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Elämää suurempi harrastukseni

Elämää suurempi harrastukseni - Pyöräily

Tero Varpula

Tulisiko harrastusten tukea työelämässä tarvitta-
via henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia vai olisiko
vapaa-ajalla paras valita täysin toisenlaiset aska-
reet? Kysymys on filosofinen, eikä oikeata vasta-
usta liene olemassa. Kuitenkin Elämää Suurem-
paa Harrastustaan tällä foorumilla esitellessä ei
voi välttyä yritykseltä perustella harrastuksensa
aivan erityistä soveltuvuutta anestesiologian tai te-
hohoidon ammattilaisille.

Johdanto

Erikoisalamme anestesiologia ja tehohoito on
nykyään monipuolinen ja suuri erikoisala. Terve-
ydenhoidollinen elämänkaari on edustettuna kir-
jaimellisesti kohdusta hautaan ja tehtäviä on niin
maalla, merellä kuin ilmassa. Kenttä on laaja ja
sen kattava hallitseminen edellyttää hyvinkin mo-
nenlaisia tietoja ja taitoja. Tämä on erikoisalam-
me vahvuus: kukin voi löytää omia erityisalueita
luonteenpiirteitään vastaamaan. Mielestäni har-
rastukseni, pyöräily, on monella tapaa tässä suh-
teessa erikoisalamme kaltainen. Pyöräilyharrastuk-
sen kirjo ulottuu päivittäisestä, ekologisesta lii-
kennöintimuodosta äärimmäistä kestävyyttä vaa-
tivaan huippu-urheiluun. Pyöräily voi olla lep-
poisaa elämysmatkailua tutuissa tai vieraissa mai-
semissa tai se voi tavoitteellista kuntoliikuntaa.
Pyöräily on liikuntamuotona monipuolinen ja se
sopii kolmipyöräkuskista artroplastiakypsään
ikään asti ja sen yli

Oma aineisto

Oman pyöräilyharrastukseni pohja on ehdotto-

masti työmatkapyöräilyssä. Työmatkapyöräily on
hyötyliikuntaa sanan parhaimmassa merkitykses-
sä. Työmatkapyöräilyn säännöllisyys luo oivan pe-
ruskunnon kuin itsestään. Kuntoilun kannalta on
tärkeää, että työmatka on sopivan mittainen. Lii-
an lyhyt matka ei oikein käy liikuntasuoritukses-
ta ja toisaalta liian pitkä matka voi olla ajankäy-
tön kannalta ylivoimainen. Oman kokemukseni
mukaan kaupunkimaisissa olosuhteissa ihanteel-
linen työmatka on 10-20 km. Tälläisella matkal-
la pyörä on kokonaismatka-ajan suhteen vähin-
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tään tasavertainen julkiseen liikenteeseen verrat-
tuna ja useimmiten varsin kilpailukykyinen myös
ruuhkien rasittaman autoilun kanssa. Pysäköin-
tiongelmia ei pyörän kanssa ole, vaikka useim-
mat sairaalakiinteistöt ovatkin laiminlyöneet työ-
matkapyöräilijät jättämällä asianmukaiset, suojai-
set pyöräparkit rakentamatta.

Työmatkapyöräily on nopeasti lähes addik-
toivaa. Aamulenkin virkistämänä pysyy hereillä
vaikka tuntien kestoisen MRI-sedaation ajan.
Anestesiologipyöräilijällä on muuten muuan elä-
mää helpottava erityisetu. Työnantajan tarjoamat

Pyöräilykengät ja muut pyöräilyyn suunnitellut
asusteet tekevät työmatkapyöräilyn liikunnallisek-
si kokemukseksi ja mahdollistavat ympärivuoti-
sen harrastuksen. Pyöräilyevoluution lopputuo-
te, kilpapyörä, olisi myös työmatkapyöräilyn ihan-
teellisin väline, mutta työmatkakäytössä saattaa
joutua tyytymään jonkinlaiseen kompromissiin.
Asfalttipinnoilla kilpapyörä olisi toki nopein vaih-
toehto, mutta pyöräteiden rakenteet (autoilijoi-
den suunnittelemat?), tavaroiden kuljetuksen tar-
ve ja liukkaat kelit saattavat puoltaa ainakin ros-
puuttoaikaan ns. hybridipyörää tai talviaikaan

työvaatteet (pyjamat), ratkaisevat vaihtovaateky-
symyksen, joka valkokaulustehtävissä voi sammut-
taa pyöräilyinnon. Säälin insinööri-ja juristiystä-
viäni tässäkin asiassa.

Jotta työmatkapyöräily olisi liikuntasuorituk-
sena nautittava ja motivaatio säännölliseen pyö-
räilyyn pysyisi yllä, tulee muutamien reunaehto-
jen toteutua. Perussääntö on, että työmatkapyö-
räilyn tulee todella olla mahdollisimman sään-
nöllistä. Lipeäminen säännöllisyydestä johtaa
helposti kehnompien kelien aikana asenteen pet-
tämiseen, jolloin marraskuisissa (marraskuu kes-
tää esim Etelä-Suomessa pyöräilijän näkökulmasta
n. 4 kk) räntäsateissa saattaa löytää itsensä tunk-
kaisesta joukkoliikennevälineestä. Paitsi asenteen,
tulee ankarissa ilmasto-olosuhteissamme myös
välineistön ja varusteiden tulee olla kunnossa.

jopa maastopyörää.
Pyöräily liikuntamuotona on perusluonteeltaan

kestävyysurheilua. Suoritusten kestoa ja intensi-
teettiä vaihtelemalla voi pyöräilyssä kehittää fyy-
sisen kunnon eri komponentteja lihasvoimasta ja
nopeudesta kardiovaskulaariseen kestävyyteen.
Myös vaihtamalla maantiepyörän ajoittain maas-
topyörään voi harjoitteluun saada lisää monipuo-
lisuutta. Pyöräilyssä suorituksen kesto erottaa sen
useimmista ns. kestävyyslajeista. Kun huippuma-
ratoonari käyttää kilpailusuoritukseensa aikaa rei-
lun kaksi tuntia, on ammattipyöräilijä vasta aloit-
tanut yhden kuusituntisista päivistään kolmeviik-
koisessa etappikilpailussa. Urheilusuoritus tälläi-
sillä rajoilla on fysiologisesti mielenkiintoista.
Näissä olosuhteissa löytyy jopa yhtymäkohtia
kriittisesessä sairaudessa tavattavaan patofysiolo-
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giaan. Esimerkiksi katabolinen aineenvaihdunta
ja lihasmassan kato on tunnettu ilmiö pitkissä
ympäriajoissa. Ei ole yllättävää, että tälläisen ää-
rimmäisen rasituksen aiheuttamiin fysiologisiin
vasteisiin on etsitty ratkaisuja joskus arvellutta-
villakin keinoilla. Ja aivan kuten tehohoidossa,
päädytään eettisten kysymysten äärelle: mikä on
oikein ja mikä väärin.

Pyöräily ei ei ole kuitenkaan pelkästään urhei-
lua. Aivan erityinen sija pyöräilyharrastuksessani
on pyöräretkeilyllä. Pyörän satulasta käsin uudet
maisemat tulevat koetuksi tavalla, josta autotu-
risti voi vain haaveilla. Suomestakin löytyy useita
pyöräilyllisesti hienoja teitä ja maisemia, mutta
pyöräilyn hienoin olemus tulee esiin eurooppa-
laisen pyöräilykulttuurin keskellä. Keski-Euroo-
pan maissa pyöräily on arvostettu tavalla, josta

S u o m e s s a
voi saada
vain kalpean
aavistuksen.
Paitsi, että
pyöräilytäh-
det ovat kan-
sallissanka-
reita ja joka-
äidin toive-
vävyjä, ulot-
tuu kunni-
oitus myös
vähemmän
karismaatti-
siin lajinhar-
r a s t a j i i n .
Liikenteessä

ei pyöräilijää ohiteta kiilamalla häntä tien pien-
tareelta ojaan eikä peesaavana ryhmänä (”klunga-
na”) ajavia pyöräilijöitä jäädä ”kouluttamaan” kan-
sainvälisillä käsimerkein (suomalainen jokamie-
hen oikeus). Vuoristoteillä autot kärsivällisesti
odottelevat sopivaa ohituspaikkaa ja ohittaessaan
antavat turistiluokankin pyöräilijälle ammattilais-
tason kannustukset. Pyöräilykultturellia tunnel-
maa nostaa myös harrastajien suuri määrä ja mo-
nipuolisuus. Suosituissa pyöräilykohteissa on ai-
van tavallista kohdata parikymmentä arvokkaasti
harmaantunutta herraa ajamassa ”klungassa” ka-
lustolla, jonka hinnan mediaani on keskiverto ja-
panilaisauton hinnan tienoilla. Toisaalta lähes joka
retkellä olen tavannut kaurapuurodieteetillä ja lop-

puunajetuilla korppusahoilla maailmaa kiertäviä
elämäntapapyöräilijöitä, joiden reittikuvaukset
saavat tavallisen tuubin kuluttajan häpeämään
keskiluokkaisuuttaan. Keski-Eurooppa tarjoaa
myös maastollisesti haasteita, joita Suomesta ei
löydä. Alpeilta, Dolomiiteilta ja Pyreneiltä löy-
tyy rauhallisia, maisemiltaan henkeäsalpaavia vuo-
ristoteitä, joiden valloittamisesta taistellen vuo-
riston elementtejä vastaan saa jonkinlaisen veik-
kagustafsonmaisen henkisen elämyksen. Myös
serpentiiniteiden lasku kilpapyörällä ad 100 km/
h on (iiroseppänen-tyyppinen?) elämys, joka nos-
taa endogeenisten opioidien pitoisuudet terapeut-
tisille tasoille asti.

Paitsi urheilua ja matkailua, tarjoaa pyöräily-
harrastus myös teknis-esteettisiä elämyksiä. Kil-
papyörä on perustekniikaltaan jo viime vuosisa-
dan alun konstruktio, mutta viime vuosien kehi-
tys ja high tech -materiaalien käyttö ovat tehneet
nykyaikaisesta kilpapyörästä innovatiivisen, laa-
dukkaan teknisen laitteen. Hienoimmat kilpapyö-
rät ovat toki edelleen käsityötä ja valmistuvat sel-
laisilta legendaarisilta pajoilta kuten Colnago,
Bianchi, Pinarello tai Coppi. Tälläisiin pyöriin
sisältyy sellaisia esteettisia ja kultturelleja arvoja,
joiden rinnalla jopa italialaiset urheiluautot kal-
penevat. Ja paitsi, että Colnagon saa jonkin ver-
ran Lamborghinia halvemmalla, on kilpapyörää
helpompi säilyttää olo-/makuuhuoneessa.

Pohdinta

Vaikka pyöräilyn syvin olemus on toki fyysisessä
suorittamisessa, merkitsee se minulle enemmän
kuin pelkkää liikuntasuoritusta. Pyöräily anka-
rimmillaan voi olla kuin käynti kärsimyksen ju-
malattaren kammiossa, josta Ranskan ympäriajon
kaksinkertainen voittaja Lance Armstrong antoi
kuvauksen:” En pyöräile nautinnon, vaan tuskan
vuoksi.” Toisaalta jo seuraavassa hetkessä ympä-
röivä luonto, vauhdin tuntu, tuubien sihinä as-
faltilla, takavaihtajan rullaava kohina ja kampien
pyörittävä tuntuma jaloissa tekevät pyöräilystä
kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka todellakin
parhaimmallaan on jotain Elämää Suurempaa.
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