tätä palvelevaa, pitkään hioutunutta 
varusteiden kokonaisuutta ei välttämättä tarvitse lähteä muuttamaan, ellei 
tapahtumien olosuhteet poikkea toisistaan huomattavan paljon. 

Varusteiden haittaluonne 
 
Ennakkotieto olosuhteista ja haasteista määrittelee sen, mitä varustekokoonpanossa 
kannattaa painottaa. Keskeisin jännite on varusteiden aiheuttama painonlisäys ja 
toisaalta niiden suoma riippumattomuus. Kysymys voidaan esittää tarkemmin tietyn 
varusteen tai kategorian kohdalla, juuri kyseisen tapahtuman olosuhteiden valossa. 
Kärjistävä esimerkki on Alaskan lumikentillä tapahtuva kilpamatka: eristävät vaatteet 
ja nukkumisvarusteet ovat välttämättömyys, mutta veden loppumisesta ei tarvitse 
kuitenkaan olla huolissaan, sillä hädän tullen sitä voi sulattaa lumesta. 

Mahdollisimman kevyt kokoonpano on haluttava, sillä kevyesti lastattuna pyörä 
etenee nopeammin ja vähemmällä energialla. Toisaalta riippumattomuus, jonka 
varusteilla voi saavuttaa, tukee samaa tavoitetta kuin keveys, siis mahdollisimman 
nopeaa etenemistä. 

Laukut ja niissä kulkevat kilogrammat tekevät pyörällä ajamisesta hitaampaa ja 
raskaampaa, mahdollisesti myös vähemmän nautittavaa – ja pahimmillaan jopa 
vaarallista. Tähän vaikuttaa paitsi varusteiden kokonaispaino, myös pyörän 
lastaamisen ja tavaroiden kiinnittämisen tekniikat. 

Kuva 8 (oikealla): “Yötön 3000” -tapahtuman lähtöön pakatut varusteet
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Aineellisilla varusteilla on painon lisäksi muitakin haitan ulottuvuuksia, jotka 
puoltavat mahdollisimman yksinkertaista varustekokoonpanoa. Varusteet vievät tilaa 
ja tarvitsevat laukkuja ja muita pakkaamisen apuvälineitä kulkeakseen mukana ja 
pysyäkseen suojattuna. Myös laukut, telineet, remmit ja kiinnikkeet painavat jotain. 
Varustekokoonpanon tilavuuden kasvaessa kasvaa myös ilmanvastus, joka on 
pyöräilijälle erittäin merkittävä hidaste. 6-8 

Varustekokoonpanon yhteispaino ja tilavuus ovat yksinkertaisia, helposti mitattavia 
määreitä. Varustekokoonpanon suunnitteluun liittyy myös monimutkaisempia, 
keskinäisten vuorovaikutusten ja tilannekohtaisen käytettävyyden ongelmia, joiden 
ennustaminen saattaa edellyttää kokemusta juuri kyseisten teknologioiden käytöstä. 

Käytön vaatima aika on eräs haitta, jota tulee arvioida suhteessa välineen painoon. 
Erityisen kevyet välineet ovat usein kaikkein vaikeimpia tai hitaimpia käyttää. 
Retkikeittimet ja rengaspumput ovat tästä hyvä esimerkki. Jos varustetta aiotaan 
käyttää ainoastaan vähän tai se on mukana vain kaiken varalta, on pieni koko ja 
keveys kuitenkin haluttavampaa kuin välineen tehokkuus. 

Omalla kohdallani ikuinen valinnan vaikeus on solumuovisen ja ilmatäytteisen 
makuualustan välillä. Solumuovinen alusta on käyttövalmis vain auki rullaamalla ja 
lisäksi se on kevyt ja käytännössä hajoamaton. Solumuovisen patjan pakkauskoko on 
kuitenkin huomattava haitta verrattuna ilmatäytteiseen. Keveydestään huolimatta 
sitä on vaikea sijoittaa käytännössä minnekään muualle kuin laukkujen ulkopuolelle. 
Ilmapatjan täyttäminen, tyhjentäminen ja omaan pieneen säilytyspussiinsa 

pakkaaminen ovat aikaavievää toimintoja, mutta se mahtuu samaan säilytyspussiin 
makuupussin ja muiden nukkumistarpeiden kanssa. 

Tavaroiden sijoittelusta 

Varustekokoonpanon osien sijoittelusta voi erottaa  erilaisia lähestymistapoja ja 
painotuksia. Esineiden paikkoja voi määrätä kokoonpanon painopiste, symmetrisyys, 
mahdollisimman tiivis sijoittelu tai toimintojen mukaan järjesteleminen. Mitään 
osa-aluetta ei voi jättää täysin vaille huomiota. Esimerkiksi toimintojen mukaan 
hyvin järjestetty mutta painon tai tuulipinta-alan suhteen liian epäsymmetrisesti 
pakattu pyörä tuntuu huonolta ohjattavalta ja saattaa käyttäytyä yllättävästi ajaessa. 
Erittäin olennaista on huomioida toiminnot ja toimintatilanteet, joiden mukaan 
varusteet kannattaa ryhmitellä aina kun mahdollista. Tästä kuvaava esimerkki on 
nukkumiseen käytettävien varusteiden pakkaaminen omaksi moduuliksi tai “kitiksi”: 
jos varustekokoonpanoon kuuluu jonkinlainen leiriytymiseen käytettävä 
kokonaisuus, on sen osien pakkaaminen yhdeksi paketiksi viisasta. Nukkumispaikka 
saattaa olla vaikeakulkuista maastoa, jolloin pyörää laukkuineen ei haluta kantaa 
aivan perille asti. Tässä tilanteessa on kätevää, että leiriytymisvarusteet on helposti 
erotettavissa muusta kokoonpanosta. 

Eräs omaksumani tapa on maksuvälineiden, ajokortin ja puhelimen 
verkkovirtalaturin säilyttäminen vyölaukussa, joka toimii housujen vyönä ja näin on 
kiinni itsessäni. Vyölaukkuun on sijoiteltu esineitä, joita tarvitaan tauoilla ja joita ei 
halua hävittää. Näin lyhyellekään tauolle poiketessa ei tarvitse käyttää aikaa tiettyjen 
arvotavaroiden piilottamiseen eikä maksuvälineiden mukaan keräilemiseen. 

6. cyclingabout.com on tehnyt testejä laukkujen koon vaikutuksesta pyöräilijän nopeuteen mittaamalla kierrosaikoja velodromilla ja varusteiden painon vaikutuksesta nopeuteen luonnollisissa olosuhteissa 
7. www.cyclingabout.com/how-much-does-bike-and-gear-weight-slow-you-down-results/ 
8. www.cyclingabout.com/speed-difference-between-panniers-bikepacking-bags-aerodynamic-testing-results/
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Vyölaukku ei irtoa helposti muista vaatteista, joten sitä ei tule väsyneenäkään jätettyä 
pysähdyspaikalle. 

yhjä tila, ergonomia ja aistit 

Esineiden ja massojen järjestely on samalla näitä ympäröivän tyhjän tilan 
jäsentämistä. Varustekokoonpano on tilallinen kokonaisuus, jossa tyhjä tila ja 
varusteiden ja laukkujen massat vuorottelevat ympäröiden polkupyörän putkiosia. 
Tilallinen järjestely on tehtävä huolellisesti niin, että pyöräilijän liikkuvalle keholle ja 
sen eri liikeradoille jää ergonominen tila. Tähän tilasuunnittelijan tehtävään voi 
karkeasti ottaa mallia muilta, mutta tehokas ja tiivis tilankäyttö edellyttää massojen 
sijoittelua juuri oman kehon mittasuhteiden ja liikeratojen mukaan. 
Pyörä tarjoaa usein monta vaihtoehtoista ajoasentoa, etenkin jos kysymyksessä on 
pitkän matkan ajoon rakennettu, droppitangolla ja lisäkahvoilla varustettu 
maantiepyörä. (ks. kuva 9) Erilaiset ajoasennot tarjoavat mahdollisuuksia lepuuttaa 
eri kehon osia, pienentää vastatuulen tuottamaa vastusta tai parantaa hetkellisesti 
voimantuottoa. 

Pyörää käsitellään monissa tilanteissa myös muuten kuin ajamalla. Pitkälle 
ultramatkalle mahtuu runsaasti pyörän kantamista yli ojien, taluttamista erilaisissa 
ahtaissa paikoissa, jyrkässä sorarinteessä työntämistä ja vetämistä, ja niin edelleen. 
Noin kolmekymmentäkiloista, putkien, laukkujen ja remmien muodostamaa massaa 
ei voi siirrellä ergonomisesti ja turvallisesti äkkiä kehittyvissä tilanteissa, ellei näitä 
tilanteita ole otettu suunnittelussa huomioon. Pyörässä on oltava kohtia, joista saa 
tukevan otteen. Selkeät otepaikat peittyvät helposti laukkujen ja niiden 
kiinnityspisteiden alle, mikäli tilaa hyödynnetään liian tehokkaasti. 9 

 

9. www.cyclingabout.com https://www.cyclingabout.com/techniques-ultimate-hike-a-bike-setup/
Kuva 10: ohjaamo
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Tilalliseen järjestelyyn liittyy kehon fysiikan yhteensovittamisen lisäksi myös 
aistiergonomian huomioiminen. Ajomukavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttaa 
esineet, jotka kaventavat suoran näköyhteyden alaa ajoalustaan nähden. Pyörää 
ajetaan otteita ja asentoa vaihdellen, joten tietä katsellaan eri kulmista. Ohjaamoon 
sijoitetaan mielellään paljon tavaraa, joka halutaan pitää helposti saatavilla. Lisäksi 
ohjaamo on luonteva paikka näyttöruuduille, jolloin niistä tulee osa näkökenttää. 
Ajokokemus kuitenkin muuttuu paljon, kun täyteen ahdettu ja näkökentän tukkiva 
ohjaamon alue vaihtuu ilmavammaksi, edes aukoittain näköyhteyden säilyttäväksi. 

(Vertaa kuva 9, ilmavampi ohjaamon pakkaus ja 10, tiiviimmin täytetty ohjaamo) 
Myöhemmässä luvussa 5.5 palataan ohjaamon suunnitteluun näköaistin kannalta. 

Kuuloaistia tarvitaan ajamisessa ja sen merkitys vielä korostuu pimeän aikaan. 
Kuulolla havaitaan ympäristöä, ennen kaikkia muita tienkäyttäjiä, sekä pyörän osien 
toimintaa. Tästä syystä varustekokoonpanon tulisi mielellään olla mahdollisimman 
hiljainen. Irtonaiset remmin päät, heiluvat tai hankaavat laukut ja toisiinsa osuvat 
metalliesineet aiheuttavat melua, joka voi kätkeä alleen tärkeitä, esimerkiksi pyörän 
voimansiirron, vaihteiden tai jarrujen toiminnasta ja kunnosta ilmoittavia ääniä. 

Kuva 9: ilmavammin pakattu ohjaamon alueKuva 11 jalkojen  liikerata vaatii vapaata tilaa
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Sivuääniä ei voine koskaan eliminoida täysin ja niiden eliminoiminen ajon aikana vie 
aikaa ja huomiota olennaisesta. Varustekokoonpanon suunnittelun ja rakentamisen 
vaiheessa niitä voi kuitenkin ennakoida ja ehkäistä. 

Esineillä voi olla toisiaan häiritseviä tai vaurioittavia ominaisuuksia tai esineiden 
keskinäiset vuorovaikutukset saattavat tuottaa haittoja. Pyörän laukut ovat 
tilavuudeltaan pieniä ja esineiden sijoittelu vaatii harkintaa. Samaan muutaman 
litran vetoiseen runkolaukkuun saattaa päätyä ruokaa, hygieniatarvikkeita, ajolasit, 
työkaluja, varaosia ja pieni pullo ketjuöljyä. Tällöin olisi jotenkin varmistettava, että 
monitoimityökalun särmät eivät naarmuta ajolaseja ja öljypullosta ei vuoda mitään 
ruokien sekaan tai silmälasien linsseihin. 

Tavaroiden sijoittelussa pitää huomioida myös vierekkäin tai sisäkkäin pakattavien, 
kovien esineiden tuottama meteli. Esimerkiksi retkikeittimen 100g. kaasupatruuna 
sopii täydellisesti 0,6 litraisen titaanimukin sisälle. Pyörän kyydissä tämä oivallinen 
yhdistelmä kuitenkin muuttu kovaa pauketta synnyttäväksi instrumentiksi, ellei 
kappaleiden väliin taittele jotain vaimentavaa, kuten sopivan taitoksen 
puhdistusliinasta. 

Pakkaamisvälineiden ominaisuudet ja tehtävät 

Varusteiden pakkaamiseen voi käyttää monenlaisia välineitä ja tekniikoita. 
Ultralightcycling-blogin kirjoittaja Mr Iik haluaa kiinnittää huomion kantovälineen 
painoon. Usein laukut sisältävät ylimääräistä materiaalia ja ylimääräisiä 
ominaisuuksia. Kantovälineen, kuten laukun, telineen tai pussin paino voidaan 
mitata. Toisena mitataan, kuinka massiivisen kuorman se voi kantaa ilman 

rikkoutumisen vaaraa. Näin saadaan yksi suhdeluku, jolla kaikkien kantovälineiden 
“hyötysuhdetta” voidaan arvioida. 

Kantovälineen paino suhteessa sisältöön ei kerro kaikkea, mutta sen arvioiminen voi 
olla silmiä avaavaa. Laukuilla, säilytyspusseilla ja astioilla on kuorman kantamisen 
lisäksi myös suojaamisen tehtävä. Ne suojaavat varusteita kosteudelta ja lialta. 
Kaikkia varusteita ei tarvitse suojata lainkaan. Esimerkiksi vesitiivis säilytyspussi voi 
sen sijaan estää kosteutta poistumasta, joten toisille varusteille paras ratkaisu 
olisikin ilmava, mahdollisimman kevyt ja ilmava kantoväline, esimerkiksi remmeillä 
sitominen. 

Suunnittelun tehtävälista 

Kuten luvussa on esitelty, omavaraisen ultrapyöräilijän varustekokoonpanon 
toimivuutta on arvioitava monesta näkökulmasta. Suunnittelussa täytyy ottaa 
huomioon paino, ilmanvastus, tilalliset ratkaisut, liikkumatila ja liikerata, 
ergonomia, aistiergonomia, kiinnittämisen tekniikat ja käyttötilanteet. Tärkeintä on 
huomioida keskinäiset vuorovaikutukset ja hyötyjen ja haittojen kokonaisuus. 

Artefaktianalyysin tapaus: käyttövesi 

Tässä alaluvussa esitän aineistostani esimerkkitapauksen, joka on artefaktianalyysi 
veden hankintaan ja käyttöön liittyvistä esineistä. Vesi on teemaltaan sopiva 
esimerkki, sillä siihen kytkeytyy urheilijan henkilökohtaiset tarpeet, käytettävä 
esineistö, ympäristön tarjoamat resurssit, olosuhteiden muutokset sekä toiset 
ihmiset. Vedellä on erilaisia rooleja liittyen urheilijan terveyteen, suorituskykyyn, 
mukavuuteen ja turvallisuuteen. 
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Millä tahansa pitkällä pyörämatkalla on välttämätöntä huolehtia puhtaan veden 
saannista. Kuitenkin tarvittavan veden määrä vaihtelee yksilöllisesti ja ympäristön 
olosuhteiden mukaan. Myös tapoja ja strategioita, joilla käyttöveden riittävä 
saatavuus varmistetaan, on monia. Vedelle vieläpä löytyy useita käyttötarkoituksia, 
joista juominen sellaisenaan lienee aina kaikkein välttämättömin, mutta ei suinkaan 
ainoa. 

Keräämästäni havaintoaineistosta olen tunnistanut seuraavat käyttövettä 
hyödyntävät toiminnot: 

veden juominen, suolatasapainon ylläpitäminen, kahvin ja ruoan 
valmistaminen, viilennys, hampaidenpesu, peseytyminen, haavan 
puhdistaminen, varusteiden ja ajokaluston puhdistaminen. 

Käyttöveden hankintaan pyrkiviä, välittömiä toimintoja taas ovat olleet: 
vesiastioiden kantaminen ja täyttäminen, vedenlaadun arvioiminen, veden 
suodattaminen ja keittäminen, kaivon tai lähteen paikantaminen maastossa, 
joen uomaan tai kosken kiville kiipeäminen, vesipullon ostaminen, veden 
pyytäminen, jopa hanaveden hinnasta neuvotteleminen. 

 
Varustekokoonpanon kannalta minimalistisin ratkaisu olisi juoda ja käyttää vettä 
vain siellä, missä sitä on tarjolla palvelun muodossa, kuten ruokapaikassa aterian 
yhteydessä, tai suoraan vesihanoista siellä, mistä niitä sattuu löytämään. Tämä 
kuitenkin edellyttäisi pysähtymistä varsin usein, eli ajallista investointia. Lisäksi 
vettä ei välttämättä ole tarjolla sopivan tasaisesti pitkin reittiä. 

Todennäköisimmin pyöräilijä päätyy kantamaan ainakin jonkin verran vettä 
mukanaan säiliöissä. Kuinka paljon vettä päätetään kantaa ja minkälaisissa säiliöissä, 

Kuva 12 (oikealla yllä): kokoelma veden käyttöön liittyviä esineitä 
Kuva 13 (oikealla alla): Yötön 3000 -tapahtumaan valikoituneet
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vaihtelee tapauskohtaisesti. Yleisimpiä kantovälineitä ovat juomapullo ja 
juomarakko. Astioiden tuoma paino ja niiden vaatima säilytystila kannattaa sovittaa 
tarpeeseen nähden. 

Teräs on parhaita materiaaleja veden säilyttämiseksi raikkaana. Pullo on 
rikkoutumaton ja helppo pestä. Eristetty pullo on parhaimmillaan kylmissä 
olosuhteissa. Laadukkaissa juomapullosarjoissa on myös usein yhteensopivuuksia: 
esimerkiksi Klean Kanteen -pullojen korkit, kuten eristetty kierrekorkki tai 
sporttikorkki sopivat ristiin. Pullot sopivat samoihin telineisiin muovisen 
urheilujuomapullon kanssa. Pullotelineet voidaan sijoittaa moneen paikkaan 
rungossa, satulan taakse tai ohjaustankoon. Muita säilytyspaikkoja pulloille on esim. 
pyöräilypaidan tasku. 

Juomarakko on saavuttavut suosiota maastopyöräilijöiden käytössä. Tällöin se kulkee 
tavallisesti selkärepussa, joka saattaa olla erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltu, 
kevyt, ilmava ja käytännöllinen juomareppu. Omavaraiseen ultrapyöräilyyn 
sovellettuna juomarakko tavataan sijoittaa runkolaukun sisään. 

Välittömiä, veden saamiseen tähtääviä toimintoja kehystää pitkäaikaisemmat, 
tiedolliset prosessit ja suunnittelu. Veden kulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on 
syytä arvioida. Pyöräilijän on oleellista pitää lukua jäljellä olevan veden määrästä ja 
tulevista mahdollisuuksista saada sitä lisää. 
Astian valinta vaikuttaa siihen, miten helppo on matkan aikana arvioida jäljellä 
olevaa veden määrää. Tämä on yksi syy sille, miksi juomarakko ei ole saavuttanut 
pysyvää roolia omien varustekokoonpanojeni osana: laukun sisälle kätkettynä veden 
määrää ei voi nähdä eikä tuntea mitenkään. 

Juomarakon käyttö on muutenkin rajoitettua: sitä ei voi käyttää urheilujuoman 
sekoittamiseen tai kuuman veden kantamiseen, veden kauhomiseen matalasta 
vedestä tai ruokailuastiana. Pakkasella vesi voi jäätyä juomarakon letkuun ja helteellä 
vesi muuttuu lämpimäksi letkun matkalta. 
 
Veden etsinnästä ja pyytämisestä saattaa kehittyä yllättävän haastava 
vuorovaikutuksen tilanne. Olen saanut kuulla moitteet veden ottamisesta kysymättä 
lomakylän päärakennuksen seinän hanasta. Olen myös pyytänyt saada täyttää 
pullolle vaihtoehtoisena astiana toimineen juomarakon vedellä. Avulias henkilö on 
tarjoutunut täyttämään sen puolestani, mutta saanut vedet syliinsä, koska pehmeän 
astian käyttö ei ollut hänelle tuttua. 
 
Veden laadun ollessa epävarmaa, voidaan käyttää vedenpuhdistustabletteja tai 
suodatusjärjestelmää. Veden keittäminen on yksi menetelmä, jolla siitä voidaan 
tehdä turvallisemmin juotavaa. Kahvinkeittoon vettä voi kauhoa myös suosta, sillä 
irtain aines jää kahvisuodattimeen. 

5.4 Mitä on varustekokoonpanon täydentävä käyttö? 

Toimintajärjestelmän analyysi: 
Toimintajärjestelmä muokkautuu keskeytymien, rajoitteiden ja innovaatioiden 
kautta. Toiminta on suuntautunut tapahtuman tavoitteisiin ja alatavoitteisiin. 

Valitessani tutkimuksen kohteeksi urheilijan toiminnan, olen sanoutunut irti 
kapeasta lähestymistavasta, joka tarkastelee vain teknologisia ratkaisuja ja sitä, 
miten niitä käytetään tai kuinka hyvin ne soveltuvat käyttöön. Tämä on toki käynyt 
selväksi jo aiemmissa luvuissa, mutta viimeistään nyt korostuu toiminnan teoriaan 
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sisäänrakennettu asenne, jossa teknologian käyttö nähdään vain yhtenä 
merkittävänä toiminnan muotona. 

Toimintamme ohjautuu sen mukaan, mitä aineellisia ja käsitteellisiä välineitä meillä 
on käytettävissä (Hyysalo 2009, 34). Omavarainen ultrapyöräilijä toimii epäilemättä 
varusteidensa ohjaamana, mutta varsin paljon myös varusteiden puutteen tai niiden 
riittämättömän mitoituksen ohjaamana. Näissä tilanteissa urheilijan käsitteellisiin 
välineisiin kuuluu tekniikoita ja toimintamalleja, joiden avulla toiminnasta tulee 
teknkologian täydentävää käyttöä. 

Täydentävä käyttö on tämän tutkimuksen keskeisiä löydöksiä kuvaava malli. Se kuvaa 
omavaraisen ultrapyöräilijän toimintaa, jossa varustekokoonpanon osat osallistuvat 
toiminnan välittämiseen, mutta eivät itsenäisenä teknologisena järjestelmänä, vaan 
herkkänä ympäristölle, joka mahdollistaa ja tukee tietynlaista toimintaa. 
Varustekokoonpanon osien täydentävä käyttö selittää, miksi samoja toimintoja 
voidaan toteuttaa samoissa olosuhteissa hyvin erilaisin varustein. 

Toiminnan keskeytyminen 

Toiminnat eivät ole toisistaan eristyksissä, vaan ennemminkin solmukohtia 
verkostoissa. Niitä muokkavat muut toiminnat sekä ympäröivien olosuhteiden 
muutokset. (Kuutti 1996, 34) Omavarainen ultrapyöräilijä etenee reitillä, jolloin 
muutoksia tapahtuu ajallisessa jatkumossa kolmella tavalla: Maantieteellinen sijainti 
muuttuu, eli siirrytään esimerkiksi taajamasta takamaille tai tasangolta 
vuoristomaisemiin.  Urheilijan kehossa ja psyykeessä tapahtuu muutoksia: nälkä, 
jano, väsymys, kyllästyminen, lepo, liikkumisen riemu, kauneuden kokeminen. 
Lisäksi tapahtuu pyöräilijästä ja tämän liikkeestä riippumattomia muutoksia 
vuorokauden ajan tai säätilan vaihtuessa. 

Nämä muutokset tuottavat vaihtelua olosuhteisiin, joissa toimintaa harjoitetetaan. 
Luvussa 2.3 tarkasteltiin toiminnan hierarkisia tasoja. Alimmalla tasolla on 
operaatiot, eli rutiininomainen, tiedostamatta tapahtuva toiminta. Operaatiot 
sovitetaan aina olosuhteiden määräämään muotoon. Kun olosuhteissa tapahtuu 
muutoksia, on operaation keskeydyttävä ja se on sovitettava uusiin, muuttuneisiin 
olosuhteisiin. Tämä tapahtuu tietoisesti, eli tekojen tasolla. Kuutti (1996, 34) toteaa, 
että toiminta on aina sitä keskeyttävien ristiriitojen läpi luovimista. 

Täydentävän käytön tilanteet liittyvät usein urheilijan tai polkupyörän toimintakyvyn 
ylläpitämiseen: veden ja ruoan hankintaan, lepoon ja lämpimänä pysymiseen, 
elektroniikan lataamiseen ja pyörän osien huoltoon. Toiminnan teoriassa nämä 
tulkitaan keskeytymän käsitteen kautta (Kuutti 1996, 34). Tapahtuman tavoite, eli 
perille määränpäähän saapuminen, motivoi urheilijaa pyöräilemään 
mahdollisimman hyvällä keskinopeudella ja mahdollisimman vähin pysähdyksin. 
Pyöräily kuitenkin väistämättä keskeytyy ennen pitkää sisäisen tai ulkoisen 
olosuhteenmuutoksen ja tästä aiheutuvan ristiriidan takia. 

Keskeytymät ovat toimijan sisäisiä tai ulkoisen ympäristön muutoksia, jotka eivät 
salli toiminnan jatkumista ilman reagointia. Nälkä, jano, väsymys tai kyllästyminen 
ovat esimerkkejä sisäisestä muutoksesta, jotka eivät salli pyörällä ajamisen 
jatkumista keskeytymättä maaliviivalle asti. Ulkoiset muutokset liittyvät ympäröiviin 
olosuhteisiin, joita määrittää säätilan kehitys, vuorokauden kierto ja maantieteellisen 
sijainnin muuttuminen reitin edetessä. 

Sisäiset ja ulkoiset muutokset vaikuttavat toimintaan yhdessä ja sanelevat sen ehdot. 
Ne kehittyvät pitkälti toisistaan riippumatta, mutta niillä saattaa olla toisiaan 
voimistavia kerrannaisvaikutuksia: vastatuulen vaihtuminen myötäiseksi saattaa 
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häivyttää väsymyksen tunteen vielä tunniksi tai pariksi, mutta päivänvalon 
hiipuminen illan hämärtyessä voi toimia päinvastaisesti. Siksi ultrapyöräilijän voi 
olla vaikea ennakoida toimintaa ja siihen ilmaantuvia keskeytymiä tarkasti. Helteinen 
sää voi yllättäen moninkertaistaa veden kulutuksen arvioidusta ja maaston mäkisyys 
saattaa aiheuttaa tarpeen vähentää vaatetusta, mitä ei voisi arvata pelkästä ilman 
lämpötilasta. 

Keskeytymän ei tarvitse olla äkillinen, välitöntä reaktiota edellyttävä, vaan se voi olla 
esimerkiksi hitaasti kehittyvä, toimijan tietoisuuteen kehittyvä ymmärrys siitä, että 
ennen pitkää on nukuttava ja ennen pitkää on etsittävä lisää täydennystä 
vesipulloihin. Tilanteiden hidas kehittyminen mahdollistaa sen, että pyöräilijä 
suuntaa huomionsa ympäristöön. Luonnonmuodostelmia, rakennettua 
infrastruktuuria ja karttaa tutkimalla on mahdollista löytää jotakin sellaista, mikä 
tukee tarpeiden täyttämistä. 

Täydentävän käytön mahdollistajat 

Tarjouma (engl. affordance) on ympäristön tarjoama käytön mahdollisuus. Tarjouma 
on käsite, joka kuvaa ihmisen tai eläimen tapaa hahmottaa toiminnan 
mahdollisuuksia aistihavainnoin fyysisessä elinympäristössään (Gibson 1987/2012, 
119-120). Ihmisen elinympäristö on täynnä esineitä, joilla on kulttuurisidonnaisia 
merkityksiä, kuten käyttötarkoitus tai omistajuussuhteet. Toisaalta niiden fyysiset 
ominaisuudet voivat mahdollistaa muutakin tai rajoittaa jotakin toimintaa (Hyysalo 
2009, 161). 

Tarjoumat tulkitaan kulttuurisidonnaisesti – toiminnan teorian termein 
välittyneesti. Käsitteelliset välittäjät siis mahdollistavat aistein havainnoidun 
ympäristön hahmottamista tietyllä tavalla, opittujen ajatusrakennelmien, 

kulttuuristen sääntöjen ja hahmotusten mukaan. Tämän vuoksi tarjouman käsitettä 
sovelletaan myös ohjelmistojen ja käyttöliittymien suunnittelussa: “Monet, erityisesti 
ohjelmistojen, tarjoomat ovatkin pitkälti kulttuurisidonnaisia ja tottumuksiin 
perustuvia. Tuotteiden analysoinnin A ja O on tietää, miten jonkin tietyn 
käyttäjäryhmän ihmiset tulkitsevat tuotteiden piirteitä.” (Hyysalo 2009, 161). 

Tarjouman käsite on tarpeellinen omavaraisen ultrapyöräilijän toiminnan ja 
täydentävän käytön kuvaamisessa. Urheilijalla on joukko sisäistettyjä malleja, jotka 
ovat toisten ultrapyöräilijöiden inspiroimia, itse tehtyjä oivalluksia, tai yleisimmin 
jonkinlainen yhdistelmä näitä kahta. Mallien avulla ympäristöä hahmotetaan hyvin 
erilaisella tavalla kuin arkielämässä. Omavaraiselle ultrapyöräilijälle luonto ja 
ihmisen rakentama ympäristö voivat hahmottua hyvin rinnastetusti. 

Tien varresta havaittavat bussipysäkit, suljetun ravintolan terassi, puuvajat ja 
räystäät hahmottuvat urheilijalle nukkumiseen käytettävinä suojina. Suojaisan 
paikan löytäminen voi tarjota lisää mukavuutta tai säästää aikaa: pyöräilijän 
varustekokoonpanosta saattaa kyllä löytyä suojaksi kelpaava pressu tai sadeviitta, 
joka yhdessä makuualustan kanssa vastaa samaa suojaa kuin bussipysäkin katto, 
kaksi seinää ja penkki. Ympäristön hyödyntäminen oman varustekokoonpanon 
jatkeena on kuitenkin teko, jolla säästää suojan virittämiseen kuluvat noin 
kymmenen minuuttia. 

Karttoja, opasteita ja muita paikkasidonnaista tietoa välittäviä työkaluja tulkitaan 
samalla tavalla, tarpeiden suuntaamana ja juuri tiettyjä vihjeitä etsien. Mistä löytyy 
vanha kirkko, siellä on usein myös hautausmaa. Hautausmaiden infrastruktuuriin 
kuuluu yleensä vähintään penkki ja vesipiste, joskus myös wc ja lämpimän veden 
hana. Pienten kirkonkylien hautausmaat ovat harvoja paikkoja, jotka ovat auki 
aamuyöllä, kun missään muualla ei ole samanlaisia palveluita saatavilla. Arjen 



 47

toiminnasta ja normeista poiketen, omavaraisen ultrapyöräilyn tapahtumaan 
osallistuessa kirkon symboli voi siis merkitä palvelua, jossa voi levähtää, täyttää 
vesipulloja ja pestä kasvot lämpimällä vedellä. 

Paikkasidonnaisten tarjoumien lisäksi myös varustekokoonpano ohjaa ja rajaa 
havaittuja mahdollisuuksia. Toimintamahdollisuus realisoituu vain, jos toimijalla on 
aineelliset välineet sen hyödyntämiseen. Esim. vain sopiva astia mahdollistaa veden 
ottamisen luonnonvesistöstä. Vain sopiva makuupussi ja suoja mahdollistaa 
bussipysäkillä nukkumisen, eli varustekokoonpanon täydentävän käytön. 

Samalla ympäristön tarjoumat voivat suoda oivalluksia: mitä välineitä 
varustekokoonpanoon voisi lisätä tai mitä ominaisuuksia voisi parantaa, niin että 
seuraavalla kerralla vastaavassa tilanteessa olisi mahdollisuus hyötyä ympäristön 
annista? Esimerkiksi, luonnon vesistöjen hyödyntäminen juomavedeksi voi olla 
useammin mahdollista, jos varustekokoonpanoon kuuluu vedensuodatin tai 
vedenpuhdistustabletteja. 

Täydentävää käyttöä ei voi kuvata ilman koko toimintajärjestelmän mallin 
hyödyntämistä. Vaikka urheilija on toiminnan tilanteissa ja päätöksenteossaan 
eristynyt toisista, on hänellä “mukanaan”, päätösten tukena koko ultrapyöräilijöiden 
yhteisö. Tämä nousee esiin esimerkiksi kulttuuristen normien ja omien tavoitteiden 
ollessa ristiriidassa. Tapahtumien sääntöjä halutaan noudattaa yhteisön 
kunnioittamiseksi, mutta toisaalta oman yhteisön esimerkistä muodostuu normi, 
joka ylittää tavanomaiseksi mielletyt kulttuuriset tavat toimia. Moni voisi oudoksua 
tai paheksua bussipysäkin tai hautausmaan luovaa hyväksikäyttöä, mutta toisten 
omavaraisten ultrapyöräilijöiden esimerkkiä on helppo käyttää rohkaisevana, itselle 
tärkeämpänä normina. 

Osallistuvalla havainnoinnilla tuotetussa aineistossa oli monta esimerkkiä 
ultrapyöräilijän kohtaamista tarjoumista.  Esimerkkejä ultrapyöräilijän kohtaamista 
tarjoumista: 

1) Kivijärvellä lähdevettä ja bussipysäkki (Kuva 14) 
2) Simossa: sateen kastelemia tavaroita kuivumaan tutulla 

laavulla, puuliiterin musta peltikatto. (Kuva 15) 
3) Kainuussa kyläjuhlat. Yli sadan kilometrin matkalla ainoa 

paikka tien lähettyvillä, josta löytyi ruokaa ja juomaa. 
4) Karhunpesäkolo, Inari: suljetun ravintolan pihassa kaikille 

avoimia eväidensyöntikatoksia. (Kuva 16) 
5) Norjan Gorgnetag: näköalapaikalla matkailijoita palveleva 

katos, wc, juoksevaa vettä, sähköpistoke. Pöytä, penkit ja 
tuulensuojaa. Aamuyöllä ei muita käyttäjiä. (Kuva 17) 

Yhteistyö, neuvottelu ristiriidat ja ongelmatilanteet 

Kun toisiinsa yhteen kytkeytyneillä toiminnoilla on hyvin erilaiset päämäärät, saattaa 
toiminnassa ilmetä jännitteitä ja ristiriitoja (Kuutti 1996, 33-34). Esimerkiksi 
ultrapyöräilijä saattaa yrittää hyödyntää hotellin aularavintolaa tai huoltoaseman 
hiljaista nurkkaa lyhytaikaiseen nukkumiseen. Mitä tämä tarkoittaa paikan 
henkilökunnalle ja toisille asiakkaille? Miten tämä vaikuttaa ultrapyöräilijän 
mahdollisuuksiin levätä? Sanontaa mukaillen: onko helpompi saada anteeksi kuin 
lupa? 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Tällaisessa tapauksessa toiminnan yhteistyön ulottuvuus ei ole välttämättä 
äärettömän oleellinen, sillä kyse on lyhytkestoisesta ja harvinaisesta 
vuorovaikutustilanteesta. Pyöräilijä voi piiloutua huoltoaseman kalusteiden taakse ja 
toivoa kiinnittävänsä mahdollisimman vähän huomiota taukotoiminnallaan. Tämä 
voi sisältää torkkumista, vaatteiden kuivattelua lämpöpatterin avulla, sukkasillaan 
kävelyä ja muuta tavallisesta poikkeavaa. Usein asiointitilanne on kuitenkin 
mukavampi, jos pyöräilijä kommunikoi omasta tilanteestaan ja kysyy, onko käykö 
lyhyt silmäluomien lepuuttaminen päinsä. 

Varkauksilta ja vahingonteolta suojautumisen menetelmät ja strategiat ovat 
tutkimukseni kannalta mielenkiintoisia, sillä pyöräilijä voi vaikuttaa näihin monella 
tasolla: valikoimalla reitit ja pysähdyspaikat, mukauttamalla varustekokonaisuutensa 
sellaiseksi, että se kiinnittää mahdollisimman vähän huomiota, muodostamalla 
turvallisuutta edistäviä suhteita paikallisiin ihmisiin, sijoittelemalla arvokkaat 
esineet turvallisemmin, varautuen itsepuolustukseen ja niin edelleen. 

5.5 Varustekokoonpanon muokkaaminen olosuhteiden 
muuttuessa 

“Minulla ei ikinä ole ollut varajarrupaloja mukana millään matkalla. 
Jarrupalat ovat käytännössä ikuisia: ne kestävät parikymmentätuhatta 
kilometriä... tai yhden iltapäivän Kirgisiassa. [...] Vastaavaan [jarrupaloja 
hiovaan] mutaan en ole törmännyt missään muualla.” Mikko Mäkipää 2020 

Toimintajärjestelmän analyysi 
Toimintajärjestelmä muokkautuu keskeytymien, rajoitteiden ja innovaatioiden 
kautta ja on suuntautunut varustekokoonpanoon tai sen osiin. 

Kuva 14 Kuva 15

Kuva 16 Kuva 17
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Omavarainen ultrapyöräilijä muokkaa varustekokoonpanoa tapahtuman aikana. 
Kuten edellisessä alaluvussa kuvattu täydentävä käyttö, myös varustekokoonpanoon 
kohdistuva, muokkaava toiminta saa alkunsa keskeytymistä. Sisäiset ja ulkoiset 
olosuhteet kehittyvät sellaisiksi, että varustekokoonpano ei enää toimi 
tarkoituksessaan ongelmattomasti.  

Varustekokoonpanosta voidaan poistaa osia, kuten hiertymiä tuottaneet ajohousut, 
jotka päätyvät ruokakaupan pihan sekajäteastiaan. Vapautunut tila voidaan käyttää 
arvokkaamminkin kuin kipua ja terveyshaittoja aiheuttavan esineen mukana 
kuljettamiseen. Toisaalta säätilan vaihtelut voivat tulla yllätyksenä, jolloin 
varusteluetteloa voidaan täydentää matkan varrelta hankituilla vaatekappaleilla. 
Vieraan alueen sekatavarakauppa saattaa olla tarjonnaltaan rajallinen, jolloin 
vaatekappaleita pitää muokata. Myös alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluvia 
varusteita voidaan muokata paremmin sääoloihin sopiviksi, joko pysyvin tai 
väliaikaisin muutoksin. Pyöräilykenkien tuuletusaukkoja voidaan teipata umpeen 

ilmastointiteipillä, kuten itse olen tehnyt 2016 ja 2017 Suomen halki suuntautuvilla 
matkoilla. Toisaalta niitä voidaan myös suurentaa linkkuveitsellä leikaten.10 

Varustekokoonpanossa voi olla myös alkujaankin väliaikaiseksi tarkoitettuja jäseniä. 
Jo alkuperäisessä suunnitelmassa voidaan huomioida mukana kannettavan 
juomaveden tarpeen vaihtelu. Juomaveden kapasiteettia voidaan säätää ostamalla 
kaupasta vesipulloja, jotka ovat kokoonpanon väliaikaisia jäseniä. Tällaiset 
varustekokoonpanon tilannekohtaiset säädöt ovat helppoja toteuttaa, jos ne on 
huomioitu etukäteen. Hetkelliseksi jäävä kokoonpanon käytön helppouteen tai 

ergonomiaan vaikuttava huononnus on helppo sallia. Toisin sanoen, vesipulloja 
voidaan hyvin kuljettaa vaikka ajopaidan taskussa, jos tämä järjestely on väliaikainen. 

Toimintajärjestelmän muokkaamista voidaan kuvata sisäistämisen ja ulkoistamisen 
ekspansiivisena syklinä. Kyse ei ole vain ongelman ratkaisemisesta, jotta toiminta voi 
jatkua ennallaan, sellaisena kuin se oli. Ultrapyöräilijästä tulee jatkuvasti taitavampi 
varustekokoonpanon suunnittelemisessa ja tuottamisessa. Käytetystä 
varustekokoonpanosta jalostuu jatkuvasti toimivampi kokonaisuus. Toiminnan 
teoria tulkitsee toiminnassa ilmenevät ristiriidat kehittymisen tilaisuuksina (Kuutti 
1996, 34). 

Häiriöt varustekokoonpanon käytössä 

Varustekokoonpanossa käytettävien osien ja teknologioiden keskinäiset 
vuorovaikutukset voivat olla arvaamattomia. Pienetkin muutokset voivat osoittautua 

toiminnan ristiriitoja ja keskeytymiä aiheuttaviksi. Vaikka tiettyyn tapahtumaan 
suunniteltu varustekokoonpano muistuttaisi suurimmilta osin käytössä hyväksi 
todettuja edeltäjiään, on siinä luultavasti pieniä eroavaisuuksia aiempiin. 
Mahdollisesti juuri samaa varustekokoonpanoa on jo koekäytetty, mutta koetilanteen 
olosuhteet olivat erilaiset kuin uudessa tapahtumassa. Luvussa 5.3 kuvailtu 
varustekokoonpanon ergonominen suunnittelu saattaa osoittautua osittain 
epäonnistuneeksi vasta matkan aikana. 

Kesäaikaan riittäväksi koettu tila jalkojen vaatimalla liikkeellä voi olla riittämätön 
syksyllä tai talvella, jolloin pyöräilijällä on yllään pitkät ja väljät vaellushousut. 

10. ks. Samuli Mäkinen vuoden 2017 TCR:ssa: https://www.instagram.com/p/BXyiOgYlO4U/
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Valmistamani laukkujen prototyypit (ks. luku 4.4) selvisivät kevään ja kesän neljästä 
tuhannesta kilometristä ilman hankausjäkiä, mutta runkolaukkujen kylkiin ilmestyi 
tummat hankaumat yhden viikonlopun ja alle kolmensadan kilometrin ajon aikana. 

Pyöräilijä voi kokea näkyvyyden ohjaustangon tavarapaljouden takaa riittäväksi 
yhdessä tapahtumassa, mutta samat näköesteet osoittautuvat häiritseviksi ja 
nopeutta hidastaviksi toisessa tapahtumassa, jolloin reitillä on kuoppia tai jäisiä 
osuuksia, jolloin olisi parasta nähdä myös aivan eturenkaan eteen, eikä vain riittävän 
kauas. 

Säätilan tai valo-olosuhteiden muutos on harvoin vastaanotettavissa ilman 
pysähdyksen aikana tehtäviä säätöjä. Mutta jos nämä voidaan tehdä ennakoiden, se 
saattaa säästää aikaa ja ehkäistä haittoja, kuten vaatteen kastuminen tai tavaroiden 
hävittäminen pimeällä valaisinta sokkona etsiessä. 

Vastaavaa ennakointia, joka paljastaa kokeneen ultrapyöräilijän, on ruokapakkausten 
avaaminen ja erilaisten kierrekorkkien löysääminen valmiiksi siellä, missä 
elintarvikkeet hankittiin. Kaikkien pakkausten avaaminen yhdellä kertaa säästää 
aikaa ja ruokia voidaan sen jälkeen nauttia ajon aikana yhdellä kädellä, 
turvallisemmin ja lähes tiedostamattoman operaation tavoin. 

Ympäristön valoisuuden muutos on keskeytymä, joka keskeyttää rutiininomaiseksi 
muuttuneen ajamisen operaatioita: ympäristön havainnoinnista tulee vaikeampaa. 
Se vaatii aiempaa enemmän keskittymistä ja lisäksi erilaisten apuvälineiden ja 
keinojen käyttöönottoa. Valoisuuden muuttuessa tapahtuu monta asiaa 
samanaikaisesti: tien pinnan näkeminen muuttuu haastavaksi, näköaistin kattama 
alue kapenee ja lyhenee. Myös omien varusteiden ja oman toiminnan näkeminen 
vaikeutuu. Samalla tapahtuu herkistymistä ärsykkeille. Ympäristön äänet ja 

varustekokoonpanon osien tuottamat äänet vaativat reagointia. Pimean tulo voi 
merkitä myös valmistautumista toiminnan epävarmempaan ja henkisesti 
raskaampaan vaiheeseen. 

Pimeän aikaan tapahtuvan ajamisen olosuhteita voi testata vain pimeässä. Useita 
häiriötekijöitä on ilmennyt ohjaamossa olevista valoista, joita on erilaisissa 
elektronisissa laitteissa. Nämä häiritsevät katsetta, joka yrittää erottaa yksityiskohtia 
juuri ja juuri riittävän hyvin valaistusta tien pinnasta. Samanlaisia häiriöitä on 
syntynyt kiiltävistä pinnoista, joista kypärään kiinnitetyn apuvalaisimen valo 
heijastuu silmiin. Apuvalaisin on kevyt ja matalatehoinen led-valo, jonka ansiosta 
ohjaamon tavarat on helpompi löytää ja pimeän tien varteen pysähtyessä voi nähdä 
muuallekin kuin pyörään kiinteästi kiinnitetyn, tehokkaamman valon valaisemaan 
keilaan. Erilaisten laitteiden, kuten gps-navigaattorin ja nopeusmittarin näytöt 
näkee lukea saman apuvalon ansiosta. Näyttöjen taustavalot voi kytkeä pois päältä, 
jolloin laitteiden akut kestävät huomattavan paljon pidempään ja taustavalot eivät ole 
yksi häikäistymistä aiheuttava häiriötekijä lisää. Yllättävin  

Hyysalo et. al. (2016) on kuvannut ihmisen ja teknologian suhdetta erityisissä 
olosuhteissa, jolloin teknologian toiminnassa ilmenevä ongelma ei näyttäydy 
toimintavarmuuden heikentymisenä, vaan päinvastoin se on tapahtuma, joka vain 
entisestään syventää ihmisen ja työvälineen suhdetta. Pitkään jatkuvan 
vuorovaikutuksen myötä käyttäjä ja käytetty laite muuttuvat toisiaan tukeviksi. 
Koneen omistaja ymmärtää koneen haavoittuvuudet ja sovittaa käyttönsä niihin. 
Koneella on suuri merkitys omistajansa elämäntyylissä, joten motivaatio siitä 
huolehtimiseen on korkea. Koneen toimintakyky ei perustu siihen, että se olisi 
valmistettu hyvin tai kyseiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi, vaan ennen kaikkea 
käyttäjänsä kykyyn huolehtia siitä. (Hyysalo et. al. 2016, 878) 
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Polkupyörä ja varustekokoonpano ovat myös haavoittuvaisia, mutta niillä on hyvät 
mahdollisuudet selvitä vaikeasta matkasta ehjänä, koska niillä on niin suuri merkitys 
käyttäjälleen. Oikein toimivien ja olosuhteisiin sopivien varustekokoonpanon osien 
käyttö on herkkää ja välittävää, sillä järjestelmän hajoamisella olisi suuri vaikutus. 
Liikaa häiriötä aiheuttavien tai olosuhteisiin sopimattomien osien kohtalo voi tosin 
olla karu. 

Ilmalla täytettävä, äärimmäisen kevyt ja pieneen tilaan pakkautuva makuualusta 
herättää usein epäluuloa. Miten matkalla voi luottaa siihen, että makuualusta ei 
rikkoudu? Vastaus tähän on, että makuualusta luultavasti rikkoutuu ennen pitkää, 
mutta ei kuitenkaan liian usein. Luotto kyseiseen varusteeseen ei perustu 
rikkoutumattomuuteen, vaan korjattavuuteen. Toimintavarmuus on tässä tapauksessa 
sitä, että alusta on paikattavissa hyvällä varmuudella ja tähän ei kulu liikaa aikaa. 
Mitä useammin rikkoutuminen tapahtuu, sitä enemmän käyttäjälle kertyy 
kokemusta sen paikkaamisesta eri olosuhteissa. Usein paikkaaminen on tapahtunut 
yöllä ja maan kosteuden kastelemaan tekstiiliin. 

Makuualustan toimintavarmuus on siirtynyt vuosien saatossa jo seuraavalle asteelle: 
käyttäjänä osaan jo etukäteen tarkistaa, että paikkalappuja on vielä jäljellä riittävästi 
ja liimatuubissa on tuoretta kumiliimaa. Käytetty liima on monikäyttöistä ja sen 
mukana kantaminen (kuva 18) ulottaa korjaamisen mahdollisuuden myös 
makuualustan ulkopuolelle: sadevaatteisiin, pyörän ulkokumeihin ja kengänpohjiin. 

  

Kuva 18: Yötön 3000 -matkan työkaluja ja korjaustarvikkeita
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LUKU 6  
johtopäätökset
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LUKU 6: Johtopäätökset 
6.1 Tulokset tiivistäen 

Olen kuvannut omavaraisen ultrapyöräilijän toimintaa, jossa teknologian paikallinen 
konfiguroiminen jatkuu tapahtumaa ennakoivasta suunnitteluvaiheesta läpi 
tapahtuman. Teknologiaa on tutkittu moniin eri toimintoihin ja käyttötilanteisiin 
kytkeytyvänä toiminnan mahdollistajana, jolla on käyttäjälleen suuri merkitys. 
Samanaikaisesti on kuitenkin osoitettu, että teknologia ei ole korvaamatonta, vaan 
samoja tavoitteita voidaan saavuttaa myös tukeutuen ympäristöön, paikallisiin 
palveluihin tai yksinkertaisesti neuvottelemalla toisten ihmisten kanssa. Täydentävä 
käyttö on varustekokoonpanon käyttöä kuvaava malli, jossa pyöräilijän mukanaan 
kantaman teknologian ja ympäristön mahdollisuuksien yhdistyminen on 
saumatonta. Varustekokoonpanon osien täydentävä käyttö selittää, miksi samoja 
toimintoja voidaan toteuttaa samoissa olosuhteissa hyvin erilaisin varustein. 

Tutkimus ei ennusta tai ehdota uusia suunnittelun ohjeita tai periaatteita 
urheilijoiden varusteiden tuotekehitykseen. Tutkimuksen löydökset voivat kuitenkin 
avartaa näkemystä siitä, miten monimutkaisia ja ennakoimattomia valinnan 
tilanteita urheilija kohtaa. Käyttäjillä on myös perustellut syynsä haluta tuotteilta eri 
ominaisuuksia. Yksi mahdollinen päätelmä voisi olla, että alan tuotteiden ei 
tulisikaan tähdätä käyttäjän ongelmien nykyistä kokonaisvaltaisempaan 
ratkaisemiseen, vaan tuotteet ja tuotejärjestelmät voisivat aiempaa paremmin tukea 
käyttäjän omia innovatiivisia toimia. 

Toisaalta tutkimus osoittaa, että kaikkia vuorovaikutussuhteita ei ole mahdollista 
ennakoida edes silloin, kun käyttäjällä on vapaat kädet suunnitella itselleen. 
Viimeistäkin yksityiskohtaa myöten omia tarpeita mukaillen ja huolellisesti 
suunniteltu varustekokoonpano on epäonnistunut, jos se  ei voi mukautua 
ennakoimattomiin olosuhteisiin. Omavaraisen ultrapyöräilijän käyttöön suunniteltu 
tuote onnistuu varmimmin silloin, kun se on joustavasti mukautettavissa erilaisiin 
tilanteisiin. 

Aiheen tutkiminen ja käytännön toiminta sen parissa on tukenut tukenut ammatti-
identiteettini muodostumista ja tarjonnut valmista tietopohjaa tekemieni 
suunnitteluprojektien taustatutkimukselle. Ultrapyöräilyn tutkiminen on rohkaissut 
tekemään innovaatioita pyöräurheilun parissa. Julkaistu tutkimus voi hyödyttää 
muitakin omavaraisen ultrapyöräilyn ja sitä sivuavien kestävyysurheilun lajien 
parissa työskenteleviä suunnittelijoita. 

6.2 Jatkotutkimuksen aiheita 

Taustatutkimuksen aikana ja havaintoaineistoa kerätessäni löysin tietoa useista 
käyttäjien tekemistä innovaatioista. Esimerkkejä ovat aika-ajokahvojen alle 
kiinnitetty, eväiden ja varusteiden kantamiseen approprioitu pyykkikori ja 
kuplamuovin käyttäminen varusteita sateelta suojaavana kalvona ja leiriytyessä 
makuualustana. Käyttäjäinnovaatioiden laajamittainen esittely ei olisi tukenut tämän 
tutkimuksen rajausta, mutta omavarainen ultrapyöräily voisi tarjota rikkaan 
tutkimustapauksen käyttäjäinnovaatioista urheiluvarusteissa. 

Luvussa 4.5 mainitsin ultrapyöräilyyn kytkeytyvistä arvojen ja etiikan kysymyksistä. 
Lajin välittämät arvot ja ihanteet ovat nousseet itselleni henkilökohtaisesti 
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mielenkiintoiseksi ja merkitykselliseksi teemaksi. Omavarainen ultrapyöräily on 
moneen muuhun sitä muistuttavaan lajiin verrattuna hyvinkin saavutettava. Lajin 
tapahtumat eivät erottele osallistujia urheilijan statuksen tai sukupuolen perusteella. 
Urheilijoiden mahdollisuuksiin osallistua ja menestyä tapahtumissa vaikuttaa 
kuitenkin esimerkiksi taloudelliset resurssit. Kiinnostavaa olisi myös tutkia sitä, 
miten esimerkiksi sukupuoli vaikuttaa koettuun turvallisuuteen ja toimimisen 
mahdollisuuksiin eri tilanteissa. Aiheesta käydäänkin keskustelua ja tiedossa on, että 
kaikille vuorovaikutuksen tilanteet ja ympäristön luova hyödyntäminen ei näyttäydy 
kaikille samanlaisina mahdollisuuksina kaikkialla maailmassa. 

Yksi tutkimuksen aihe voisi olla lajin ympäristövaikutukset, jotka eivät määrity 
niinkään lajin keskeisten piirteiden, vaan yhteisön ja tapahtumien rakentaman 
kulttuurin mukaan.: Kuluttamisen ja matkustamisen tapoihin voitaneen vaikuttaa 
keskustelemalla ja erilaisia tapahtumia järjestämällä. Samalla lajin saavutettavuuteen 
voidaan vaikuttaa osallistujien varallisuuden näkökulmasta. 
 
Eräs aihe, josta moni haluaisi tietää enemmän, on lajin tapahtumiin osallistumisen 
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen. Esimerkiksi 
äärimmilleen venytetyn valvomisen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Lajin 
piirissä tunnetaan liiankin hyvin yksittäiset onnettomuudet, jotka ovat johtaneet 
urheilijan kuolemaan. Mitä voitaisiin tehdä paremmin, että lihasvoimainen 
liikkuminen ja luonnonläheiset seikkailut ja elämykset olisivat mahdollisia ilman 
pelkoa liikenneonnettomuuteen joutumisesta? Turvallisuutta parantavat keinot, 
joihin pyöräilijä voi itse vaikuttaa ovatkin jo varsin laajasti käytössä. Pimeällä tiellä 
pyöräilijän näkyminen on jo nyt muihin tienkäyttäjiin verraten korkealla tasolla, 
mutta pyöräilijällä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa yleiseen 
turvallisuuskulttuuriin ja tekoihin liikenteessä. Turvallisuuden edistäminen on 
politiikkaa: se edellyttää muutakin kuin parempaa teknologiaa ja muotoilua. 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