
Ohjeet läskipyörän käyttöön 
 

Tässä sinulle muutamia ohjeita jotta saat kaiken irti retkestäsi läskipyörällä 

Pyörän säätö 

Pyörien istuin on säädettävissä helpolla pikakiinnikkeellä. Mikäli poljet maastossa suosittelemme hieman 

matalampaa asetusta kuin mitä käytät normaalisti pyöräillessä. Mikäli taas poljet tasaista tietä tulisi penkin 

olla korkeudessa jossa jalka pääsee käymään melkein suorassa poljettaessa 

Läskipyörän renkaat ovat hieman pehmeämmät kuin normaali katu tai maastopyörässä. Tämä on täysin 

normaalia vaikka tuntuisi hieman, että renkaat ovat tyhjät 

Vaihteet ja jarrut 

Tangon oikealla puolella tangon alapuolella on vaihteiden liipasimet. Alempi iso liipaisin säätää vaihteita 

pienemmälle ja ylempi pieni isommalle. Huom! Joskus kun vaihdetta vaihtaa yhden napsun ei se 

välttämättä siirry. Joskus voit joutua napsauttamaan kahdesti, että vaihde vaihtuu 

Jarrut pyörässä ovat tangon molemmissa päissä. Oikealta jarruttaa takarengasta ja vasemmalta 

eturengasta. Vuokrakäytön ajotyylistä johtuen jarrut valitettavasti pitävät vinkuvaa ääntä johtuen 

jarrupalojen lasittumisesta. 

Reitit 

Hietasaari on upea paikka läskipyöräilyyn vaihtelevan maaston ansiosta. Varsinaista reittiä ei kulje, mutta 

alue on todella mukava paikka pieneen tutkimusmatkaan. Tässä muutamia alueita 

Hiekkaranta on tietysti lähes pakollinen kokeilla läskipyörällä. Rohkeasti vaan pyörätieltä hiekalle 

Mustasalmen eteläpuolelta löydät todella mukavia polkuja ja ryteikköjä jotka soveltuvat läskipyöräilyyn. 

Tänne pääset polkemalla ensin meren rantaa pitkin menevää pyörätietä niin pitkälle, että olet mennyt 

lyhyen kävelysillan yli. Tämän jälkeen kun poljet tätä pyörätietä lähtee siitä pieniä polkuja vähän joka 

suuntaan. Maasto ja polut ovat todella mukavia läskipyöräilyyn ja rohkeasti vaan katsomaan mihin polku 

vie. Mikäli havaitset metsässä liikkuvia poneja pysähdy siksi aikaa, että ponit pääsevät ohi. Ne voivat 

säikähtää nopeasti liikkuvia maastopyöräilijöitä. 

Seuraava mukava alue on nallisportin vieressä oleva mäntymetsä (nallikariin tulevan asfalttitien toisella 

puolella) Siellä puikkelehtii polkuja risiin ja rastiin ja siellä saa kivasti tuntumaa mäntymetsän maastoon 

Viimeisenä alueen on rantaravintolan ja toppilansaaren rannan välinen alue. Siellä menee leveämpää 

polkua ja sitten todella kapeita ja teknisempiä polkuja ihan rannan kaislikossa.  

Pyörien palautus ja pesu 

Pyörät tulee palauttaa siinä kunnossa kun ne on noudettu. Mikäli reissulla on rapa lentänyt pyydämme 

puhdistamaan pyörät. Vuokrauspisteestä saat ämpärin ja harjan millä pyörän voit puhdistaa. 

 

Toivotamme sinulle oikein mukavaa läskipyöräilyretkeä! 


