Pyöräretkeilyä ja junailua Brysseliin ja takaisin
Kesällä 2010 tuli pitkästä aikaa mahdollisuus matkustaa junalla pidempi siivu Eurooppaa. Kolme
tapahtumaa lomittui peräkkäin siten, että sain aikaiseksi kolmen viikon turneen läpi pohjoisen Euroopan enimmäkseen pyöräillen. Matkakertomuksia tavallisista pyöräretkistä on kirjoitettu paljon,
joten yritän tässä keskittyä hiukan enempi junamatkailuun ja kertoa, kuinka pyöräilyn ja janamatkailun yhdistäminen Euroopassa onnistuu.
Vähitellen vuosien mittaan olen
kyllästynyt lentokoneiden sekaviin tapoihin kuljettaa polkupyöriä matkatavarana, joten päähäni
pälkähti junamatka Jyväskylästä
Tukholman kautta Brysseliin
pyörän kanssa. Tutkailin alustavasti pyörän kuljetusmahdollisuuksia junassa eri maissa ja aika
hyvältä näytti. Vain Ruotsin junat
tuntuivat olevan hiukan ongelmallisia, mutta kun erityistä kiirettä etappien välillä ei ollut, päätin yrittää.
Jyväskylässä pyörä IC- junaan ja
kohti Helsinkiä. Tämä oli tuttua,
mutta aiemmat karvaat kokemukset junan pyörätelinemallin pyörää rikkovista ominaisuuksista
saivat minut varautuneeksi. Päivystin eteisessä niin kauan, että
kaikki pyörät olivat junassa ja
olin opastamassa kokemattomampia pyörien lastauksessa.
Tällä kertaa takavaihtaja ei vääntynyt ja ohjaustangon varusteetkin saatiin säilymään rikkoutumatta. Samalla tulimme jutelleeksi muutaman sanan aika erikoisesta pyöräreissustani – muiden
mielestä. Helsingin tuttuakin tutummalla asemalla kamat alas junasta ja kohti laivaterminaalia.
Vaihtoaikaa oli kolmisen tuntia,
joten päästelin odotellessa pitkän
siivun Hesan rantaraitteja.

Kuva 1: Matkalla Jyväskylästä Helsinkiin. VR on keksinyt
tehokkaan pyöränmurskaimen IC-juniin. En edelleenkään
ymmärrä, kuinka tähän saisi kolme pyörää mahtumaan?
Varmaa on vain se, että jotain rikkoutuu ohjaustangon varusteista, vanteista tai vaihteistosta. Tässäkin tuo keskimmäinen pyörä on vielä osin oven edessä, koska sitä ei saa
mahtumaan pystyyn. Voi myös kokeilla laittaa keskimmäisen pyörän roikkumaan tarakastaan, jolloin se periaatteessa menee tiukempaan, mutta ei toimi aina.

Laivalla ei ole koskaan ollut suurempia ongelmia pyörän kuljetuksessa, laivaan kyllä mahtuu,
vaikka aina ei oikein tahdo ymmärtää ahtaajien aivoituksia pyörien sijoittelusta; miksi pyörä täytyy
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jättää hiukan hankalaan ja vaurioalttiiseen paikkaan, vaikka omasta mielestä paljon parempiakin
paikkoja laivan ahterin vierestä löytyisi. Pyörä tukevasti kumirenksuilla seinään ja nauttimaan laivan antimista. Tukholmassa pyörällä reippaasti ulos laivasta ohi puhallusratsiaa tekevien poliisien.
Ilmeisesti ajoni täydessä viiden laukun lastissa oli sen verran vakuuttavaa, ettei pilliä kannattanut
sotkea. Edessä oli viikko tutustumista Tukholman pyöräilyihmeeseen, eli kuinka pyöräilijämäärät
on kaksinkertaistettu 10 vuodessa, ja ennen kaikkea, kuinka ihmeessä pyöräilijän keskimääräinen
työmatka yhteen suuntaan on niinkin pitkä kuin 9 km. Aurinko paistoi ja suuntasin keskeisiä nähtävyyksiä kierrellen vähitellen kohti etelää ja Kungens kurvaa, jossa majoitukseni viikon ajan olisi.
Vähitellen Tukholman mysteerit selvisivät ja ehdin parina päivänä istua kaupallisessa seminaarissakin, mutta sitten oli edessä totuuden hetki; junalla kohti Brysseliä, jossa tapaisin parin päivän päästä
muut JYPS:in pyöräretkelle osallistujat.
Jo torstaina ennen seminaareja varasin junalipun itselleni ja pyörälleni seuraavaksi maanantaiksi Tukholmasta Malmö Syd-asemalle,
jossa olisi junan vaihto kohti Tanskaa. Olin lukenut, ettei toimenpide
ole aivan helppo, mutta silti yllätyin sen vaikeudesta. Ensin nuori
lipunmyyjäneiti ei oikein tiennyt,
kuinka pyörälippu myydään. Sitten
ongelmia aiheutti se, että kyseisellä Malmö Syd -asemalla ei ollut
huolintaliikkeen palveluita kyseiseen aikaan. Kuinka siis saisin
pyörän ulos junasta? Ruotsissa
pyörää ei voi itse viedä junaan, eivätkä konduktöörit periaatteessa likaa niissä näppejään, vaan homma
on ulkoistettu huolintaliikkeelle.
Kuva 2: Tähän laatuun ei meillä koskaan päästä, kuninVähitellen selvisi, että poikkeukkaallinen pyörätie Tukholmasta:)
sellisesti konduktööri nostaakin
tällä asemalla pyörän alas junasta,
mutta sitä pitää olla itse vastassa kuitin kanssa. Lisäksi pyörä pitää olla lähtöpäässä huolintaliikkeellä vähintään tuntia ennen junan lähtöä.
Mutta missä on huolintaliikkeen toimisto? Siihen ei viiden hengen lipunmyyjäraati saanut selvyyttä.
Kuulema jossain asemalaiturien läheisyydessä, mutta missä päin, sitä ei kukaan tiennyt. Kiitin lipuista ja turvauduin edellisiltä reissuiltani tutuksi tulleeseen ammattikuntaan, eli vartijoihin. Heillä
on avaimet joka paikkaan ja he tuntuvat olevan todellisia tietotoimistoja. Vartija osasi oitis kertoa
suunnan, missä toimisto sijaitsi, mutta aseman remontin takia sinne ei päässyt sisäkautta lähellekään. Täytyi kuulema vain kiertää ulkokautta puoli asemarakennusta ja siellä on portti, josta pääsee
alueelle sisään, ja sieltä rakennustyömaan keskeltä konttori löytyisi.
Täytyihän tuo tarkistaa, aamulla ei ehtisi kovin paljoa haeskella. Portti löytyi ja sen pielessä huolintaliikkeen kyltti, mutta portti oli tietysti lukossa. Ovipielessä oli sisäpuhelin ja numeronäppäimistö,
jolla voisi ottaa yhteyden huolintaliikkeeseen. Tavasin ohjeet moneen kertaan, ja uskoin osaavani
asian.
Maanantaina auringon noustessa pyöräilin mitä kauneimmassa kesäaamussa juna-asemalle tutun
portin pieleen. Vielä kerran ohjeiden luku ja hommiin. Painelin pikapuhelimen nappeja moneen kertaan, mutta mitään ei tapahdu. Portti pysyy kiinni. Onko portin tietotekninen puhelin liian monimutEsa Rantakangas 2011
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kainen ohjelmistoinsinöörille, vai onko piuhat kaivettu poikki rakennustouhujen ryskeessä?Epätoivo alkoi hiipiä selkäpiihin, eikä vartijoita tai ketään pelastajia näkynyt. Viimein alkoi kuulua pörinää ja mutkan takaa tuli esiin trukki lasteineen ja se oli selvästi ajamassa portista sisään. Kuski tuli
painelemaan nappuloita ja minä työnsin pyörää kiireesti trukin peesiin ja viittoilin, että minä tulen
mukaan sisälle. Näin juuri ja juuri näppäimistölle asti ja huomasin, että olin ymmärtänyt enter-näppäimen paikan väärin kuluneessa näppäimistössä, siksi puhelinlangat eivät soineet minulle.
Pienen etsiskelyn jälkeen vanerilevyjen välistä löytyi luola, joka johti BestXpress- huolintaliikkeeseen ja sain pyöräni ammattilaisten huomaan. Jälleen selitykset, että pyörää täytyy olla itse vastassa
tavaravaunun vieressä kuitin kanssa. Kohta istuin junan ensimmäisen luokan vaunussa matkalla
kohti etelää. Aamujuna oli niin ruuhkainen, että paikkoja riitti vain ensimmäisessä luokassa, vaikka
tein varauksen monta päivää aikaisemmin. Onneksi kyyti oli silti varsin halpaa. Junan ikkunasta
ehdin ihailla enimmäkseen ruotsalaista maalaismaisemaa viitisen tuntia. Perillä sain pyöräni sujuvasti alas konduktöörin kanssa ja ensimmäinen seikkailu oli ohi.

Kuva 3: Perillä Malmö Syd -asemalla. Pyörä on juuri saatu ulos modernista vanhanajan konduktöörivaunusta.

Toinen seikkailu alkoi tanskalaisessa sukkulajunassa, joka suihkii Ruotsista Tanskan puolelle siltoja
ja tunneleita pitkin parissakymmenessä minuutissa. Varsinaista asemarakennusta ei ollut ja liput
ostettiin junasta. Pyörä meni ongelmitta sisään vaunuun, jossa penkkejä oli oikeastaan vain junan
seinässä, nekin taittuvaa mallia. Tuli rahastuksen aika ja minä työntämään Visa-korttia konduktöörille. Ei kelvannut, vain käteinen kävi. Olin onnistunut tuhlaamaan kaikki käteiset ja kolikot niin,
että rahat eivät alkuunkaan riittäneet, eikä minulla ollut vielä edes Tanskan kruunuja. Äimistelimme
hetken toisiamme ja kun selvyyttä asiaan ei tullut, jatkoi konduktööri matkaansa. Ei yhden tyhmän
polkupyöräturistin takia kannattanut hermojansa menettää.
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Kuva 5: Tanskassa pyörävaunut on merkitty kunnolla.

Kuva 4: Kööpenhaminan rautatieaseman pyöräparkkia.

Kööpenhaminassa pyörää työntäen sisälle asemahalliin ja liput parin tunnin päästä lähtevään City
Night Liner -junaan kohti Kölniä. Pyörää ei saanut lipputiskille asti, vaan se piti lukita lasiseinän
taakse. Yllättävän kätevästi lipunosto kävi, vaikka matkaa tehtiin kahden maan alueella – tai todellisuudessa kolmen – muta sitä en vielä silloin tiennyt. Ilmoittauduin kotijoukoille, että Tanskassa ollaan, ja lähdin pariksi tunniksi pyöräilemään Kööpenhaminan keskustaan. Illalla 18:42 alkoi aikaEsa Rantakangas 2011
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moisen pitkä junamatka, jonka piti päättyä seuraavana aamuna kello 6:14 Kölnin asemalle. Istumista riitti, mutta onneksi jaksan katsella maisemia aika sitkeästi, joten hämärän tuloon asti ei ollut mitään hätää, ja keskikesällä 14.6.2010 valoisaa riitti pitkälle. Istuin hyttivaunussa, joka tuli heti Saksan puolelta tupaten täyteen. Juttu ei pahemmin luistanut kellään ja jokainen yritti torkkua istuallaan
miten parhaaksi näki. Itse olen yöeläjä ja yritin pikkaisen torkkua joskus 3 jälkeen, mutta torkut olivat hyvin kevyitä.
Kello alkoi olla 5 aamulla ja ajattelin aloittaa aamutoimet ja valmistautumisen Kölnin junanvaihtoon, josta viimeiselle etapille kohti Brysseliä. Menin vessaan ja kuulin saksankielisen kuulutuksen,
joka aiheutti aikamoisen liikehdinnän junassa – kolina kuului vessaan asti. Sen verran ymmärsin,
että kyseessä oli ilmeisesti jokin ylimääräinen pysähdys ja englanninkielisen kuulutuksen lopusta
kuulin eri kaupunkien nimien luettelua. Kaikki olivat minulle vieraita Etelä-Saksan kaupunkeja,
enkä päässyt kartalle. Enkä päässyt, vaikka kaivoin laukkujani, sillä Saksasta minulle ei ollut sattunut mukaan kunnon karttaa, vain kämmenenkokoisen kartan sisältävä esite. Minunhan piti vain ajaa
yöllä Saksan läpi junalla. No juna pysähtyi ja osa ihmisistä haali nopeasti kasaan tavaransa ja jäi
pikku asemalle. Itse huokaisin vain helpotuksesta, kun junaan tuli väljempää ja aloin kevyelle aamupalalle. Kuulutuksia tuli lisää saksankielellä ja ymmärsin, että olimme jääneet yöllä 2 tuntia
myöhään. En tiedä missä, ei me ainakaan kovin pitkään missään seisoskeltu.
Kello oli vartin yli kuusi, pakkasin kamani ja asetuin väljään eteiseen odottamaan Kölniä. Eteinen
oli iso, koska siinä oli aikamoinen pyöräteline, jossa tosin nyt oli vain oma pyöräni. Eteisen seinällä
oli parempi Saksan kartta, jota yksi nuori kaveri tutki kuumeisesti. Hän kysyi, minne päin minä lähden seuraavalta asemalta, en kai lentokentän suuntaan? En, totesin vain vaihtavani Kölnissä junaa ja
jatkavani kohti Brysseliä. Hän selitti englanniksi, että tämä juna ei mene koskaan Kölniin, olimme
pahasti aikataulusta jäljessä ja oikaisimme jo Kölnin pohjoispuolelta kohti Amsterdamia, joka on
junan pääteasema. Olin aika hölmistynyt, vaikka jotain outoa tilanteessa tuntui olevan alusta asti.
En ole koskaan nähnyt Suomessa
noin hätääntyneitä matkustajia,
vaikka monenlaista ongelmaa on
VR:kin onnistunut aikaansaamaan – ei kuitenkaan ole koskaan
oikaissut reitillään, ainakaan minun junassa ollessa. Hiukan myös
itseluottamus saksankielen taitoon palautui, jotain tällaista olin
hämrästi ollut ymmärtävinäni,
mutta unentokkurassa en ollut alkuunkaan uskonut korviani.

Kuva 6: Sukkulajunan pyöräosasto. Huomaa penkkien välissä
koukulliset kiinnityshihnat pyöriä varten. Pahoittelut tärähtäneestä kuvasta.
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Kuva 7: Pyöränkuljetusta City Night Liner -junassa Kööpenhaminasta Kölnin
kautta Amsterdamiin. Seinällä myös suksitelineitä.

Minun olisi kuulema pitänyt hypätä pois sille pikku asemalle, minne muutkin kiireesti loikkivat.
Sieltä olisi päässyt kätevimmin etelään, kohti Brysseliäkin, tosin ilmeisesti aika monella junanvaihdolla. Mietimme mitä tekisimme. Minulla ei periaatteessa ollut kiirettä, sillä tarvitsi olla Brysselissä
vasta auringon laskiessa, kun kämppä oli valmiiksi varattu, mutta tällä kaverilla oli pahempi hätä.
Hänellä oli liput lentokoneeseen, ja juna kulki hiukan väärään suuntaan. Mahtaako seuraavalta asemalta olla mitään järjellisiä yhteyksiä lentokentälle? Mietimme sitä, mutta kummallakaan ei edelleenkään ollut kunnon karttaa. Junan seinän kartassa näkyivät lähinnä vain junareitit ja siihen kuuluvat kaupungit. Arvioimme matkoja kartalta ja onneksi ne olivat niin lyhyitä, että kaveri arvioi ehtivänsä lentokoneeseen, jos ajaisi osan matkaa taksilla.
Mutta mitä itse tekisin? Päätin aika nopeasti, että jos en keksi parempaakaan ratkaisua, istun junassa
Amsterdamiin asti. Siitä tulee 5 tuntia ylimääräistä, mutta entuudestaan tiesin, että Amsterdamin ja
Brysselin välillä kulkee tiheään nopeita junia. Ja Hollannin juniin kelpaa pyörätkin mukaan aika hyvin. Itse asiassa olin tätä vaihtoehtoa miettinyt jo alun alkaenkin, mutta valitsin mieluummin itselleni uusia Etelä-Saksan maisemia, koska Hollanti oli jo aika tuttua, ja tulisi lähipäivinä pyöräillessä
entistäkin tutummaksi. Odottelin konduktööriä ja mietin valmiiksi, kuinka selittäisin asiani ja tinkaisin halvan lipun, koska enhän omasta syystäni ollut menossa väärään suuntaan Amsterdamiin.
Tätä kautta junamatka olisi kuitenkin myös helpompi ja selviäisin yhdellä junanvaihdolla. Ainut ongelma oli se, etten pystyisi pyörällä ajaen valloittamaan suurta kuuluisaa kaupunkia, Brysseliä, kuten olin alun perin kaavaillut. Alkuperäisen suunnitelman mukaan olisin jatkanut Kölnistä junalla
jonkin matkaa Belgian puolelle ja minulla olisi ollut vielä aikaa pyöräillä vähintään puoli päivää, eli
olisin saanut kasaan miltei normaalin retkipäivän päätteenään Bryssel. Nyt käytin tuon pyöräilyajan
enimmäkseen junassa istumiseen.
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Nuori kaveri hyppäsi alas seuraavalla asemalla ja minä raahasin laukkukasani takaisin hyttiin. Otin
kevyitä torkkuja ja aika kului. Näkyi jälleen paljon hienoja maisemia, varsinkin loppumatkasta Hollannin puolella. Konduktöörejä ei koko loppumatkan aikana enää kiinnostanut leimailla lippuja, ja
he vastasivat jotain vain jos heiltä kysyi. Loppumatka oli siis minullekin ilmainen. Hollannin puolella näkyi paljon jo entuudestaankin pyöräretkiltä tuttuja kaupunkeja ja maisemia, mutta niitä olikin yllättävän vaikea tunnistaa junaperspektiivistä. Lisäksi niiden järjestys oli mielenkiintoinen, aivan kuin ne olisivat tulleet vastaan väärässä järjestyksessä. Ilmeisesti junarata ja pyöräreitit kiertävät taajamia hiukan eri logiikalla, ja siksi kyttäsin Amsterdamiakin jo pari asemaa liian aikaisin.
Amsterdamin asemalla nopeasti lipun ostoon, ja totta kai pyörällä tiskille asti, tosin taluttaen. Ajoitus olikin tällä kertaa hyvä. Aikaa jäi niin vähän, että en jaksanut ajaa valvotuilla silmillä edes kunniakierrosta aseman ympäri, vaan etsittyäni oikean raiteen, jäin huilaamaan hetkeksi penkille. Junan
tullessa raiteelle pyörä kevyesti sisään isosta ovesta miltei ilman kynnystä ja nojaamaan seinustalle
toisia pyöriä vasten. Aluksi kyselimme, mille asemalle kukin on jäämässä, että saimme pyörät suurin piirtein oikeaan järjestykseen. Tämä on hyvä käytäntö, sillä seinää vasten olevia pyöriä on vaikea saada ensimmäisenä pois. Pyöräosaston vieressä oli penkit, joista näki hyvin lasiseinien läpi
pyöräparkkiin, joten pyörän suhteen ei ollut mitään huolia. Tosin istuin suurimman osan matkaa
pyöräosaston penkillä, kun sieltä vapautui paikkoja. Juna oli tyypiltään meikäläinen IC-juna. Huonot pyörätelineet eivät siis ole junan vakiovaruste, vaan jostain syystä suomalaisiin juniin on pitänyt
rakentaa omasta päästä kelvottomia vaunuosastoja pyörän kuljetukseen. Olisi varmaan kannattanut
ottaa suoraan Keski-Euroopassa käytössä olevia koeteltuja vaunutyyppejä, jotka palvelisivat paremmin kaikenlaisia matkalaisia kaikenlaisten varusteiden kanssa.

Kuva 8: Pyörien kuljetusta välillä Amsterdam - Bryssel. Nyt alkaa olla jo väljempää ja laukutkin mahtuvat jälleen paikalleen
(oikeanpuoleinen on minun pyöräni).
Brysselin junan reitti oli minulle uusi. Kuljettiin läpi Rotterdamin sitä kulmaa Hollannista, jota en
ollut vielä pyörällä tutkinut. Belgiassa läpi Antwerpenin ja siitä kohti Brysseliä. Mietin hetken aikaa, pitäisikö hypätä jollain sopivalla asemalla pois ja hurauttaa pyörällä Brysseliin. Päivä oli jo
aika pitkällä enkä tiennyt millä asemilla juna pysähtyi, joten päätin istua junassa. Loppupäivän voisi
sitten käyttää omatoimiseen Brysselin tutkimiseen pyöräillen. Kyllähän sielläkin nähtävää riitti, varsinkin kun jo seuraavana aamuna aloittaisimme pyöräretken kohti Gentin kaupunkia.
Esa Rantakangas 2011

7/25

Kuva 9: Belgian puolella pyöräosasto tyhjeni. Tässä näkyy
hyvin pyörätilan rakenne. Tässä vaunussa ei ollut seinillä
turvavöitä, joilla pyörän olisi voinut sitoa seinään kiinni,
kuten useissa muissa junissa oli.

Perille saavuttiin ja ison aseman sokkeloista ulos suunnistaessani törmäsin suureen vohvelikojuun.
Oli kuulema Belgialaisten erikoisuus, joten täytyi maistaa. Hollanti on naapurimaana tunnettu pannukakuistaan, joita olen popsinut menestyksellä, joten luotin tämän maailmankolkan ruokakulttuuriin. Tarkemmin muistellessani, en ollut vissiin syönytkään sitten kevyen aamupalan. Minulle tyypillinen ongelma, että matkustaessa ja matkoilla ei muista syödä, on niin paljon muutakin mielenkiintoista tekemistä. Tosin pyöräretkeillessä tästä tavasta on täytynyt opiskella pois. Nykyisin pyöräretket taittuvat rutiininomaisesti ja syötyäkin tulee. Pyörällä liikkuessa täytyy syödä ja juoda joka
tauolla, sekä aina kun jotain sopivaa on tarjolla, samoin kuin kaikki WC- ja peseytymismahdollisuudet täytyy hyödyntää rutiininomaisesti – ja tietysti uimapaikat. Tämä siis aivan riippumatta siitä,
onko jano tai nälkä. Silloin matka taittuu mukavasti päivästä toiseen.
Brysselissä tutkin kaupungin ihmeitä muutaman tunnin ja välillä tuntui kuin olisi ajellut museossa.
Kaupunki olikin poikkeuksellisen historiallinen ja vanhahtava tyyliltään. Sekä pyöräilijälle jonkin
verran ongelmallinen kivikatuineen ja vähäisine pyöräteineen. Aika hurahti ja oli aika suunnistaa
kohti majapaikkaa, jonne Antti olikin jo ehtinyt polkupyöräostoksilta. Hän oli käynyt ostamassa
naapurikaupungista kunnollisen Gazelle-merkkisen retkipyörän. Kaksi muuta JYPS:siläistä oli lähestymässä lentokoneessa Brysseliä, aikataulun mukaisesti. Tästä alkaisi varsinainen pyöräretkemme läpi Belgian, Hollannin ja Pohjois-Saksan, josta ajaisimme jälleen junalla Kööpenhaminaan Velo-Vity -konferenssiin. Siellä pyöräretkeilisimme vielä seminaarin päätteeksi juhannuksen pyhät.
Sen jälkeen palaisimme junalla takaisin halki Ruotsin Tukholman laivalle, josta sitten tuttuja reittejä
kotiin.
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Kuva 10: Bryssel oli suurelta osaltaan yllättävän hyvin säilynyt vanha
kaupunki.

Pyöräilimme viikon verran reittiä: Bryssel – Gent – Antwerpen – Gorinchem – Houten – Utrecht –
Baarn – Zwolle – Meppel – Groningen – Bunde – Oldenburg. Reitillä olivat melkein kaikki Euroopan kuuluisimmat pyöräilykaupungit, ja juuri siksi olimmekin tällaisella reissulla. Tutkimassa ja dokumentoimassa maailman parhaita pyöräilyoloja. Heikkoja säitä varten olimme varautuneet ajamaan pätkiä junalla, mutta onneksi tätä varasuunnitelmaa ei tarvittu. Junailu alkoi osittain vasta
Meppelissä, josta Antti jatkoi junalla Kööpenhaminaan, koska hänen täytyi olla paikalla konferenssissa heti alusta asti. Me muut pyöräilimme vielä palan matkaa Hollannissa ja Pohjois-Saksassa.
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Kuva 11: Sinisellä viivalla näkyy GPS:stä poimittu pyöräilemämme reitti. Aika
suoraviivainen muuten, mutta Groningenissa Pohjois-Hollannissa vietimme
vapaapäivää ja ajelimme siinä sivussa 100 km silmukan käyden meren rannalla.

Kuva 12: Mika ja Antti maalaismaisemissa Hollannissa.
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Pidemmän pyöräilysiivun viimeisenä päivänä pyöräilimme Groningenista Saksan puolelle Oldenburgiin, noin 150 km. Siitä alkoi jälleen junamatkailu meille lopuille kolmelle polkijalle. Ensimmäinen etappimme oli Oldenburg – Hampuri, jossa yövyimme. Välille mahtui vauhdikas junanvaihto
Bremenissä. Tutkiessamme lippuja junassa havaitsimme, että vaihtoaikaa Bremenissä oli vain 8 minuuttia. Se ei ole kovin paljoa, kun matkassa on retkipyörät kaikkine varusteineen. Lisäksi Mika tiesi, että Bremenin asema on aika iso, ja meidän tulo- ja lähtölaitureidemme väli oli aikamoinen. Piti
kulkea tunnelin kautta joko portaita pitkin tai hissillä. Hissit todettiin tässä tapauksessa aivan liian
hitaiksi ja täytyi laatia ”hyökkäyssuunnitelma”. Mahdollisimman nopeasti pyörät kamoineen ulos
junasta. Nopeasti ajaen portaille ja pyörät varusteineen kantaen juosten portaita alas. Pyöräilyä tunnelia pitkin (vaikka se on tietysti kiellettyä) oikealle raiteelle. Sitten seuraavissa portaissa sama toiseen suutaan, eli kantaen pyörät kaikkine tavaroineen ylös asemalaiturille, pyöräillen oikean vaunun
kohdalle ja vauhdilla sisään. Teoriassa voisi onnistua?

Kuva 13: Matkalla Oldenburgista Bremeniin. Saksalainen näkemys
pyöränkuljetusvaunusta. Ilta alkaa olla jo pitkällä ja takana on 150 km
pyöräilyä lastin kanssa. Suomalaiset tunnistaa maailmalla yleensä
helposti kypäristä, muuthan niitä eivät juuri käytä, ainakaan
sisätiloissa.

Pyöräretkillä on totuttu kaikenlaisiin hauskoihin tempauksiin, ja tämäkin pisti suut virneeseen junan
pysähtymistä odotellessa. Toki kaikki halusivat Hampuriin nukkumaan, joten tosissaan oltiin. Junan
ovella ei ollut juurikaan ruuhkaa ja saimme kamat nopeasti ulos. Loput kamat pyöriin kiinni, sillä
pyörät eivät mahtuneet laukkuineen ulos ovesta. Polkaisu portaille ja alas. Itse en ole mikään atleetti
ja selkäkroonikkona pyörän raahaaminen lasteineen alas portaita ei tuntunut kovin fiksulta, eikä ollut minulta erityisen nopeaakaan. Onneksi matkassa oli kuitenkin kaksi nuorta ja tervettä voimamiestä, joten ollessani melkein puolivälissä portaita, Mika tuli vastaan ja otti pyöräni kantoon. Mentiin vauhdilla, en pysynyt edes tyhjiltään Mikan perässä. Spurtti ajaen pitkin tunnelia ja pyörää punEsa Rantakangas 2011
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nertamaan ylös portaita. Muutama ihminen katsoi siihen malliin, että tyhmää porukkaa, hissihän on
melkein vieressä. Mika ja Teemu olivat jo ylhäällä ja minä olin vasta saanut pyöräni kunnolla liikkeelle portaissa. Mika nappasi jälleen pyöräni ja mentiin. Vaunu löytyi helposti ja ovikin oli aika
iso, joten lasti oli nopeasti sisällä. Kun istuimme penkillä totesimme, että kävipäs vauhdilla. Teimme homman niin nopeasti, että pari minuuttia piti odotella junan lähtöä. Tosin homma oli niin hyvin
suunniteltu ja onnistui ilman minkäänlaista haaveria, että yllätyimme itsekin. Joka vaiheessa ehti
jopa tehdä kunnon tarkistuksen, että kaikki kamat ovat pysyneet matkassa.
Hampurissa ihmettelimme lähinnä valtavan kokoista juna-asemaa. Kämppäkin oli varattu valmiiksi
heti aseman kulmalta, joten suuresti ei tarvinnut kaupunkiin tutustua. Matka jatkui aamulla siten,
että Mikan kanssa lähdettiin ostamaan lippuja ja Teemu hoiteli evästä matkaan. Pyöriä ei saanut viedä lipputoimistoon, vaan Mika jäi ulkopuolelle vahtimaan niitä. Välillä Mika vaikutti jo hiukan kärsimättömältä, mikä mättää? Eikö me saada lainkaan ostettua junalippuja? Aikaa oli reilusti, mutta
hyvä niin. Lippujenostotapahtuma oli elämäni erikoisin tähän mennessä. Kun matkaan lähti 3 henkilöä ja 3 pyörää kahden maan halki ja maksut hoidettiin pankkikortilla, sain tiskiltä käteeni aikamoisen kasan pahvilappuja. Niiden tulostamiseen taisi mennä melkein 20 minuuttia. Oli henkilöliput
kahteen maahan, pyöräliput kahteen maahan, pyöriin kiinnitettävät lipukkeet joka pyörään, maksutositteita muutamia, kaksi junanvaihtoa ja siksi vielä osin eri lippuja. Yhdessä junassa oli myös numeroidut pyöräpaikat, joten näitä paikkoja varten tarvittiin oma lippu. Kaikki liput tulostettiin samanlaisille pahvilipuille mitä meilläkin käytettään, ja kun sain nipun käteeni se vaikutti aivan korttipakalta paksuudeltaan. Kaikki onnistui kuitenkin sinänsä harvinaisen helposti, ei minkäänlaisia kielivaikeuksia ja lipunmyyjä ymmärsi heti ensi yrittämällä tarpeemme, mutta saksalaisella tarkkuudella tehtynä ja asiat perusteellisesti selittämällä näin vaativa ostos vaan vei paljon aikaa.
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Kuva 14: Päivän viimeinen junamatka kohti Hampuria. Jälleen hiukan erilainen toteutus
pyöränkuljetuksesta.

Lopulta olin pyöräni luona ja aloimme Mikan kanssa ihmetellä lippupinoa. Yritimme saada ne jonkinlaiseen järkevään järjestykseen, kunhan nyt ensin ymmärsimme, mitä mikin lippu tarkoitti. Logiikka selvisi vähitellen ja aloimme kuulostelemaan Teemua ja eväitä. Tämä juna oli jälleen parhaasta päästä pyöränkuljetukseen ja pyörä mahtui ovesta sisään lastia purkamatta. Junamatka meni
oikeastaan aika nopeasti ja se oli jaksotettu kolmeen etappiin. Vaihdoimme junaa Flensburgissa
(Padborgin asemalla) ja Tanskan puolella Fredericiassa.
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Kuva 15: Teemu nostaa pyörääni laukkuineen junaan Hampurissa.
Ovi on iso mutta kynnystä on sen verran, että tähän junaan ei mennä
ajamalla. Pyörät laitettiin seinää vasten nojaamaan.

Kuva 16: Pyörävaunu välillä Flensburg (Saksa) - Frederica (Tanska).

Maisemista jäivät mieleen lähinnä Tanskan merelliset maisemat penger- ja muine siltoineen, sekä
vihreä kumpuileva maalaismaisema. Saksan puolelta mieliin jäi erään kaupungin yli kaartaen
kulkeva pitkä rautatiesilta. Kööpenhaminan asema olikin jo tuttu, joten sieltä ulos ja suunta kohti
Danhostellia, joka tulisi olemaan majapaikkamme seuraavat päivät.
Tanskassa vietetty aika oli vaihtelevaa, pyöräilimme vähän kaupunkia tutkien, istuimme luennoilla
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ja saimme myös vahvistusta porukkaamme, kun Anne saapui juhannuksen viettoon Kööpenhaminaan. Velo-Cityn yksi huikeimmista tapahtumista oli valtava polkupyöräparaati, joka kiersi eräänä
iltana pitkin kaupunkia. Olimme suunnitelleet seminaarin jälkeen viettävämme juhannusta pyöräretkeillen Tanskan pohjoisosissa, mutta majapaikan etsiminen olikin hiukan haasteellista. Pääsimme
kuitenkin matkaan pyörillä kohti Gillelejen kylää pohjoisrannikolla. Tanskalaisten juhannuksen
vietto oli odotettua vaisumpaa, kokko oli poltettu jo viikolla eräänä iltana ja juhannusviikonloppu
oli pelkkää arkea. Se ei kuitenkaan meidän juhlaamme pilannut, vaan juhlistimme juhannusta rannikkoa pyöräillen ja rannalla ulkoillen, koska kelien viileys ei oikein suosinut varsinaista rantalöhömistä.

Kuva 17: Juhannusmaisemaa Gillelejen kylästä.
Paluu arkeen alkoi ja maanantaiaamuna olimme jälleen valmiina Kööpenhaminan rautatieasemalla
lasteinemme. Matka oli periaatteessa minulle tuttu, mutta toiseen suuntaan. Ensin sukkulajunaan ja
kohti Malmö Central asemaa – tällä kertaa. Sieltä saisi pyörät kyytiin seuraavaan junaan. Tällä kertaa olimme viisaampia ja saimme maksettua sukkulajunankin, koska ostimme liput jo asemalta.
Sen sijaan jälleen kerran pyörien saaminen junaan oli ongelma Ruotsin puolella. Liput saatiin ostettua, mutta lähtevä juna oli tunnin myöhässä. Pyöräilimme aamukahville keskustaan. Malmön keskusta osoittautuikin varsin pyöräily-ystävälliseksi, harmi vaan, ettemme ehtineet sitä paljoakaan kuvata. Täällä näkyi jo selvästi Tanskan vaikutus paikallisiin pyöräilyoloihin.
Lipunmyyjä oli sanonut, että pyörät voi viedä itsekin junaan, mutta lipussa kyllä selvästi luki, että
pyörä pitää toimittaa BestXpressin terminaaliin viimeistään puoli tuntia ennen junan lähtöä. Edessä
oli kuitenkin jälleen yksi ongelma, kukaan ei tiennyt missä se oli. Tällä kertaa eivät edes kaikki vartijat. Lopulta yksi vartija tuli näyttämään meille ulos saakka, että terminaali oli ratapihan toisella
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laidalla jonkin rakennuksen lähellä, jossa oli vähän erilainen katto. Polkaisimme sinne, mutta ainuttakaan tilanteeseen sopivaa kylttiä ei näkynyt missään. Yksi lastauslaituri oli kuitenkin auki ja astelimme sisään – väärä paikka. Olimme kuitenkin aika lähellä, tarvitsi vain ajaa hiukan eteenpäin.
BestXpessin kyltti löytyi, mutta ovet olivat kiinni. Palataan kohta, luki ovessa. Odottavan aika on
pitkä, eikä meillä ollut aikaa enää ylenpalttisesti. Nuorehko rahtari saapui ja esitimme asiamme.
Olimme kuulema myöhässä, eikä pyöriä enää saisi junaan. Selitimme, että meille ainakin on sanottu, että kyseinen juna on tunnin myöhässä. Virkailija istui tietokoneelle ja tarkisti asian. Näkyi olevan, ja vähän nihkeästi hän alkoi paperihommiin. Pyörät otettiin vastaan ja Mikan kanssa aloitimme
pikakävelyn läpi puolen ratapihan. Matka olikin yllättävän pitkä kävellen. Ehdimme hetken huokaista asemalla ennen kuin pääsimme perusteellisempaan lepoon junaan. Oli ensi kertaa pitkään aikaan muutama tunti joutoaikaa.
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Kuva 18: Polkupyörälippu Malmöstä Tukholmaan, pyörä oli vietävä huolintaliikkeeseen.

Tukholmassa hyvästelimme Annen kohti lentoasemaa ja Suomea, me muut polkaisimme Vikingin
laivaterminaaliin, mutta laiva olikin aivan täynnä. Juhannusliikenne oli vielä käynnissä. Polkaisimme Siljan terminaaliin, joka oli vähän kauempana. Samalla muutkin saivat pikaoppitunnin nykyään
jo kohtalaisen hyvin toimivista pyöräilyolosuhteista Tukholmassa. Mutta sama ongelma toistui täälläkin, laiva oli täynnä. Yritimme selvittää kaikki mahdolliset laivavuorot Suomeen, mutta mikään ei
auttanut. Sitkeys kuitenkin lopulta palkittiin, kun Teemu onnistui neuvottelemaan meidät miespaikkahyttiin. Tämähän on sellainen hytti, johon otetaan useita samaa sukupuolta olevia matkustajia,
vaikka he eivät tunne toisiaan. Saadaan joka peti täyteen, ja hintakin on edullisempi. Niitä ei saisi
myydä seurueille, mutta kun vähän ennen laivan lähtöä hytissä oli vielä kolme paikkaa vapaana,
meidät buukattiin sinne. Aikamoinen söhellys oli ohi ja polkaisimme pyörät laivaan. Merelle päästyämme palkitsimme itsemme buffet- aterialla. Mika ihmetteli ihmisten mättöä, sillä hän ei ilmeisesti yleensä harrastanut tällaista ruokailua. Yhtä kaikki, kohta itsekin olimme ähkyssä ja väsymys
alkoi vähitellen hillitä menoa.
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Kuva 19: Laivassa parkissa. Täällä on yleensä hyvin tilaa.
Aamulla saavuimme laivalla Turkuun, ja kuten yleensä, paniikki oli aikamoinen kun täytyi taas
pyöräillä Suomessa. Heti muutaman korttelin matkalla oli ongelmia kaikkien muiden kulkijoiden
kanssa enempi kuin koko reissulla muissa maissa. Tuntui hirveältä, kun piti alkaa varomaan autoja
ja koko ajan pelätä, tunkeeko tuokin tuolta kolmion takaa päälle. Turussa selvittiin kuitenkin hengissä kävelykadulle juna-aseman kautta. Siellä poikkesimme kunnon konditoria-kahvilassa junan
lähtöä odotellessa. Tuota pikaa oli aika toivottaa Teemulle voimia pyörämatkalle kohti kotia ja Jyväskylää. Mikan kanssa polkaisimme juna-asemalle ja nostimme pyörät vanhanajan kunnon konduktöörivaunuun, jonne sopii kymmenkunta täysissä varusteissa olevaa retkipyörää, toisin kuin noihin IC- juniin, joihin mahtuu vain 3 pyörää – siis selvästi vähemmän kuin Toyota-henkilöautoon,
johon niitä saa sopivasti menemään 5 kappaletta (3 katolle ja 2 peräkoukkuun). Ja Pendoliinoihin ei
saa mahtumaan yhtäkään pyörää.
Hiukan haikein mielin aloitimme viimeisen yhteisen etappimme tällä reissulla. Kaikkinensa matka
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oli sujunut hyvin ja monenlaisia kokemuksia saatu, kuten hyvällä reissulla kuuluukin. Itse testasin
matkan aikana muun muassa 6 maan ja 13 eri junan soveltumista pyöränkuljetukseen. Antti ajeli
lisäksi 3 eri junalla. Pyöräiltyjen kaupunkien määrä oli toista tusinaa. Pyöräilykilometrejä minulle
kertyi 1289. Vielä täytyi punnertaa kankealla selällä raskas pyörä alas konduktöörivaunusta ja
kiittää Mikaa hyvästä matkaseurasta. Alkoi viimeiset 12 kilometriä Jyväskylästä kohti kotia ja
Haapaniemen perukoita.

Kuva 20: Turusta lähdettiin vanhalla kunnon pikajunalla, jossa on helppo kuljettaa
pyöriä konduktöörivaunussa.
PS 1.
Jos retkemme perimmäinen syy jäi vielä hiukan hämäräksi tästä sekalaisesta sepustuksesta, liitän
tähän loppuun vielä julkaisemani tiivistelmän retkestämme:
Pitkään mietitty ja suunniteltu retki on nyt onnistuneesti takana ja pari päivää on ehditty palautella
päätä ja jalkoja. Nähtävää oli paljon ja uusia ajatuksia pyöräilyolojen toteutuksista saatiin roppakaupalla. Matkaa tehtiin pyörällä Brysselistä alkaen Belgian ja Hollannin läpi Pohjois-Saksan Oldenburgiin, jossa siirryttiin junaan ja ajettiin Kööpenhaminaan suureen Velo-City pyöräilykonferenssiin, johon 3 retkeläistä osallistui. Juhannuksen seutu lomailtiin ja pyöräiltiin Kööpenhaminassa
sekä Pohjois-Tanskassa dyyneillä Gillelejen maisemissa. Ennakko-odotuksista poiketen matka noudatti suorastaan orjallisen tarkasti etukäteen laatimaani reittiä ja aikataulua. Koko suunniteltu matka
poljettiin, eikä vastaan tullut yhtään ajokelvotonta päivää, eivätkä ajoittain lievästi kipeytyneet paikat estäneet kenenkään pyöräilyä. Vastatuulta riitti ja tihkusadettakin pariksi päiväksi, mutta siitä
selvittiin.
Koko retken ajan mukana polkivat Mika Videnoja, Esa Rantakangas ja Teemu Tenhunen, joka vastasi ansiokkaasti myös suunnistuksesta. Alkuosuuden Hollannin Meppeliin saakka matkassa oli
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myös Antti Poikola, joka sitten kiiruhti junalla Kööpenhaminaan ehtiäkseen konferenssiin heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Kööpenhaminassa porukkaamme liittyi vielä Anne Välipakka. Kaikkiaan retkelle osallistui siis 5 JYPS:iläistä.
Retki oli opintomatka Euroopan parhaisiin pyöräily-ystävällisiin kaupunkeihin, joita matkalla nähtiinkin toistakymmentä. Matkaa tuli mittariin koko ajan mukana olleille noin 1100 km, ja Teemulle
ja allekirjoittaneelle vielä muutama satanen enemmänkin, me kun ajelimme vielä retkeen kytkeytyen muitakin etappeja. Minä tutkin ennen retkeä viikon verran Tukholman pyöräilyoloja ja Teemu
tempaisi tulomatkalla pyörällä Turusta kotiin. Retkellä oli myös muutama selvä teema, joihin matkan aikana paneuduttiin.
1. Ensimmäinen oli hyvien ja pyöräily-ystävällisten liikenneratkaisujen tutkiminen ja kuvaaminen, mikä onnistui muilta osin odotetusti, mutta Groningenista ei löytynyt oikeastaan mitään
erityistä kuvattavaa, vaikka olimme varanneet sinne lepopäivän juuri kuvaamista varten.
Muista alkumatkan kaupungeista saimme kuitenkin toivon mukaan riittäväsi hyviä kuvia.
2. Toinen teema oli tutkia polkupyörän kuljetusta junissa eri maissa. Tämä onnistui myös hyvin, vaikka pyörän kuljetus junassa osoittautui välillä aikamoiseksi söheltämiseksi - varsinkin Ruotsissa. Testattua tuli kuitenkin 6 maan ja 16 eri junan soveltumista pyöränkuljetukseen.
3. Kolmanneksi kokeilimme myös GPSn käyttöä pyöräretkeilyssä. Ennen matkaa latasimme
Open-lisenssin (esim. OpenFietsmap) alaisia pyöräreittikartastoja netistä Belgian, Hollannin,
Saksan ja Tanskan alueille. Tämä Garminin käsikapulajärjestelmä osoittautuikin yllättävän
toimivaksi useimmissa maissa ja koko retken ajan suunnistus hoidettiin pääsääntöisesti
GPS:n avulla. Tavallisia karttoja tarvittiin lähinnä vain laajemman tilannekuvan saamiseksi,
mutta varsinkin Belgian ja Hollannin GPS-pyöräilykartat osoittautuivat erinomaisiksi.

Kuva 21: Pyörätelineitä matkalla nähtiin jos jonkinlaisia.
Tässä sadesuojilla varustettu malli.

4. Neljäntenä teemana, ja yhtenä tärkeimmistä kohteista jo lähtökohtaisesti, oli KööpenhamiEsa Rantakangas 2011
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nassa pidetty Velo-City -pyöräilykonferenssi, eikä se pettänyt. Hyvää ohjelmaa oli niin paljon, että jaoimme työvuorot noin 12 Suomesta mukana olleen henkilön kesken siten, että kukin kävi kuuntelemassa eri luentoja, joiden anti sitten summataan kotimaassa syyskuussa pidettävässä tilaisuudessa. Vaikka olin kuullut paljon juttuja edellisistä Velo-City konferensseista, kyllä tämä silti ylitti odotukset. Harmi vain, ettemme kaikki voineet olla paikalla
kaikkina 4 päivänä.
5. Viidentenä teemana tutkittiin erilaisia pyörätelinemalleja. Niitä nähtiin niin messuilla kuin
kaupungeissakin, ja niistä yritettiin löytää käyttökelpoisia ja pyörää rikkomattomia malleja.
Eniten ihastuttiin messuilla olleeseen ratkaisuun, jossa etupyörä tukeutuu telineeseen haarukasta, ei vanteesta, kuten tavallisesti. Vaikutti tukevalta ja pyöräystävälliseltä ratkaisulta.
6. Itselläni oli vielä edellä mainittujen lisäksi tehtävänä tutkia Tukholman pyöräilyoloja viikon
verran. Siellä on onnistuttu kaksinkertaistamaan pyöräilijöiden määrä kymmenessä vuodessa
siten, että onnettomuudet ovat puolittuneet. Jotain on siis ilmi selvästi tehty oikein. Näitä
Tukholman uusia pyöräilyjärjestelyjä testatessa kului työviikon verran aikaa, jonka lisäksi
osallistuin erääseen kaupallisen alan viikonloppuseminaariin.
Virallisten asioiden puolesta retki onnistui erittäin hyvin ja siitä on paljon ammennettavaa ensi syksyn ja talven luentojen ja pyöräilynedistämisprojektien tarpeisiin. Tuloksia ja havaintoja esitellään
erilaisissa tilaisuuksissa, joista ensimmäinen on näillä näkymin autottoman päivän luento 2010.
Muuta tietoa kerätään erilaisiin julkaistaviin dokumentteihin syksyn mittaan.
Retki huipentui juhannuksen viettoon pyöräretkeillen Tanskassa, mutta tämä keksikesän juhla ei oikein vetänyt vertoja meidän vastaavalle. Erinomaisen hyvästä seurasta huolimatta tunnelma oli aika
lattea, sillä tanskalaiset olivat polttaneen kokkonsa jo pari päivää aikaisemmin arki-iltana – ja siinä
koko homma. Juhannusviikonloppuna arki pyöri taas rutiinilla, kaupat olivat auki normaalisti, eikä
mitään erityistä tapahtunut. Illatkin olivat niin pimeitä, että yö laskeutui ja majapaikkamme avarassa
olohuoneessa täytyi polttaa valoja!

Kuva 22: Tanskassa juhannuskin on aika pimeä juhla, vaikka
ulkona oli selkeä keli. Jouluisen hämyisissä tunnelmissa Anne ja
Esa.
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PS 2.
Lisäsin tähän junailuaiheiseen pyöräretkikertomukseen vielä pari asiaa seuraavalta vuodelta. Matkustin junalla keväällä 2011 Sevillasta Madridin kautta Alicanteen, tosin pyörä ei ollut nyt matkassa. Espanjassa näillä pitkillä matkoilla käytetään laadukkaita Siemensin luotijunia (300 km/h), joihin saa mukaan vain taittopyörän. Näihin juniin mennään nykyään turvatarkastusten läpi, kuten lentokoneisiinkin. Pyöriä ei rautatieasemilla muutoinkaan näkynyt, joten käytännössä niiden kuljetus
taitaa olla hyvin vähäistä. Netistä keräämäni tiedon pohjalta pyöränkuljetus junissa on Espanjassa
erittäin junakohtaista, ja joskus tapauskohtaistakin. Välillä vaaditaan jopa pyörän paketointia ja kuljettamista laukussa, välillä on erittäin hyviä pyöräosastoja joissain junissa. Sielläkin pätee yleinen
totuus, mitä hitaampi juna sitä varmemmin pyörä mahtuu mukaan.
Samana keväänä olin myös pyöräilemässä Portugalin etelärannikolla ja siellä pyörän kuljetus paikallisjunissa oli helppoa ja käytännössä melkein ilmaistakin. Paikallisjuna kulki koko matkan rannikon tuntumassa ja asemia oli tiheässä. Vaikka meillä oli majoitus Albufeirassa koko ajan, ehdimme
kiertää etelärannikkoa pyörällä aika kattavasti. Aamulla polkaisu 5 km päähän juna-asemalle – tosin
koko matkan ylämäkeen – sitten parilla eurolla pyörän kanssa sopivaan kaupunkiin Faron ja Lagosin välille ja polkemaan. Illalla sitten junalla takaisin, jos ei kotiuduttu pyöräillen.
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Kuva 23: Pyöränkuljetusta Portugalissa. Telineet olivat toimivia, mutta lastauksessa täytyi
olla tarkkana, ettei riko naapuripyörää. Pyörissä on hiukan korkeusporrastusta ja sivutilaakin enemmän kuin suomalaisissa IC- junissa, vaikka telinetyypit muistuttavat toisiaan.
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Kuva 24: Junat eivät olleet mitään huipputekniikkaa, mutta normaalisti avonaisesta
rahtiovesta pyörät sai aina mukavasti kyytiin.

Kuva 25: Junamatka Faro-Albufeira 2,5 €.
Polkupyörä on ilmainen, mutta jostain syystä
sille piti olla oma lippunsa.
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Muutama sana vielä tuosta uudesta koko Portugalin etelärannikon halkovasta pyörämatkailureitistä.
Reitti alkaa aivan Espanjan rajalta ja kulkee koko matkan rannikkoa seuraten Portugalin lounaiskärkeen, jota maailmanlopuksi kutsutaan. Siihen pisteeseen loppui aikoinaan tunnettu maailma, ennen
Amerikan löytämistä. Reitti on aika mielenkiintoinen, tosi monenlaista maastoa ja mielenkiintoisia
paikkojakin. Reitti kulkee paikoin erillisiä pyöräteitä, puistoväyliä ja rantabulevardeja, mutta paljon
siirtymäosuuksia ajetaan normaaleilla autoteilläkin. Reitti on myös merkitty aika sekavasti ja monenlaisilla merkeillä, joita ei heti tajua; löytyy keltaisia tolppia, isoja opastauluja tai keltaisia reittipaaseja, sinistä viivaa kadussa, liikennemerkkiopasteita, sinisillä pikkuviitoilla, pyörätiemaalauksilla jne. Tarkkana kannattaa siis olla suunnistuksen kanssa, mutta se palkitaan.

Kuva 26: Portugalin etelärannikolle on rakennettu pyörämatkailureitti koko matkalle.
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