PYÖRÄMATKAILUN KEHITYS SUOMESSA
Antero Naskila

Pyörämatkailulla on pitkät perinteet Suomessa
erityisesti kirjailijoiden keskuudessa. Mm. Juhani
Aho, I.K. Inha ja Kalle Kajander pyöräilivät 18001900 -luvun vaihteen molemmin puolin sekä kotimaassa että Keski-Euroopassa, ja englantilainen
Mrs. Alec Tweedie kertoo kirjassaan ”Matkalla
1896” pyöräryppäistä junissa, ja että laivoissa saattoi nojata matka-arkkuihin kymmenenkin pyörää.
Autojen yleistyessä pyörämatkailun lumo alkoi
haihtua. Kuitenkin vielä 1950- ja 1960-luvuilla oli
nuorten parissa yleistä polkea usean päivän pyöräretkiä. Monivaihteisten retkipyörien tullessa muotiin 1970-luvun alussa pyöräretkeilykin lisääntyi
huomattavasti. Pyöräretkeilyn ja -matkailun määristä Suomessa ei ole lukuja, mutta omien havaintojeni mukaan pyörämatkailu hieman väheni 1980-luvun puolivälin jälkeen, kunnes nyt viime vuosina se
on taas kasvanut ja nyt myös ulkomaisten pyöräilijöiden osalta.
Keski-Euroopassa pyörämatkailu on kasvanut
voimakkaasti jo parikymmentä vuotta ja se on siellä
taloudellisesti hyvin tärkeä matkailumuoto. Pyörämatkailuun on myös panostettu siellä voimakkaasti ja kansainvälinen kilpailu on kovaa. Monet maat
halajavat pyörämatkailijoita, koska pyörämatkailijat käyttävät tutkimusten mukaan automatkailijoita enemmän rahaa päivässä. Suomessa kotimaisen
pyörämatkailun voimakasta kasvua on saatu vielä
odottaa. Merkittävä syy tähän lienee kesämökkeilyn laajuus Suomessa ja ehkä myös yleinen tapa
matkustaa etelään kesälomilla vaikuttaa. Merkitystä on myös melko vähäisellä panostuksella pyörämatkailuun ja sen markkinointiin niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Mutta varmasti pyörämatkailu
tulee Suomessakin nousemaan merkittäväksi matkailumuodoksi.
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Valtakunnallinen
pyörämatkailureitistö Suomessa
Tausta: Valtakunnallisen pyöräretkeilyreitistön,
millä nimellä sitä aluksi kutsuttiin, kehittäminen
alkoi v. 1993. Itse sain ajatuksen osin omista ajokokemuksista ja osin Velo Mondial -pyöräilykonferenssissa Montrealissa syyskuussa 1992, missä
esiteltiin Tanskan v. 1993 valmistuvaa valtakunnallista pyöräilyreitistöä. Siinä oli 10 reittiä, jotka
perustuivat pääosin olemassa oleviin seudullisiin
reitteihin. Liikenneministeriön pyöräilypoliittisen
ohjelman laatiminen käynnistyi samana syksynä
ja em. kaltaisen reitistön laatiminen otettiin siihen
mukaan. Toimenpiteinä todettiin, että Tielaitos ryhtyy yhdessä eri osapuolten kanssa laatimaan valtakunnallista pyöräreittiverkkoa sekä tekee samalla
sen viitoitussuunnitelman, MEK ja Suomen Matkailuliitto ryhtyvät toimenpiteisiin pyöräretkeilyn
ja -turismin edistämiseksi ja MEK laatii opaskirjan
valtakunnallisen reitistön nähtävyyksistä ja palveluista. Lisäksi Maakuntaliittojen tuli kehittää maakunnallisia ja kuntien paikallisia reittejä.
Syksyllä 1993 liikenneministeriö lupasi tukea
E. Juhani Tenhusen jo vuodesta 1981 ideoiman
”Sverigeledenin” kaltaisen ns. Suomireitin laatimiseen. Asiasta keskusteltaessa päädyttiin siihen,
että hanke muutettaisiin valtakunnallisen pyöräretkeilyreitistön laatimiseksi. Tätä varten koottiin
työryhmä, jossa olivat edustettuna Tielaitos, MEK,
Karttakeskus, Maakuntien liitot, Suomi Pyöräilee
-kampanja, allekirjoittanut pyöräilyn edistäjänä
sekä varsinaisena työrukkasena ja asianharrastajana E. Juhani Tenhunen. Itse jouduin idean isänä työryhmän puheenjohtajaksi ja sihteeriksi sovittiin Tielaitoksen edustaja. Ryhmää ei koskaan
nimetty virallisesti. Myöhemmin mukaan tulivat

vielä Pyöräilykuntien verkosto
ja Pyöräillen Suomessa -hanke.
Aluksi projekti toimi liikenneministeriön alaisuudessa, mutta
siirrettiin jo talvella -94 Tielaitoksen alaiseksi.
Asiassa oltiin Suomessa melko
varhain liikkeellä, koska useimmissa maissa valtakunnallisten
reitistöjen kehittäminen alkoi vasta myöhemmin. Ulkomaisten kokemusten pohjalta arvioitiin tuolloin, että n. 3 % ihmisistä tulisi
tekemään pitkiä pyöräretkiä.
Reitistön laatiminen: Tavoitteena oli n. 15 valtakunnallista
reittiä, joita täydentäisivät maakunnalliset reitit. Lisäksi sovitMuusta kadusta erottuva väritys auttaa myös jalankulkijoita ja autolijoita huomioitiin, että reitit menisivät kaikkien
maan pyöräilyväylän – siihen eivät päällysteeseen maalatut
kaupunkien, kansallispuistojen ja
kuviot aina tunnu riittävän (Kuva: Antero Naskila)
kansallismaisemien kautta. Myös
tärkeät kulttuurimaisemat, suuret
kirkonkylät ja erityiset nähtävyydet pyrittiin saamaan mukaan.
Vilkkaita pääteitä vältettiin. Tavoitteena oli palveltistöä on korjailtu ja myös karsittu. Tämä on ollut
la ensisijaisesti kotimaan pyörämatkailijoita, mutta
käyttäjän kannalta toisaalta hieman hankalaa, mutmyös ulkomaiset pyöräilijät huomioiden. Tavoite oli
ta toisaalta reitistöä on ollut tarpeen kehittää. Olisi
lisätä suhteellisen tiheän, monenlaisia reittivaihollut hyvä, jos aluksi olisi tehty perusteellisempaa
toehtoja tarjoavan opastetun reitistön avulla myös
työtä ja käytetty siihen vuosi enemmän aikaa.
paikallista pyöräretkeilyä ja sitä kautta arkipyöTyöryhmä teki itse tai vastasi seuraavista hankräilyä koko Suomessa. Usko, että reitistöllä ja sen
keista:
markkinoinnilla voitaisiin tähän vaikuttaa, oli aina• valtakunnallisen pyörämatkailureitistön laatimikin itselläni vahva.
nen
Työryhmä laati reitistöehdotuksen kesään 1994
• reitistön opastaminen
mennessä. Rahaa reitistön laatimiseen voitiin käyt• Pyöräilijän tiekartat 1995 ja 1998 (1:800.000)
tää vain n. 8.000 €, millä voitiin maksaa Tenhuselle
• Fillari GT -karttasarja (myöh. Pyöräily GT ja nyt
osittain palkkaa. Muut tekivät työtä joko virkatyöRetkeily GT)
nään tai harrastuksesta. Työ tehtiin karttatyönä,
• pienimuotoinen markkinointi
rahaa reitistöluonnoksen läpiajoon kesällä 1994 ei
• reitistön, opastuksen ja karttojen edelleen kehitlöytynyt. Reitistö lähetettiin kesällä lausunnoille
täminen.
mm. tiepiireihin, maakuntien liittoihin ja kaikkiin
kuntiin, joiden kautta jokin reitti kulki. Asia oli sen
verran outo, että muutosehdotuksia ei juuri tullut.
Kartat
Reitistön pituudeksi tuli lähes 22.000 km ja reitEnsimmäinen kartta tehtiin jo kevääksi 1995.
tejä yhteensä 81 kpl. Näistä viisi oli AhvenanmaalReitistö myös virallisesti avattiin tuolloin Espan
la, jotka jätettiin jo vuoden 1998 kartasta pois, koslavalla Helsingissä. Kartta painettiin Autoilijan tieka Ahvenanmaalla oli omat reitistönsä ja karttansa.
kartan päälle ja se sisälsi myös tietoliitteen, jossa
Reittien numerointi pyrittiin tekemään samansuunoli pyöräreitit sisältävät kaupunkikartat. Tämä olitaisten valta- ja kantateiden mukaan, jotta reitit
kin välttämätöntä, koska kartta oli 1:800.000 mittaolisi helpompi hahmottaa. Karttoja uusittaessa rei77

”Matin kaari” eli Pornaistenniemen kevyen liikenteen silta avattiin Vantaansuussa 1998
(Kuva: Antero Naskila)

kaavainen. Tämä taajamakartasto jäi valitettavasti
pois jo vuoden 1998 ajantasaistetusta painoksesta,
koska Karttakeskus ei enää tehnyt sitä tiekarttojen
liitteeksi. Kartat sisälsivät myös reittiluettelot, tiedot kaikista pyöräilyä palvelevista laivayhteyksistä,
kuntien ensiapunumerot sekä matkailuyhdistysten
ja kuntien matkailutoimistojen puhelinnumerot.
Tielaitos osallistui karttojen kustannuksiin.
Tarve tarkempiin karttoihin oli alusta lähtien
selvä. Aluksi ajateltiin lisätä valtakunnalliset reitit
normaaleihin GT -tiekarttoihin, mutta pian päädyttiin omiin karttoihin. Fillari GT -kartoiksi nimettyjen karttojen tietojen kokoaminen käynnistyi keväällä 1999 samalla, kun niiden pohjiksi tulevan GT
-karttasarjan digitalisointi oli valmistumassa. Sarja
oli kuusiosainen mittakaavaltaan 1:200.000 lukuun
ottamatta 1:400.000 mittakaavaista Lapin karttaa.
FGT kartat 1-5 ilmestyivät v. 2000 ja Lapin kartta
v. 2001.
Karttoihin lisättiin valtakunnallisten reittien lisäksi paikallisia pyöräretkeilyreittejä, kaupunkikartat isommista kaupungeista, kaikki maanteiden
pyörätiet, tärkeimpiä kaupunkialueiden pyöräteitä
sekä runsaasti palvelu- ja nähtävyystietoja. Lisäksi
karttojen myynnin parantamiseksi niihin lisättiin
melonta- ja vaellusreitit, joiden tarkkuus palveli
lähinnä reittisuunnittelua. Karttoja on ajantasais78

tettu 2-5 vuoden välein riippuen niiden myynnistä. Karttojen painokset ovat olleet n. 2-3000 kpl.
Lisäksi Karttakeskus on tehnyt Ahvenanmaalta ja
Turun saaristosta vastaavia tuotteita. Valtakunnalliset reitit on varsin hyvin merkitty myös kuntien
pyörätiekarttoihin.
Karttasarjan tekeminen oli iso työ sekä tiedonkeruun että karttatyön osalta ja painokset kuitenkin
suhteellisen pieniä, minkä takia niihin tarvittiin lisärahoitusta. Tästä Tielaitos lupasi maksaa puolet
eli 48 000 € ja toinen puoli piti kerätä maakuntien
liitoilta. Toiset näistä lupasi rahan heti, mutta joidenkin kanssa piti keskustella pitkään. Myös myöhemmin on osalle kartoista tarvittu jonkin verran
tukea, jota on saatu MEKistä.

Opastus
Jotta tällainen laaja, aluksi suhteellisen vähänkäytetty reitistö saataisiin ylipäänsä opastettua,
opastuksen tuli olla helppo ja halpa toteuttaa ja
ylläpitää. Oma näkemykseni oli, että ainoa mahdollisuus oli tarraopastus kilpipohjilla täydennettynä niin, että opastajat saattoivat ottaa tarrat ja
kilpipohjat mukaan ja matkan varrella katsoa mihin
niitä laitetaan toki opastusohjetta hyväksikäyttäen.

Aluksi oli ajatuksena käyttää kahdenvärisiä tarroja,
pääreiteille omaansa, mutta
liikenneministeriöstä saatiin
lupa vain ruskeaan väriin,
josta oli tulossa matkailuopastuksen väri. Täten koko
reitistöön tuli samanlainen
opastus. Työryhmässä sovittiin, että Tielaitos opastaisi
maantiet ja kunnat kaavaja yksityistiet. Käytännössä
opastuksen toteutus ei käynyt näin helposti. Ensimmäiset koeopastukset tehtiin
kesällä 1995 ja opastuksen
toteutuksessa kului useita
vuosia. Ongelmia oli monien kuntien motivoimisessa
ja opastuksen yllä- ja ajantasallapito on ollut jatkuva
ongelma.

EuroVelo-reitit

E u r o Ve l o - r e i t i s t ö
on European Cyclists’
Federation’in kehittämä
Euroopan-laajuinen pyörämatkailureitistö. Siinä
on nyt 14 reittiä yhteispituudeltaan n. 70.000
km, joista n. 45.000 km
on jo olemassa. Kyse
on ollut paljolti markkinointihankkeesta, mutta
15.12.2011
europarlamentti esitti, että reitistö
tulisi sisällyttää osaksi
Euroopan laajuista TENT -liikenneverkkoa. Reitit ovat osa kansallisia
reitistöjä eli Suomessa
EuroVelo-hankkeen neljästätoista reitistä neljä
valtakunnallista
reitisulottuu Suomen alueelle
töä. Suomen kautta kulkee varsinaisesti kolme
reittiä: Baltic Sea Cycle
Route Itämeren ympäri ja sen oikoyhteys Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, East Europa RouPyöräillen Suomessa -hankkeet
te Nordkappista Oulun, Joensuun (tai Vaasan)
EMOTR-rahoitteisina hankkeina toteutettiin
ja Helsingin kautta Ateenaan sekä Iron Curtain
sekä Itä- että Länsi-Suomessa vuosina 2000-2006
Trail noudattaen vanhaa rautaesirippulinjaa BaPyöräillen Suomessa -hankkeet. Hankkeessa tehrentsin mereltä Itä-Suomen kautta Mustalle metiin seitsemän Fillariopasta esim. Kuninkaantie,
relle.
Hämeen Härkätie ja Länsirannikon reitti. Oppaissa
oli samalla aukeamalla kartta, palvelut, nähtävyydet sekä reittiselostukset suomeksi, englanniksi ja
Pyörämatkailun tulevaisuus
saksaksi. Reitit koordinoitiin valtakunnallisen reiPyörämatkailupolitiikka: Suomessa on hytistön kanssa samoille teille. Ne opastettiin hankvät mahdollisuudet pyörämatkailun voimakkaakeen puolesta pienellä lisätarralla valtakunnallisen
seen lisäämiseen. Pyörämatkailun edistäminen
reitistön opasteisiin. Hankkeen reittioppaat olivat
on edullista, mutta ei ilmaista. Erityisesti marksinänsä hyviä, mutta ehkä aika ei vielä ollut niille
kinointi- ja kehittämisresursseja tarvitaan lisää.
kypsä, ja niiden myynti jäi melko pieneksi. HankPyörämatkailupolitiikasta on keskusteltu koko
keeseen kuului myös markkinointia sekä kotimaas2000-luku ja MEKissä valmistuikin v. 2008 Pyösa että ulkomailla, messuosallistumista, koulutusta,
rämatkailun kehittämisstrategia 2008-13. Pyöräpyörämatkatuotteiden paketointia sekä pyörämatmatkailun kehittäminen tapahtuu nyt Outdoors
kailun tutkimusta. Hankkeiden päätteeksi laadittiin
Finland -ohjelman puitteissa. Samalla perustetOutdoors Finland -kehittämisohjelma, jota MEK
tiin myös pyörämatkailun koordinointiryhmä,
nykyään koordinoi ja jonka puitteissa toimii useita
joka korvasi valtakunnallisen pyörämatkailureitpyörämatkailun kehittämishankkeita. Hankkeiden
tityöryhmän. Pyörämatkailun käytännön edistätuottamat Pyöräillen Suomessa -sivustot jäivät Pyöminen tapahtuu paljolti Pyöräilykuntien verkosräilykuntien verkoston ylläpidettäväksi.
to ry:ssä yhteistyössä MEKin kanssa. Verkoston
www.pyoraillensuomessa.fi -sivut ovat Suomen
varsinaiset pyörämatkailusivut ja valtakunnalli79

sen reitistön ja EuroVelo -reiKymmenen syytä pyöräretkeillä Suomessa
tistön kehittäminen tapahtuvat
 Suomessa on paljon nähtävää. Suomen eri osat ovat varsin erilaisia.
verkoston kautta. Tärkeitä toi Ihmisen elämysten kokemistaso on melko vakio; pienemmätkin asiat
mijoita pyörämatkailussa ovat
tuntuvat merkittäviltä elämyksiltä, jollei koko ajan totu maailman
tietenkin myös yritykset ja osin
suuriin ihmeisiin.
myös matkailualan oppilaitok
Ympäristön kokee pyörällä aivan erilailla kuin autolla. Koko matka
set.
on alusta lähtien tärkeä, ei vain määränpäät. Pyöräretkiltä jää paljon
Reitistön, opastuksen
enemmän asioita mieleen kuin automatkoilta.
sekä palvelujen kehittämi Pyöräretkeily on myös seikkailua ja siitä voi tehdä
nen: Valtakunnallinen reitistö
seikkailuharrastuksen. Siihen voi yhdistää laiva-, bussi- tai
on voimakkaassa kehitysvaijunaosuuksia ja myös patikointia ja jopa melontaa.
heessa. Alkuperäinen ajatus
 Fyysinen, ei kuitenkaan kohtuuton, ponnistelu poistaa stressiä
saada reitistön avulla koko
parhaiten; samalla pyöräretkeily nostaa kuntoa.
kansa pyöräilemään ei ole toteutunut ja nyt painopiste siir Pyöräretket tapahtuvat pääosin luonnossa ja luonnossa oleminen
tekee hyvää ihmisen psyykelle.
retään pyörämatkailuun. Vähämerkityksellisiä reittejä on
 Vanhemmat, jotka tekevät lastensa kanssa pyöräretkiä ulkomaisten
siksi vähitellen karsittu pois.
hotellilomien sijasta, antavat lapsilleen kestävän kehityksen
mukaisen mallin ja kokemuksen.
Vaikka tarraopastus oli halpa,
ei sitä ole pystytty ylläpitä Lasten kanssa tehdyt pyöräretket ovat parasta mahdollista perheen
mään kunnolla eikä sen näkyyhdessäoloa.
vyyteen ole kaikilta osin oltu
 Pyöräretkeily on yksilön ja yhteiskunnan kannalta positiivinen
tyytyväisiä. Nyt määritellään
harrastus verrattuna moniin muihin vapaa-ajanviettotapoihin.
n. 15 valtakunnallista reittiä
 Pyöräretkeily on taloudellista, samalla se kuitenkin tukee mm.
mukaan luettuna EuroVelo reimaaseutuelinkeinoja. Kotimaisuuden suosiminen on kaikkien
tit, joille tehdään toimiva opassuomalaisten taloudellinen etu.
tus. Loput nykyisistä reiteistä
muutetaan maakunnallisiksi,
joiden opastus olisi ehkä pelkästään kännykkäpohjainen.
Pyöräily GT -kartat ovat muuttumassa Retkeitienpäällä mukanaan vain päätiet sisältävä koko
ly GT -kartoiksi. Samalla karttasarja muuttuu
Suomen kartta. Toisaalta ainakin Saksassa on
neliosaiseksi, ja karttojen mittakaava pienenee
tehty opaskirjasia pyöräilystä Suomessa.
1:250.000:een (Lappi edelleen 1:400.000). MuuSuurin osa pyöräilijöistä on omatoimimatkaitokset huonontavat jonkin verran karttojen luetlijoita, mutta ulkomaisista pyöräilijöistä pyörätavuutta, mutta parantavat niiden kannattavuutmatkailupaketteja toivoo reilu viidennes. Paketta. Tavoite on, että kaikki uudet pyöräilyreitistöt
timatkojen tarjonta onkin kasvussa. Tässä ollaan
ovat koordinoidusti myös Retkeily GT -kartoissa.
Suomen
tärkeimmillä
pyörämatkailualueilla
Erilaiset alueelliset kartat ovat yleistymässä.
Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa jo pitkällä.
Maakuntien liitot ja ely-keskukset ovat niissä
Muita suosittuja pyörämatkailualueita ovat mm.
usein mukana rahoittajina. Esimerkiksi KartSaimaan alue, Helsingin seutu ja Helsinki-Turku
takeskukselta ilmestyi muutama vuosi sitten
väli. On myös kehitteillä matkailutuotteita, joispyöräilijöitä hyvin palvelevat useampikieliset
sa pyöräilyllä on tärkeä osa, kuten Oulujoen teropaskirjat karttoineen Uudeltamaalta sekä Ahvevareitti. Myös maastopyöräilyyn on Suomessa
nanmaalta ja Turun saaristosta ja nyt on eteläihyvät mahdollisuudet. Erityisesti pohjoisen matsestä Suomesta valmistunut uudet monikieliset
kailukeskukset ovat kehittäneet maastopyöräikartalliset opaskirjaset virkistys- ja pyöräilyreilykeskuksia, mutta reittejä voisi kehittää Eteläteistä palveluineen sekä myös nettipohjaisia muSuomeenkin.
seokierroksia pyöräilijöille Uudenmaan alueella.
Muita tärkeitä kehittämisalueita ovat mm.
Kartat ja oppaat pitää vielä saada erityisesti ulpyörävuokraus, pyörien kuljetus junissa, maakomaisten pyöräilijöiden tietoon, heitä kun tapaa
seutualueiden majoituspalvelut sekä matkata80

varoiden kuljetuspalvelut. Karttatilanne alkaa
pyörämatkailun osalta olla kunnossa, kunhan
saadaan kaikista kartoista mobiiliversiot ja myös
opastukset kuntoon. Pyöräilymahdollisuudet
ovat kuitenkin jo nyt niin hyvät, että voimakas
markkinointi tulisi aloittaa. Toisaalta palvelut
paranevat sitä mukaa kuin käyttäjät lisääntyvät.
Pyörämatkailijoiden vaatimustaso on kasvanut
samoin kuin muidenkin matkailijoiden; teltassa
yöpyy enää aika harva.
Ketkä pyöräilevät: Kotimaiset pyöräilijät tulevat jatkossakin olemaan suurin käyttäjäryhmä,
mutta ulkomaisten pyöräilijöiden osuus kasvaa.

Tärkeimpiä lähtömaita ovat Saksa ja Hollanti,
mutta myös Ranskasta, Italiasta, Espanjasta ja
Englannista tulee runsaasti pyöräilijöitä. Lähinaapurit, erityisesti Venäjä ja myös Baltian
maat ja Ruotsi, ovat helppojen kulkuyhteyksien
takia hyvin potentiaalisia. Venäläiset pyöräilijät
ovat jo nyt suurin ulkomaalaisryhmä, ja heidän
osuutensa on kasvussa. Pyörämatkailu on myös
leviämässä uusiin maihin sekä kohde- että lähtömaana. Sähköavusteisten polkupyörien voimakas lisääntyminen tullee osaltaan lisäämään
pyörämatkailua varsinkin hieman iäkkäämpien
keskuudessa.

Antero Naskila
Dipl ins
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa
1971-2009
liikenneinsinöörinä, pääosan ajasta
pyöräilyvastaavana
Suomi Pyöräilee -hankkeen
puheenjohtaja
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PYÖRÄRAIVOILIJAN MUOTOKUVA

Kirjailija Juhani Aho on ruvennut harrastamaan polkupyöräilyä. Esikuvinaan
hänellä on kaksi herrasmiespyöräilijää, I.K.Inha ja Werner Söderhjelm.
Valokuvaaja, tietokirjailija, monitaituri Into Konrad Inha teki ensimmäisen
pitkän polkupyöräretkensä Keski-Eurooppaan kesällä 1887. Tuolloin hän
pyöräili toista kuukautta Saksan, Böömin ja Sveitsin teitä kaikkiaan 1900
kilometriä. ”Maamme etevimmän polkupyörällä kulkijan” matkakirjeitä
julkaistiin Hämeen Sanomissa ja Uudessa Suomettaressa. Juhani Aho
varmasti huomasi kirjeet, mutta ei vielä innostunut pyöräilyaatteesta.
Myöhemmin 1898 hän kirjoitti suorastaan Pyöräraivoilijan muotokuvan
Päivälehteen. Lastu on kuin Sasu Punasen saunareissun käänteinen toisinto:
siivo ja tasainen mies saa uudesta urheilusta kuin ”hullun koiran puraisun”,
minkä jälkeen hänet nähdään yhtä päätä polkemassa ja hihkumassa
Columbia-pyöränsä selässä, vaarana ja varoituksena kaikille vertaisilleen.
Inha keksi velocipedi-sanalle suomenkieliseksi vastineeksi polkupyörän ja
alkoi tuoda niitä Englannista Suomeen myytäviksi. Siitä alkoi uusi villitys
levitä. (Näin kuvaillaan monipuolisen Juhani Ahon pyöräilyharrastusta Panu
Rajalan 2011 ilmestyneessä kirjassa ”Naisten mies ja aatteiden”. Hänen
poikansa Heikki Aho ja Björn Soldán puolestaan edistivät matkailua valo- ja
elokuvaajina – kts s. 241!)
Polkupyörä on kuitenkin vanhempi keksintö. Badenin suurherttuakunnan
pääkaupungissa Karlsruhessa asunut vapaaherra Karl Friedrich Drais
oli vuonna 1813 konstruoinut nelipyöräisen puisen kulkuvälineen, jota
pökittiin eteenpäin seipäillä ja jaloilla potkimalla. Kaksipyöräisten ajopelien,
rattaiden pyörät olivat aina sijainneet rinnakkain, tämänhän sanoo jo terve
järki. Drais sijoitti ne kuitenkin peräkkäin ja suunnitteli tangon, josta käsin
voitiin etupyörää kääntää. Ajaja istui satulassa niin matalalla, että saattoi
jaloilla potkimalla antaa pyörälle vauhtia. Drais esitteli uusinta keksintöään
innostuneelle yleisölle Pariisin tivolissa v. 1816. Tästä mallista puuttuivat
polkimet. (Heikki Immeli esseessään 1987.)
Polkupyörälle, jossa ei ole ketjuja ja jonka polkimet on yhdistetty
etupyörään vipuvarsin, vakiintui myöhemmin termi velosipedi, vapaa
käännös latinasta: nopsajalka. Tämän nykyisen polkupyörän esi-isän kehitti
pariisilainen vaunuseppä Pierre Michaux vuonna 1861 ja sen patentoi hänen
palveluksessaan toiminut Pierre Lallement vuonna 1866 Yhdysvalloissa.

