
Valmistaudutko Päitsille?  

Kahden enduro-

harrastajan ajatuksia ja 

ohjeita Päitsi 

valmistautumiseen 

  

Yleistä 
Tässä kahden enduroharrastajan 

näkökulmia ja ohjeistusta Päitsi 

endurokilpailun valmistautumiseen, mutta käy myös hyvin muihinkin endurokilpailuihin. Näkökulmat ovat 

enduroharrastajien, ei siis pro-tason vinkkejä ja säätöjä. Ohjeita on niin paljon kuin on kuskeja. Tässä 

keskitytään perusasioihin, jotka on hyvä olla kunnossa meidän näkökulmasta. Antilla (noin 40v.) kolme 

päitsiä ajettuna ja Harrilla (noin 50v.) kaksi päitsi, joista toinen maaliin saakka. Molemmilla on kilpailu-

urheilutaustaa muista lajeista nuoremmalta iältä, joista on todennäköisesti hyötyä myös 

enduroharrastukseen. 

Ohjeet on ryhmitelty huoltoon, majoitukseen, pyörään, kuljettajaan, ruokaan ja varusteisiin. Jossain kohdin 

nämä menevät hiukan ristiin tai päällekkäin. Tämä kirjoitus ei ole kaiken kattava, mutta täydentää eri 

harrastusfoorumien ja lehtien ohjeita esimerkiksi ensimmäistä päitsiä suunniteltaessa. 

Keskity perusasioihin; peruskunto, riittävä ajoharjoittelu ja pyörä tutuksi! 

  

Huolto 
Tutut huoltotiimin kaverit! Kisapäivä(t) ovat pitkät, joten hyvä jos tuntee etukäteen kuinka kaverit 

väsyneenä ja kylmettyneenä käyttäytyy. Tutut työkalut helpottavat myös omaa työskentelyä, jos itse tekee 

huoltotöitä. Hyvä pitää perustyökalut vyölaukussa tai repussa mukana ajossa. Huollossa maltti on valttia, 

joten turhat hätäilyt pois, sillä nekin ottavat varsinaisesta ajamisesta voimia. 

Huoltomiehen tärkein tehtävä huolloissa on huolehtia, että pyörä tulee tankattua ja ketjut rasvattua. 

Erityisesti jos kuljettaja on huomannut jotain poikkeavaa pyörästä ja ilmoittaa niistä välittömästi 

huoltotiimille, jotta osaavat arvioida mahdolliset korjaustoimenpiteet välittömästi tai seuraavissa 

huolloissa. Lisäksi on tärkeää pitää yleissilmäys pyörästä joka huollossa ja kertyneiden lumien ja jäiden 

poisto. 

Huoltojen etukäteissuunnittelu! Huoltomies huolehtii, että kuski syö ja juo riittävästi ja sovitun mukaisesti! 

Energiaa ja nestettä kuluu päivien aikana paljon.  Huoltomies ei saa antaa periksi etukäteen suunnitelluista 

yksityiskohdista, jotka liittyvät energia ja juomahuoltoon, vaikka kuljettaja ei näin haluaisikaan – väsymys 

tekee tepposia! 



Huoltoauton suunnistus on haastavaa! Huoltoauton suunnistukseen ja reitinvalinnoissa kannattaa olla 

huolellinen. Huoltoauton kannattaa välttää pieniä teitä ja pyöräletkaa vasten ajamista. GPS:n on apuväline, 

joten sen reittivalinta ei ole paras, joten osattava käyttää paperikarttaa myös pimeässä. Valmistele 

etukäteen ja huolella huoltoauton ajoreitti paperikartalle. 

Huoltoautossa on hyvä olla tankattuja bensakanistereita! Bensan puhtaus voi olla yksi suurimmista huollon 

haasteista varsinkin jos on ruiskupyörä. Siis astioiden suljettavuuteen, polttoainekorkin ympäristön 

huolelliseen puhdistukseen ja mahdolliseen suodatukseen on hyvä valmistautua ja suunnitella. 

Käytä aina huoltomattoa ja työnnä pyörä siihen ja pois! Huollolla on aina oltava huoltomatto levitettynä ja 

siihen pyörän pukki mihin ei tarvitse nostaa mopoa vaan pyörä saa siihen kevyesti polkaisemalla. 

Huoltomatto joka ei tartu piikkeihin ja toisaalta loska ja vesi jäätyessään eivät tee sen käyttöä hankalaksi. 

Selkeät merkinnät bensakannuihin 2t ja 4t, jos useita eri mallin pyöriä samalla huoltoautolla ja 

bensakannuilla. 

Huoltoauton näkyvyys ja työvalot! Huoltopaikalle saapuessa huoltoauton liput ym. merkit auttavat 

löytämään kuljettajan oman huoltoauton. Huoltoauton kunnolliset työvalot auttavat pimeässä 

työskennellessä mm. rengastyöt. Tutut rengaspukit rengaspuuhiin, työkalut ja varaosat helpottavat 

työskentelyä. Huoltoauton aggrekaatti, mikroaaltouuni ja vedenkeitin auttavat varsinkin jos ei ole käytössä 

yhteishuoltoa. Näin on helppo saada lämmintä juomaa kuskille ja ruokaa kokoomatauoilla (mahdollisesti 

pidempi tauko).  

Huoltohenkilöstöllä on syytä olla selvillä aikataulusta ja siitä paljonko suunnilleen kuluu aikaa huollosta 

seuraavalle AT:lle. Tässä auttaa auton iso ja näkyvä kilpailukello myös kuljettajaa. 

Huoltoaika on tiivis, keskity tärkeimpiin! Huoltoaika on tiivis noin 0-5 minuuttia, joten tässä ajassa pyörän 

tankkaus ja kuskin mahdolliset vaatehuollot (lisää/pois) lasien huolto/vaihto sekä energia- ja juomahuolto 

kuskille. Jos erittäin tiivis aika, tällöin hanskoja tai kypärää ei kannata ottaa pois, koska sekin ottaa aikaa. 

Kokoomahuollot ovat yleensä pidempiä JOS kuski pysyy aikataulussa. 

Ajolasit! Ajolasien huolto on tärkeää, jos keli on sateinen tai muuten lasia jäädyttävä. Huoltoautotiimien 

yksi tärkeä tehtävä on huolehtia ajolasien ja -hanskojen puhdistus-kuivaus-kierrätys, josta kuski voi helposti 

vaihtaa ajolasit – ja hanskat. Tämä on mukavuus-turvallisuutta. 

Huoltohenkilöstön päivät ovat myös pitkiä. Heidän ruoka- ja juoma huolto on erittäin tärkeää, jotta voivat 

auttaa kuljettajaa päivien aikana. Huoltoautossa on syytä olla riittävät vesi- ja juomavarastoja sekä 

kuljetusastiat ruuille, mistä ne saa helposti esille ja pois. Edelleen helpottavia asioita ovat juomapillit ja –

nokat, kun kuskia huolletaan hanskojen ja kypärän kanssa. 

Yhdellä huoltomiehellä(autolla) tulee kiire ja väsy, mutta on mahdollista ehtiä kaikkiin tankkauspaikkoihin, 

mutta ei ehdi huolehtia kaikista vaatehuoltopisteistä! Kahdella huoltoautolla paremmat mahdollisuudet 

huoltaa vaatehuolto lisäksi, joista tärkeimmät ovat pisimpien siirtymien lähdöt. Lauantain on kiireisin ja 

pisin päivä. Huoltoauton on syytä olla sellainen, joka kestää koko kilpailuturneen. Kunnolliset ja puhtaat 

tankkausastiat helpottavat ja ovat turvallisia. Käytä ajo- tai suojalaseja tankkauksessa! 

Luotettava huoltoauto ja tuttu huoltotiimi. Tutut työkalut ja laitteet. Hyvät huoltovalot ja huoltoauton 
näkyvyys kuljettajalle huoltopaikoissa  

  



Pyörä 
Pyörä tutuksi! Lämpimässä tallissa hyvä opetella pyörän perushuoltoja kuten renkaan vaihtoa, ketjun 

säätöä, rasvausta ja tunnistaa mahdolliset poikkeamat pyörästä. Huolla pyörä hyvin ennen kisaa! 

Keskittyisin ohjauksen ja jarrujen moitteettomaan kuntoon, joten tarkista aina ohjaukseen liittyvät osat ja 

jarrujen kunto. Opettele myös vaihtamaan jarrupalat missä olosuhteissa vain. Löydä kiva säätösetti omaan 

ajoon, jota ei kannata vaihtaa kisaa edeltävillä viikoilla. Mitä tutumpi pyörä säätöineen on, sitä helpompi on 

keskittyä ajamiseen. Jokaisessa huollossa tarkista ohjaus, jousitus, jarrut ja voimansiirto! 

Moottoriöljyt. 2t pyörä, mutta myös 4t menee yksillä öljyillä koko reissuun. Jos yötauolle jää aikaa on 

mahdollista vaihtaa öljyt, mutta erityistä huolellisuutta vaativa toimenpide, jossa huomioita puhtaus.  

Kovilla pakkasilla jotkut pro-kuskit ovat laskeneet moottoriöljyt ja aamulla lämpimät öljyt sisään. Harkitse 

kuitenkin onko tarvetta vaihtaa moottoriöljyjä, mutta nämä olivat vinkkejä, jos vaihto harkitset.   

Tee iskarihuolto ennen kisaa. Pienikokoinen takahammasratas on hyvä, koska iso ratas helposti ”kopsii” 

helposti kiviin ja kantoihin. Välitykset kannattaa miettiä tarkoin, jotka sopivat jouhevaan etenemiseen ja 

ajotaitoon. Lyhyet välitykset väsyttää kuljettajan nopeasti. 

Valojen pitää olla katulailliset! Lisävalot on sallittuja, mutta pyörässä pitää olla lailliset pitkät ja ajovalot. 

Ajovaloja tarkkaillaan kisan aikana. Takavalon ja -jarruvalon tulee toimia, mahdollinen keskeytys kriteerit 

(tai saa ajaa seuraavaan huoltoon, jossa korjattava). Rekisterikilven alla oleva e-hyväksytty heijastin 

pakollinen varuste, muissa kuin Päitsillä ei yleensä vaadita. Äänimerkkilaite tarkastetaan katsastuksessa.  

Pimeävalot maastokokeilla. Esim. 60W ledi riittää hyvin yövaloksi (ks. mm. tyovalot.fi). Huomioi, että kisan 

aikana ajetaan paljon siirtymiä metsäpoluilla ja virallisilla teillä. Tällöin pyörien vakiovalot ovat heikot. 

Anti valosettiä: Viime vuonna oli -07 ja vanhemman kotarin H4 umpiolla oleva maski, jonka valoteho oli 

juuri ja juuri riittävä tielle, tällöin pitää ajaa varovasti. Yöllä maastoon oli käytössä TT X2 

(=30+40Wxenon)+60W led+30W xenon kypärävalo. Tästä Antti sanoo että oli kyllä juhlallista ajaa metsässä 

pimeällä. Kilpailu aamun lähdössä on oltava paikoillaan sääntöjen mukainen etunumerokilpi. Tämä rajoittaa 

valovalintoja.  Antin toinen valosetti; KTM vuoren -07 valomaski, jossa H4 halogeenipoltin ja yöksi 

Trailtechin X2 valomaski tilalle. 

Pakoputki kannattaa tarkistaa ja villoittaa kisaan, kun äänet mitataan tarkemmin kuin yleensä 

endurokisoissa. Pyörän pinnat kannattaa katsoa tarkoin ennen kisaan lähtöä ja kiristellä tarpeen mukaan. 

Jos yhden rengassetin strategialla kisaan, tällöin suositellaan +300 nastaiset spooriversiot, jossa sivupiikit 

eivät haroita sivuille. Edelleen ketjunohjuri on sellainen, joka helposti saa siipeensä. Antilla ollut TMdesign 

ohjuri, joka on kolhiintunut, mutta pysynyt ehjänä.  Pyörässä oltava toimiva ja viralliseen kisa-aikaan 

säädettävissä oleva kello. 

Aikakorttitasku on hyvä olla ajotakissa. Kuivassa kelissä pyykkipoika toimii, johon voi laittaa lapun 

roikkumaan näkösälle esim. ohjaustankoon, mutta märässä kelissä se ei toimi. Läpinäkyvätasku mihin sen 

takissa voi laittaa, mutta sen on oltava helposti hanskat kädessä aukaistavissa/suljettavissa. Tässä MK 

henkilöstö yleensä on auttanut. 

Katsastus. Runkonumeron pitää olla luettavissa, mukaan lisenssi, rekisteriote, todistus seuraan 

kuulumisesta, jos kertalisenssi, ajokortti, poikkeuslupa (tulee järjestäjältä, missä todetaan jotta saa ajaa 



ilman vilkkuja ja piikkikumeilla).  Kilpanumeroiden korkeus on 80mm ja fontti on määritelty Franklin 

Gothiciksi. 

Pyörä on tärkein kaverisi ja tutustu siihen. Huolla hyvin! Vaihda tarvittaessa kuluvia osia ennen kuin 
liian myöhään.   

  

Varaosat 
Helposti kuluvia ja rikkoontuvia varaosia riittävästi huoltoautoon. Vaihdepoljin, vivut, kahvasuojat renkaat 

ja sisärenkaat, jarrupalat, laakerit (ainakin pyörän laakerit), ketjut ja ketjulukkoja (jos jousiklipsilliset ketjut). 

KTM kuskit, huoltopaikolla ja kokoomahuolloissa on ollut aikaisemmin KTM rekka, josta on voinut ostaa 

varaosia. KTM kauppiaaltasi voit etukäteen hankkia voucherin, johon KTM rekassa hankinnat kirjataan.  

Polttimoita ja ruiskupyörä niin polttoainesuodatin, tulppa, popniittejä, jeesusteippiä, reikänauhaa, 

nippusiteitä, rengaslukkoja, ketjurattaat, jarrulevyt ehkä. Halutessa jotain muoveja ym. jos on helposti 

muksahtavaa sorttia, kuten Harri. 

Varaa helposti kuluvia ja rikkoontuvia varaosia riittävästi huoltoautoon!   

  

Kuljettaja 
Hanki hyvä peruskunto ja riittävä ajoharjoittelu! Hyvään peruskuntoon kannattaa satsata, tällöin kisasta 

pääsee nauttimaan. Ajoharjoittelua kaikissa olosuhteissa, kuten pimeässä, räntäsateessa, kylmässä ym. näin 

oppii löytämään myös hyvät ajovarusteet samalla. Päitsillä saattaa olla vastassa mitä ihmeellisempiä kelejä. 

Harri pitää peruskuntoa hiihdon, juoksun ja kotikuntopiirin avulla kohtuullisessa kunnossa.  

Harrin suurin ongelma on ollut lämmönsäätelyn kanssa. Tulee helposti kylmä, joten tämä tuottanut ja 

tuottaa edelleen Harrille Anttia enemmän huolta ja ongelmaa. Tätä on tullut harjoiteltua siten, että 

harjoitusajo siirtymää kotoa enduropuistoon joka kelissä ja pitänyt repussa fleecepaitaa, jonka voi vaihtaa 

märän alupaidan tilalle maastossa. Tämä on Harrilla toiminut. Väljä ja helposti puettava siirtymätakki auttaa 

kylmää vastaan. Kokeile erilaisia vaatetuksia harjoituksissa ja keleissä. Varaudu myös mahdollisiin 

lihaskramppeihin, joihin voi etsiä erilaisia itselle sopivia ratkaisuja.  

Antilla ei ole ollut vaikeuksia vaatteiden kanssa, kun hän on erittäin vähän palelevaista sorttia. Pitkät 

siirtymät ovat kyllä pahoja ja toisaalta pätkillä tulee varmasti aivan litimäräksi hiestä, Antin toteamus ja 

jatkaa: toisaalta herkästi palelevalle voi olla hyvinkin kriittistä tuo pukeutuminen. Minä olen pärjännyt 

ilman tankorukkasia tai kahvalämppäreitä, mutta joillekin ne ovat ihan pakolliset. Minulla on ollut HANX 

Päijänne special ajoasu, joka on toiminut hyvin. 

Ajamisesta. Pyörällä ajon pitää spoorissa sujua rennosti, muuten tulee äitiä ikävä. Samoin asfaltilla piikeillä 

ajon tulee luonnistua. Nastat eivät kestä juuri yli 80km/h nopeuksia! Eli sen suhteen kannattaa tarkkailla 

nopeuksia, vaikka pitkillä siirtymillä voisi kuroa aikataulua. Poliisi valvoo myös nopeuksia.  

Kannattaa kerrata ja opetella endurosäännöt ennen kilpailua. ”Ralllisääntö” on syytä opetella, normi 

endurokilpailusta poikkeava ajanottosysteemi. 

Hanki hyvä peruskunto ja riittävä ajoharjoittelu. Kilpaile ennen Päitsiä, kilpailurutiinit tutuksi.  

  



Ruoka 
Pitää muistaa syödä ja juoda! Etukäteen kokeilla ja tietää paljonko urheilujuomaa ja/tai geeliä vatsa kestää, 

siirtyä ajoissa mehuun ainakin osittain. Ei liian väkeviä seoksia! Helposti sulavaa ruokaa ja sellaista mikä 

menee alas helposti ja kaikilla on omat mieltymyksensä. Pastapohjaiset ovat suosittuja, joita useimmat 

käyttävät. Helposti lämmitettävää. Lisäksi energiapitoista naposteltavaa, kuten rusinoita, suklaata, 

banaania, suolakurkkua ja ruisleipää jne. 

Varusteet  
Hyvin istuvat varusteet! Päitsi-ajopäivät ovat pitkät, joten hiertymiä tulee suojista ja myös itse ajamisesta 

aivan riittävästi. Itselle oli helpotus, kun löysin sopivat ajolasit, jotka eivät huurru vaikka tulee ohjelmaa 

maastossa. Kiva ajaa kun näkee eteenpäin!  

Hiertymiä tulee pyllyyn. Pyllyyn voi käyttää vauvojen vaippavoidetta ja -talkkia. Toimii hyvin. Lisäksi 

pyöräilyhousuista voi olla apuja. Kannattaa kokeilla.  

Tuttua nopeasti sulavaa ruokaa ja sopivat varusteet! Talkkia pyllyyn! 

  

Lopuksi 
Kuljettaja itse vastaa kaikesta! Muista tsempata myös omaa kotijoukkoa, kannustusporukkaa ja 

huoltotiimiä. Kaikki valinnat ovat aina kuljettajan valintoja, joten muita ei kannata osoitella, jos jokin menee 

pieleen, sillä päitsi kokonaisuudessa on muutama muuttuja. Kun perusasiat ovat kunnossa, niillä pääsee jo 

pitkälle!  

Kaksipäiväinen Päitsi ei ole ylipääsemätön kilpailu. 

Mielestämme on jo iso juttu, kun pääsee Päijänneajon lähtöviivalle ja siitä jokainen MK on kisaa eteenpäin. 

Nämä näkemykset ja kokemukset Antin ja Harrin näkökulmista.  

 

Kuljettaja itse vastaa kaikesta ja tsemppiä tavoitteeseen! 
  

 


