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Palveleva, tavallisten 
ihmisten Jussi
Jussin Pyöräpiste on oululaisil-
le, varsinkin tuiralaisille, tuttu  
katunäkymästä jo pitkältä ajalta. 
Myymälä on perustettu 31 vuot-
ta sitten, vuonna 1987, lähelle 
nykyistä toimipistettään Tuiraan. 
Nimensä yritys sai perustajansa 
Jussi Mustakankaan mukaan.

Jussin Pyöräpiste vakiinnutti paikkansa  
nopeasti alan luottomyymälänä Oulussa, ja 
90-luvun puolivälin tienoilla avattiin myy-
mälä myös Oulunlahteen, Jukolaan. Samoi-
hin aikoihin Tuiran myymälä siirtyi nykyisiin  
tiloihin. Enimmillään Jussin Pyöräpisteitä on 
ollut kolme Oulussa, mutta Albertinkadun 
myymälää ei enää ole aikoihin ollut, vaan 
toiminta on vakiintunut Tuiraan ja Jukolaan, 
joissa työskentelee yhteensä kymmenkunta 
työntekijää.

Nykyinen omistaja Aarne Kauhanen hyp-
päsi Pyöräpisteen puikkoihin vuonna 2006.

– Se oli yksi kevät, kun vaimo meni parik-
si viikoksi etelään, niin jäi omaa miettimisai-
kaa sopivasti. Se johti sitten tähän. Kun vai-
mo oli tulossa takaisin, sanoin, että hyppää 
Oulussa pois junasta, mulla on jotain näytet-
tävää, Kauhanen muistelee nauraen.

Lainkaan pystymetsästä Kauhanen ei 
pyörä- ja pienkonekauppiaaksi ryhtynyt. 
Hän on luotsannut Kemin pyörä ja vara-
osa Oy:tä vuodesta 1978, sitä ennen yritys-
tä pyöritti hänen isänsä. Hän on siis kasva-
nut pyörien ja koneiden keskellä ja tehnyt  
koko työuransa niiden parissa. Oululaisen 
Jussin Pyöräpisteen ostaminen oli luonte-
vaa kasvua.

– Kemin myymälän kasvu-urat oli saavu-
tettu, pieni yritys kuitenkin. Haastetta, haas-
tetta – sitä lähdettiin Oulusta hakemaan, 
Kauhanen kertoo. 

Arvostettu koko perheen pyöräkauppa
Jussin Pyöräpiste myy ja huoltaa polkupyö-
riä ja pienkoneita. Tuira on päämyymälä, jos-
ta jaetaan tuotteet. Tuotemyynti ja polku-
pyörähuolto on molempien toimipisteiden 

palvelua, pienkoneiden varaosa- ja huolto-
palvelu sen sijaan on keskitetty Tuiraan.

Pyöräpiste saattaa olla tavalliselle kulut-
tajalle tutumpi polkupyöristä, mutta tosi asi-
assa myös pienkoneiden osalta Jussin pyö-
räpisteellä on laaja asiantuntemus: niiden 
myynti ja huolto muodostaa liikevaihdos-
ta noin puolet. Pienkoneet ovat esimerkik-
si ruohonleikkureita, sahoja, lumilinkoja ja 
trimmereitä. 

Mikä sitten on perinteikkään ja arvoste-
tun liikkeen salaisuus? – Se on nöyrä palve-
lu, alan keskivertoon asettuva hinnoittelu ja 
luotettavuus. Me palvellaan kehdosta hau-
taan; usein jos ensimmäinen pyörä on ostet-
tu meiltä, niin seuraavatkin pyörät ostetaan 
meiltä, Kauhanen kertoo. 

Pyöräpisteen tyypillinen asiakas onkin  
aivan tavallinen suomalainen ihminen tai 
perhe, joka luottaa tuttuun ja turvalliseen 
Jussiin.

Pyörä- ja pienkonetrendit 
ennen ja nyt
Aarne Kauhanen tuntee pyöräily- ja pyörien-
ostokulttuurin omakohtaisella, pitkäjäntei-
sellä kokemuksella. Hänen mukaansa suurin 
muutos on tapahtunut valikoimassa.

– Siinä missä ennen 5–6 mallilla pyöriä 
katettiin valtaosa myynnistä, tänä päivä-
nä meillä on hyvin pienillä eroilla useampia 
merkkejä ja jopa satoja erilaisia malleja, joi-
ta välitetään, Kauhanen kertoo.

Pyörämyynti on pysynyt vakaana jo  
pidempään. Kauhanen kertoo, että n.  
5 % kansalaisista hankkii uuden pyörän jo-
ka vuosi – osa toki joutuu siihen tilantee-
seen pakotetusti.

– Suomessa varastetaan vuosittain  
10 000–15 000 polkupyörää ja Oulu on  
tilastojen kärkipäässä, koska meillä on tääl-
lä hyvät pyörätieverkostot ja paljon polku-
pyöriä. Pyörä on suosittu, hyvä käyttöesine,  
joten se kiinnostaa myös rosvoja, Kauhanen 
kertoo.

Myös pienkonepuolella Jussin Pyöräpiste 
on ollut kehityksen kulussa tiukasti mukana.

– Tuotteet ovat muuttuneet hirveästi, tar-
jonta on erityisen paljon laajempaa kuin  
ennen, Kauhanen kertoo.

Hän kertoo, että suomalainen ei ole  
varaukseton, mitä tulee pienkoneisiin. Usein 
vaatii aikansa ja asennemuutoksen, jotta  
jokin tuote pääsee lyömään kunnolla läpi.

– Esimerkiksi ruohonleikkuripuolel-
la nämä robottileikkurit, niitäkin on myy-
ty jo 20 vuotta ja kehitys on mennyt valta-
vasti eteenpäin. Edelleen silti suurin osa 
miehistä ostaa ennemmin päältä ajetta-
van eli traktoriruohonleikkurin. Ajatellaan  
lähinnä tekniikkaa, mutta ei sitä, että samal-
la tulee myös enemmän huollettavaa, kun-
nostettavaa ja isot säilytystilat vaativa laite.

– Sama juttu sähköavusteisissa pyöris-
sä. Niitäkin on ollut markkinoilla jo pitkään, 
mutta ne markkinoitiin alkuaikoina apuväli-
neenä. Nyt ne ovat tavallisten ihmisten käyt-
tötarvike, Kauhanen kertoo.

Jussin Pyöräpiste toivottaa asiakkaat  
läheltä ja kaukaa tervetulleeksi tutustu-
maan monipuoliseen polkupyörien ja pien-
koneiden valikoimaan ja ammattitaitoiseen 
huoltopalveluun.

TEKNISET TIEDOT

Julkaisija Jussin Pyöräpiste

Paino Kaleva

Suunnittelu ja toteutus Avalon

Painosmäärä 45 000

Jakelu Oulun Jakelutoimisto
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Huolto-Jussi neuvoo: 
vinkit pyöränhuoltoon 
Pyörää kannattaa huoltaa säännöllisin väliajoin. Säännöllinen huolto lisää pyörän 
käyttöikää sekä turvallisuutta. Paras aika huollattaa pyörä on syksyllä ennen kuin siir-
rät pyörän talviteloille tai kevättalvella ennen ruuhkaa. Perushuollon voi tehdä itse-
kin kotona, mutta pyörä olisi hyvä huollattaa ammattiliikkeessä muutaman vuoden  
välein. Huolto-Jussin vinkeillä pyörän perushuolto onnistuu kotonakin.

REKRY

Pese pyörä. Pyörän huolto on pit-
kälti sen puhtaanapitoa. Pyörä on 
hyvä pestä säännöllisesti ja etenkin 
kurakelin jälkeen. Pesuun tarvitset 
lämmintä vettä, astianpesuainet-
ta tai polkupyörälle sopivaa puh-
distusainetta sekä pesusienen tai 
tiskiharjan. Pese pyörä harjaamal-
la kevyesti ja huuhtele hyvin lian ir-
rottua. Pesun jälkeen pyörä kannat-
taa myös kuivata kunnolla.

Tarkasta jarrut, vaihteet ja vaije-
rit. Toimivat jarrut polkupyörässä 
ovat tärkein turvallisuutta paran-
tava ominaisuus, minkä vuoksi jar-
rujen toimintaan on syytä kiinnit-
tää huomiota. Jarruja tarkistetta-
essa varmistetaan jarrujen toimin-
ta, vaijerien kunto sekä jarrupalo-
jen kulutuspinta. Vaijerit voi tarvit-
taessa voidella öljyllä, jos kuitenkin 
vaijerit ovat päässeet pahasti ruos-
tumaan tai rispaantumaan, ne tulee 
vaihtaa uusiin. Jarrupaloissa on hy-
vä olla kulutuspintaa tarpeeksi ko-
ko kauden jarrutuksiin, näin säästyt 
ylimääräiseltä jarruhuollolta.

Koeajo. Ennen kuin lähdet pyörällä 
kauemmaksi kurvailemaan, tee vie-
lä koeajo. Huollon jälkeen on hyvä 
kiertää kortteli ympäri ja arvioida 
pyörän toimivuus, sillä hienosää-
tö voi olla vielä tarpeen. Jos pyörä 
tuntuu toimivalta koeajon jälkeen, 
voit lähteä kunnon pyöräretkelle! 
Lue kiinnostavat kohteet sivulta 11.

Tiiäkkö semmosen Jussin, jolta hoituu 
hommat, kunhan vaan viitit kysästä? 

Just se Jussi, jolta hoituu niin pyörän fiksailut kuin 
pienkonehuollotkin. Niin ja osaahan se Jussi muu-
ten käyttää facebookkiakin ja instagrammia. Tun-
nekko sen? 

No me tarttettas just sellanen Jussi. Eli jos oot sem-
monen ni kerrohan meille ittestäs tai jos tunnet 
semmosen Jussin niin alahan kertoo sille, että me 
tarttettas se tänne. 

Hakemukset voipi laittaa osoitteeseen 
villiratas@mail.suomi.net 

Haku auki, kunnes oikea Jussi löytyy.

- 15 %
Tällä kupongilla

Pyörätarvikkeista 
ja varaosista

1

2
Rasvaa ketjut ja varmista vaihtei-
den toiminta. Myös ketjut kannat-
taa pestä huollon yhteydessä, sil-
lä puhtaat ketjut parantavat ajo-
mukavuutta. Ketjut on paras puh-
distaa ketjujen pesuun tarkoitetul-
la pesurilla, mutta myös tiskiharjal-
la saa suurimmat liat puhdistettua 
pois. Kun ketjut ovat puhtaat ja kui-
vat, ne öljytään kauttaaltaan. Öljyk-
si sopii polkupyöriin ja ompeluko-
neisiin tarkoitettu öljy. Ketjujen 
huollon yhteydessä on myös hyvä 
tarkistaa, ovatko ketjut venyneet 
sekä tarvittaessa kiristää ketjuja. 
Myös vaihteet on samalla hyvä käy-
dä lävitse, rasvaamalla vaihteen-
siirtimet sekä testaamalla vaihtei-
den toiminta. Jos vaihteet kaipaa-
vat säätöä, tässä auttaa parhaiten 
ammattitaitoinen pyörähuolto.

3

4

Renkaat kuntoon. Kunnon ren-
kailla pyörä rullaa vaivat-
ta! Huollon yhteydessä myös 
renkaat ja rengaspaineet  
tulee tarkistaa. Oikein täytetyllä 
renkaalla polkeminen on vaivaton-
ta ja rengas myös pitää hyvin. Ren-
kaiden suosituspaineet löytyvät 
renkaitten kyljissä olevista merkin-
nöistä. Muistisääntönä voi kuiten-
kin sanoa, että ilmaa on sopivas-
ti, kun renkaat antavat hieman pe-
riksi painettaessa. Kuluneet tai hal-
keilleet renkaat on kuitenkin syytä 
vaihtaa uusiin.

5

6

Kiristä ruuvit ja mutterit. Kun pyö-
rä rämisee, pyörän mutterit, ruuvit 
tai pultit ovat löysällä. Pyörähuol-
lon yhteydessä mutterit, ruuvit ja 
pultit tarkistetaan ja tarvittaessa 
kiristetään. Erityisesti lokasuojan 
pultit sekä pyörän kammet on hyvä 
tarkastaa. Muista kuitenkin maltti, 
ruuveja ja muttereita ei tarvitse ki-
ristää hampaat irvessä. Jos mutterit, 
ruuvit tai pultit ovat ruostuneita, ne  
tulee vaihtaa uusiin.

7

Muista turvavarusteet. Muista tar-
kistaa myös pyörän turvavarusteet. 
Pidä huoli, että pyöräsi heijastimet 
ja ajovalot ovat toimintakunnossa 
oman turvallisuutesi tähden. Näi-
den lisäksi hyvin istuva pyöräily-
kypärä on ehdoton turvallisuusva-
ruste!
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Akku voi olla sijoitettu joko runkoon 
tai tavaratelineen alle.

Akun sijainti rungossa pitää paino-
pisteen alhaalla. Tavaratelineen 
alla se jakaa painoa tasaisesti.

Moottori voi olla sijoitettu 
keskiöön, etu- tai takapyörään.

Keskiöön sijoitettu moottori madaltaa 
pyörän painopistettä ja reagoi polkutehoon. 
Keskiömoottorin etuna on tavallisen pyörän 
ajotuntuma ja ulkonäkö. Tämä ratkaisu on 
myös vaativampi asentaa ja siksi muita 
arvokkaampi.

Etupyörään asennettu moottori on 
edullisempi vaihtoehto ja tämä ratkaisu 
tekee pyörästä etuvetoisen.

Takapyörään asennettu moottori 
tekee ajosta hieman vakaamman kuin 
eturenkaaseen asennettuna koska 
polkuvoima kohdistuu takarenkaaseen. 
Moottorin sijoitus on hyvin 
huomaamaton.

Sähköpyörä on sähkömoottorilla 
varustettu polkupyörä, josta saa 
lisätehoa polkemiseen. Sähkö-
pyörä toimii vain poljettaessa.

Moottori kytkeytyy pois päältä 
nopeuden noustessa yli 25 km
tunnissa.

Sähköpyörä luokitellaan liikenteessä 
tavalliseksi polkupyöräksi eikä sen 
kuljettamiseen tarvita ajokorttia.

Avustuksen määrää voi säätää, päätät 
siis itse lisätehon määrän. Avustuksen 
voi myös kytkeä pois päältä ja matka 
jatkuu kuten tavallisella pyörällä.

Akun koosta ja mallista riippuen 
toimintasäde voi olla jopa 150 km. 
Akun kestoon vaikuttaa mm. ajajan 
paino ja ajo-olosuhteet.

Akku ladataan mukana tulevalla 
laturilla. Latausaika akun koosta 
ja tehosta riippuen 4–6 tuntia. Voit 
ladata akkua tavallisesta pistokkeesta.

LAAJA  MALLISTO • OSAAVA PALVELU • KOEAJOT
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Lähde: Helkama pyörämallistot 2018.
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Helkama E7 7V 28”

2590,-
RUNKO ALUMIINI RUNKOKOOT 50 cm ETUHAARUKKA TERÄS JARRUT SHIMANO BL-M365 
HYDRAULINEN JARRU 160 mm JALKAJARRU KAMMET SHIMANO STEPS 170 MM KETJU KMC 
Z610HX 1/2”X3/32” RENKAAT SCHWALBE ENERGIZER PLUS 40-622 OHJAINKANNATIN SÄÄ-
DETTÄVÄ 25.4 X 80 mm OHJAUSTANKO 25.4/610 mm ISTUINKANNATIN JOUSTO 27,2 X 300 
SATULA SELLE ROYAL FREEWAY FIT MOOTTORI SHIMANO STEPS 250W-50Nm AKKU LI-ION 
418Wh-36V-11.6Ah LATAUSAIKA n.4h TOIMINTASÄDE JOPA 125 km VÄRI MUSTA/LILA JA MUS-
TA/HARMAA

Uutuus E7 on tyylikäs kaupunkipyörä 
seitsemällä vaihteella. Soveltuu erinomai-
sesti työmatkapyöräilyyn, ostosreis-
suille ja muille kaupunkimatkoille. 
Valittavana kaksi hienoa väriä.
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Piha kesäkuntoon
Puutarhan hoito voi tuntua työ-
läältä, mutta oikeilla välineillä se  
sujuu vaivatta. Alkuun pääsee jo  
hyvillä puutarhasaksilla sekä oksaleik-
kurilla ja oksasahalla. Jos piha-alue on 
iso tai leikattavaa paljon, ovat kuiten-
kin sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset 
koneet joutuisampia ja huomattavasti 
vaivattomampia käyttää. Markkinoille 
on viime vuosina tullut myös kevyitä ja 
erittäin hiljaisia akkukäyttöisiä puutar-
hatyökaluja, jotka soveltuvat mainiosti 
koti- ja mökkikäyttöön.

Pihan putsaus talven jäljiltä olisi  
hyvä aloittaa nurmikon putsaamisel-
la ja eloon herättämisellä. Talven jäl-
jiltä nurmikolta putsataan oksat ja  
risut. Kuiva, kuollut nurmi voi kuiten-
kin jäädä, sillä se toimii maatuessaan 
lannoitteena nurmikolle. Lumien su-
laessa nurmikon tilalta paljastuu toi-
sinaan myös kuollutta heinää, joka tu-
lee haravoida, jotta nurmikkoon saa-
daan uutta elinvoimaa. Vastaavas-
ti nurmikon putsaus käy käden kään-
teessä myös lehtipuhaltimella.

Jos nurmikko on alkanut sammaloi-
tumaan, kielii se nurmikon tukeh-
tumisesta. Nurmikko voidaan tar-
peen vaatiessa myös ”ilmastoida”. Se  
onnistuu esimerkiksi pistelemäl-
lä reikiä talikolla tai pystyleikkuril-
la. Pystyleikkurin etuna on etenkin se,  
että se poistaa tehokkaasti kuolleen 
nurmen. Ilmastoinnin jälkeen nurmel-
le on hyvä levittää hienoa hiekkaa,  
joka uppoaa reikiin pidentäen ilmas-
toinnin vaikutusta. Lumen polttamat ja 
huonokuntoiset kohdat olisi syytä pai-
kata levittämällä huonokuntoisiin koh-
tiin uutta multaa ja nurmikonsiementä.

Kesän ja kasvukauden myötä pihaa 
tulee muistaa myös huoltaa säännöl-
lisesti. Nurmikon säännöllinen leik-
kuu on yksi tärkeimmistä pihan hoi-
don tehtävistä. Nurmikko olisikin  
hyvä leikata noin kerran viikossa, 
tuuheasti kasvavan nurmikon voi 
joutua leikkaamaan useamminkin. 
Pensaiden, puiden ja kukkapenkkien 
ympärykset saa puolestaan siisteik-
si ja huolitellun näköisiksi trimme-
rin avulla. Siistissä ja huolitellussa  
pihassa on mukava viettää aikaa.

Monista pihoista ja puutarhoista 
löytyy myös pensaita, pensasaito-
ja ja puita, jotka vaativat huolenpi-
toa pysyäkseen elinvoimaisina. Puis-
ta ja pensaista tulee vuosittain kar-
sia vioittuneet ja kuolleet oksat pois. 
Lisäksi pensaita voi tarpeen mukaan 
lyhentää sekä leikata muotoon, jot-
ta piha pysyy siistin näköisenä. Pen-
saiden leikkaus onnistuu pensas-
saksien ja oksasaksien avulla, mut-
ta käy huomattavasti vaivattomam-
min sähkö- tai polttomoottorikäyt-
töisillä pensasleikkureilla. Leikkurilla 
työ on huomattavasti joutuisampaa 
ja tasaisen leikkuujäljen tekeminen 
on helpompaa. Isompien puiden kar-
simiseen voi toisinaan tarvita myös 
järeämpiä vehkeitä, kuten mootto-
risahaa. Pensaiden ja puiden leik-
kuujätteet voi myös omien mahdol-
lisuuksien mukaan kierrättää kate- 
tai kompostiaineena silppuamalla ne 
oksasilppurilla ensin pienemmäksi. 
Sähkö- ja polttomoottorikäyttöisten 
puutarhatyökalujen kanssa tulee kui-
tenkin muistaa käyttää asianmukai-
sia suojavarusteita.

239,-
• Leikkuuleveys 280 mm
• Sisältää AK 10 akun ja 
   AL 101 laturin.
• Kevyt, vain 2,5 kg
• Niin hiljainen, että 
   kuulonsuojausta ei 
   tarvita.

FSA 56 Akkutrimmeri

ERINOMAISELLA 
LEIKKUUTEHOLLA 
RUOHOTRIM-
MAUKSEEN 

329,-
• STIHL teräketjun pika-
   kiristys ja QuickStop 
   Super ketjujarru
• Sisältää AK 10 akun ja 
   AL 101 laturin.
• Niin hiljainen, että 
   kuulonsuojausta ei 
   tarvita.

MSA 120 C-BQ Akkusaha

USKOMATTOMAN KEVYT 
MOOTTORISAHA PUU-
TARHAAN JA KESÄMÖKILLE

249,-
• Helppokäyttöinen
• Sisältää AK 10 akun ja 
   AL 101 laturin.
• Varustettu molemmin 
   puolin teroitetulla terällä
• Niin hiljainen, että 
   kuulonsuojausta ei 
   tarvita.

HSA 56 Akkupensasleikkuri

KEVYT PENSASLEIKKURI 
ERITTÄIN HYVÄLLÄ 
LEIKKAUSVOIMALLA

Lumien sulettua puutarha heräilee hiljalleen eloon ja viherpeukaloiden sormet 
alkavat syyhytä. Kevät onkin aikaa laittaa piha kesäkuntoon. Pihan ja puutarhanhoito 
alkaa jo alkukeväästä ja jatkuu läpi kesän aina syksyyn saakka.

Jussin muistilista 
pihalle
• Talven jäljiltä nurmeen 
  uutta eloa haravalla tai 
  lehtipuhaltimella

• Leikkaa nurmi noin kerran 
  viikossa

• Trimmerillä pensaiden, 
  puiden ja kukkapenkkien 
  ympärykset siistiksi

• Puista ja pensaista 
  vioittuneet ja kuolleet 
  oksat pois

• Pensaiden ja puiden 
  leikkuujätteet hyöty- 
  käyttöön oksasilppurilla

• Muista asianmukaiset 
  suojavarusteet!

Oksasilppurit

399,-alk.
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STIHL BGA 56
Akkupuhallin

239,-AKKUJÄNNITE 36V, SOPIVAT AKUT AK10, AK20 ja AK30, PAINO AKUN KANSSA 3,3kg, ÄÄNEN-
PAINE 79 dB, ILMANOPEUS 45 m/s, ILMAMÄÄRÄ max. 750 m3/h, ILMAMÄÄRÄ VAKIOSUUTTI-
MELLA 600 m2/h, SISÄLTÄÄ AK20 akun ja AL101 laturin, TAKUU 2 VUOTTA

STIHL COMPACT 
akkuperheen tehokas ja 

hiljainen puhallin. Kevyt ja 
ergonominen kone tuottaa 

erinomaisen puhallustehon. 

7
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2 499,-
• Leikkuuleveys 850 mm
• Helppo käsitellä 
• Pieni koko 
• Erinomainen pito myös 
   rinteissä ja märissä 
   olosuhteissa
• Takarunko-ohjaus

HUSQVARNA R 112C5 
Etuleikkuri

PIENTEN PIHOJEN 
RUOHONLEIKKURI

1 290,-
• Latausaika 50 min
• Leikkuuaika yhdellä 
   latauksella 65 min
• Virrankulutus leikkaus-
   työn aikana 20 W
• Leikkuuleveys 17 cm
• Leikkuukorkeus 
   20–50 mm

HUSQVARNA Automower® 
105 robottiruohonleikkuri

LISÄÄ VAPAA-AIKAA SINULLE – 
SILTI HOITOA NURMIKOLLESI

599,-
• Leikkuuleveys 48 cm
• Kevyt ja tasapainoinen
• Helppokäyttöinen
• Bioleikkuujärjestelmä 
• Säädettävä työntöaisa

KLIPPO ChampionTM

PIENTEN JA KESKI-
SUURTEN PIHOJEN 
SUOSITTU 
YLEISLEIKKURI

01 Tammi

02 Helmi

Talvella on aikaa suunnitella 
kevään puutarhaistutuksia. 
Tarkista myös puutarhaväli-
neiden kunto. Jos sinulla ei 
ole ruohonleikkuria, sinun 
kannattaa miettiä, onko sel-
laiselle käyttöä. Jos sinulla 
on suuri tontti, suosittelem-
me moottoriruohonleikkurin 
hankkimista. Käsikäyttöinen 
ruohonleikkuri sopii pieneen 
puutarhaan ja niille, jotka  
pitävät liikkumisesta.

03 Maalis

Ensimmäiset kevään merkit 
ovat täällä. Voit tarkistaa jo 
nyt, että ruohonleikkurissa-
si on hyvin teroitettu terä. 
Jos ruohon leikkuupinta on 
siisti, ruohon kuivumisen 
ja sairauksien riski vähe-
nee. Olisi hyvä vaihtaa myös  
ilmansuodatin, sytytystulpat 
ja moottoriöljy.

04 Huhti

Nyt on aika aloittaa nurmi-
kon hoitotyöt. Kun nurmikko 
on kuivunut talven jäljiltä, 
haravoimisessa kannattaa 
noudattaa malttia. Nurmik-
ko olisi hyvä haravoida vasta 
sitten, kun se taas kunnolla 
vihertää.

Kun ruoho alkaa herätä 
eloon, on sopiva aika myös 
lannoittaa nurmikko ensim-
mäisen kerran. Maan pitää 
olla kosteaa, jotta lannoi-
tuksesta on hyötyä nurmi-
kolle. Lannoittaminen aut-
taa pitämään rikkaruohot 
ja sammalen poissa. On  
parempi lannoittaa vähän 
kerrallaan ja usein. Nurmik-
ko pitää lannoittaa 3–4 ker-
taa vuodessa.

05 Touko

Toukokuussa saat lopulta-
kin ottaa ruohonleikkurin 
esille. Kun ruoho alkaa olla 
liian pitkää, yli 5 cm, on aika 
leikata nurmikko. Kasvukau-
den alussa nurmikko kasvaa 
eniten, ja silloin se pitää lei-
kata 1–2 kertaa viikossa. Älä 
leikkaa ruohoa liian lyhyeksi 
ensimmäisillä kerroilla, vaan 
anna sen palautua talven 
jäljiltä. 

Nurmikon ilmaaminen antaa 
sille parhaat mahdolliset 
kasvuedellytykset. Pysty-
leikkuri irrottaa sammalen 
ja katkaisee ruohonjuuret, 
jolloin nurmikko saa ilmaa,  
tulee tuuheammaksi ja toi-
puu. Ennen ilmaamista nur-
mikko pitäisi leikata noin 
kolme kertaa. 

Jotta ruohonleikkuri pysyisi 
hyvässä kunnossa, suositte-
lemme ruohonleikkurin huo-
lellista puhdistamista jokai-
sen leikkauksen jälkeen. 

06 Kesä

Kesäkuussa puutarha on 
täydessä vehreydessään ja 
ruohonleikkuria käytetään  
ahkerasti, varsinkin kuu-
kauden alussa. Nurmikkoa 
ei tarvitse yleensä kastella, 
jos se on terve ja vihreä. Jos 
sadetta ei kuitenkaan saada 
pitkään aikaan, nurmikkoa 
on tärkeää kastella reilusti. 
Paras aika kastella on illal-
la, jolloin haihtuminen on  
vähäisintä. 

Kesäkuun alussa on myös 
aika lannoittaa nurmikko.

07 Heinä

Heinäkuussa, helteiden teh-
dessä tuloaan, nurmikon 
kasvu hidastuu, eikä sitä 
tarvitse enää leikata yhtä 
usein. Muista, ettet koskaan 
leikkaa ruohon korkeudesta 
enempää kuin kolmasosan. 
Korkeampi ruoho kestää pa-
remmin myös kuivia kausia. 

Jos on lämmintä ja kuivaa, 
muista antaa nurmikolle 
paljon vettä, jotta se pysyisi 
vihreänä.

08 Elo

Elokuun alussa on taas aika 
lannoittaa. Jos on aurinkois-
ta ja maa on kuiva, kannat-
taa odottaa muutamia päi-
viä kosteamman sään tuloa. 

Jos haluaa kylvää nurmikon, 
syksyn saapuminen on sille 
otollinen ajankohta. Odo-
ta siementen kylvämisen 
jälkeen, että ruoho on kas-
vanut 5–7 cm:n korkuiseksi  
ennen sen leikkaamista.

09 Syys

Syksyn saapuessa ja lehtien 
alkaessa pudota on tärkeää 
haravoida ne. Jos maahan 
jää paksu kerros lehtiä, ne 
voivat tukahduttaa ruohon. 
Toinen mahdollisuus on 
silputa lehdet silppuavalla 
leikkurilla ja antaa niiden 
jäädä nurmikon ravinteeksi.

10 Loka

Viimeinen leikkaaminen  
ennen talvea tapahtuu  
tavallisesti lokakuun lopus-
sa. Leikkauskorkeuden on 
silloin oltava 4–5 cm. 

Kun laitat ruohonleikkuri-
si talviteloille, tarkista se  
perusteellisesti, että se olisi 
hyvässä kunnossa kevääl-
lä. Voitele vaijerit ja nivelet 
sekä tyhjennä polttoaine-
säiliö. Säilytä ruohonleikku-
ria kuivassa paikassa, jossa 
lämpötila pysyy pakkasrajan 
yläpuolella, esim. autotallis-
sa tai vajassa. Aseta ruohon-
leikkuri normaaliasentoon 
ja peitä se, etteivät pöly ja 
roskat pääse koneeseen.

11 Marras

Viimeiset lehdet ovat pudon-
neet ja puutarha on talvi-
asussaan.

12 Joulu

NURMIKKO-
KALENTERI
Nurmikon hoitaminen kannat-
taa aloittaa jo kevään kynnyk-
sellä. Nurmikon on kuitenkin 
syytä antaa kuivua kunnolla. 
Sammal ja rikkaruohot ovat 
monen puutarhurin ongel-
mana. Näistä päästäksesi 
suosittelemme pystyleikkurin 
ja oikeanlaisten ravinteiden 
käyttämistä. Jos olet innokas 
ottamaan ruohonleikkuri-
si esille, malta kuitenkin, 

Täydellinen nurmikko vaatii jonkin verran työtä. Tämä nurmikkoka-
lenteri auttaa sinua hoitamaan nurmikkoasi, jotta siitä tulisi kaunis  
ja kestävä.

jotta ruoho ehtii kasvaa yli  
5 cm korkeaksi. Yleisohje on, 
että ruoho leikataan keväällä  
1–2 kertaa viikossa. 

Kun kesä pääsee vauhtiin, 
nurmikon kasvu hidastuu, eikä 
ruohoa tarvitse leikata yhtä 
usein. On tärkeää, että kuivina 
ajanjaksoina nurmikkoa kas-
tellaan riittävästi. Kastelemi-
nen kannattaa tehdä iltaisin, 

jolloin haihtuminen on vähäi-
sintä. Toinen vihje vihreälle ja 
kestävälle nurmikolle on se, 
ettei ruohoa pidä leikata liian 
lyhyeksi. Älä siis leikkaa ruo-
hoa lyhyemmäksi kuin 4 cm. 

Kun syystuulet alkavat puhal-
taa ja lehdet alkavat pudota 
maahan, on tärkeää, että ha-
ravoit lehdet pois, jotteivat 
ne tukahduta nurmikkoa. Voit 

myös käyttää bioleikkuria, 
jonka terät hienontavat ruo-
hon ja nurmikolle pudonneet 
lehdet, jolloin ne maatuvat 
nopeasti maaperän luontai-
seksi ravinteeksi. 

Nurmikkokalenterin etuna on 
se, että voit seurata kasvu-
kautta ja puutarhan toimia 
kuukausi kuukaudelta.

Upea nurmikko 
syntyy ennen 
kaikkea oikea-
oppisella 
ruohon- 
leikkuulla.

Lähde: www.klippo.fi
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Mielessä uuden 
ruohonleikkurin hankinta?

Ruohonleikkurin valinnas-
sa tulee lähteä punnitsemaan 
omia tarpeita sekä hoidetta-
van piha-alueen kokoa. Pie-
nemmille piha-alueille riittää 
usein työnnettävä tai vedettä-
vä malli, kun taas laajemmat 
nurmialueet on vaivattomam-
pi leikata päältä ajettaval-
la mallilla tai vaihtoehtoisesti  
itsekseen liikkuvalla robotti-
ruohonleikkurilla.

Pienemmille piha-alueille 
riittää usein työnnettävä tai  
vedettävä malli, joita löytyy  
tänä päivänä niin akkukäyttöi-
sinä, sähkökäyttöisinä, polt-
tomoottorikäyttöisinä kuin  
lihasvoimalla toimivinakin. 
Pieneen pihaan ja ahkeral-
le liikkujalle lihasvoimalla toi-
miva kelaleikkuri on mones-
ti loistava kumppani, mutta  
moni haluaa kevyemmän vaih-
toehdon ruohonleikkuuseen. 
Perinteinen polttomoottori-
käyttöinen ruohonleikkuri on-
kin suosittu vaihtoehto, sillä se 
on tehokas apulainen. Akku- ja 
sähkökäyttöiset ruohonleikku-
rit ovat kuitenkin viime vuo-
sina saavuttaneet myös suo-
siotaan, erityisesti niiden hil-
jaisen äänen vuoksi. Akku- ja 
sähkökäyttöisetleikkurit ovat 
myös oiva vaihtoehto, jos polt-
tomoottorikäyttöisen leikku-
rin käyntiin vetäminen tuntuu 
työläältä, sillä akku- ja sähkö-
käyttöisetleikkurit käynnisty-
vät napin painalluksella.

Laajo i l la  p iha-aluei l la  
moni harkitsee päältä ajetta-
van mallin hankkimista, mut-
ta hankinnan yhteydessä tu-
lisi miettiä, onko laitteelle to-
della tarvetta. Osaan päältä 
ajettavista malleista on mah-
dollista kiinnittää esimerkiksi 
kerääjä, lumilevy tai lumilinko,  
mikä tekeekin niistä monikäyt-
töisiä työkoneita. Samalla tuli-
si kuitenkin muistaa, että pääl-
tä ajettavat laitteet tarvitse-
vat säännöllistä huoltoa, mut-
ta myös kunnolliset säilytysti-

lat. Robottileikkuri voikin olla 
vaivattomampi vaihtoehto, jos 
päältä ajettavalle ei ole muuta 
käyttöä kuin nurmen ajo.

Robottiruohonleikkurin etu-
na on sen näppäryys sekä 
säästetty aika, jonka voi käyt-
tää, vaikka kesäpäivästä naut-
tien, sillä robotti työskentelee  
itsekseen sille ohjelmoituina 
aikoina. Moni onkin kehunut 
vaihdettuaan päältä ajettavas-
ta leikkurista robottileikkuriin 
ruohonleikkaamisen helppo-
utta, sillä robottiruohonleik-
kurin kanssa on vain muuta-
ma asia, jotka tulee muistaa. 
Ensimmäinen on asettaa nur-
mikon reunoille kaapelit en-
nen robottileikkurin käyttöön-
ottoa ja toisena on muistetta-
va poistaa se verkkovirrasta 
ukkosella. Jos robottiruohon-
leikkuri on harkinnassa, kan-
nattaa se hankkia heti kau-
den alussa, näin kaapeleita ei 
ole edes pakko kaivaa maan  
alle, sillä ne painuvat itsek-
seen kesän myötä leikkuujät-
teen kanssa maan sisään. Hil-
jaisen käyntiäänensä vuoksi 
robottiruohonleikkuri voi työs-
kennellä myös yöaikaan.

Tärkeä huomioitava seikka 
ruohonleikkuria hankittaes-
sa on myös se, kuinka muistaa 
huoltaa leikkuria. Tärkeä huo-
mioitava seikka ruohonleikku-
ria hankittaessa on myös se, 
kuinka muistaa huoltaa leik-
kuria. Sähkö- ja akkukäyttöi-
set laitteet ovat niin sanotus-
ti huoltovapaita, mutta akut  
tulee ladata muutaman ker-
ran myös talviaikaan, jotta ne  
pysyvät kunnossa. Polttomoot-
torikäyttöisissä laitteissa syty-
tystulpat ja öljyt puolestaan 
vaativat säännöllistä vaihtoa. 
Uutta ruohonleikkuria hankit-
taessa olisikin hyvä keskustel-
la myyjän kanssa siitä, millai-
nen ruohonleikkuri olisi omiin 
tarpeisiin paras vaihtoehto – 
näin ostokseen voi olla tyyty-
väinen usean vuoden ajan. 

Robottiruohonleikkurit 

1290,-alk.

Ruohonleikkurit 

239,-alk.

Päältä ajettavat 
ruohonleikkurit 

2390,-alk.

Kesän kynnyksellä monella on 
mielessä uuden ruohonleikkurin 
hankinta, mutta ruohonleikku-
reiden runsas valikoima voi lait-
taa pään pyörälle. Ruohonleikku-
reita löytyy niin käsikäyttöisinä, 
akkukäyttöisiä, sähkökäyttöisiä, 
polttomoottorikäyttöisiä, työn-
nettävinä, vetävinä, keräävinä, 
silppuavina, päältä ajettavina 
kuin robottikäyttöisinäkin. 
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HAILUOTO

AKIONLAHTI JA 
VARJAKKA

LIMINGAN RANTAKYLÄ

KOITELINKOSKI

HIETASAARI

OULUN ALUEEN PARHAAT 
PYÖRÄILYRETKIKOHTEET
Oulu tunnetaan pyöräilykau-
punkina – täällä on laaja ja hyvä 
pyörätieverkosto, jonka ansiosta 
ympärivuotinen pyöräily on suo-
sittua. Oulun alueella on myös 
kivoja kohteita, joihin pääsee pyö-
rällä. Pyöräilyretkeily on mainiota 
kesäpuuhaa yksin, kaksin, kaveri-
porukalla tai perheen kera, yhdes-
sä lasten kanssa. Hyppää satulaan, 
pakkaa piknik-reppu mukaan ja 
lähde retkelle lähemmäs tai hie-
man kauemmas!

HAILUOTO
Tästä ei idylli parane! Hailuoto, tuo  
Perämeren helmi, houkuttelee tutustu-
maan upeaan luontoon, ranta-alueisiin, 
lintubongaukseen ja kulttuuriympäris-
töön. Lauttamatka tuo retkeen elämyk-
sellisyyttä. Reipas polkee edestakaisin 
päivässä, nautiskelija yöpyy saarella 
hotellissa, mökki- tai maatilamajoituk-
sessa – tai suoraan luonnon helmassa.

KOITELINKOSKI
Koiteli on kaunis ja suosittu retkeily-
kohde Kiimingissä, jossa viihtyvät kai-
kenikäiset vauvasta vaariin. Retkeile, 
kalasta, vietä piknikiä taukopaikoilla, 
melo, patikoi – Koitelinkoskella luonto 
tarjoaa paljon erilaisia aktiviteetteja. 
Alueen neljää saarta yhdistää riippusil-
lat, jotka ovat erityisesti lasten mieleen. 
Lähes luonnontilaisen Koitelin alueen 
nuotiopaikat kutsuvat makkaranpais-
toon ja taukokahveille.

HIETASAARI
Hietasaaren alue Oulussa on kaunis-
ta ja vehreää seutua tutustua pyörän  
selästä käsin. Jo pyöräilymatka kes-
kustan ja Hietasaaren välillä on muka-
vaa fiilistelyä saarelta toiselle. Alueen  
sydän on Nallikarin leirintäalue ja  
uimaranta majakoineen, rantaravin-
toloineen ja monipuolisine harras-
tusmahdollisuuksineen. Hietasaarella 
on myös muita mukavia vierailualuei-
ta ja luontopolkuja. Pyöräile vaikkapa  
kesälounaalle Seelarin veneilykeskuk-
sen kahvilaan!

LIMINGAN RANTAKYLÄN 
MAASTOPOLUT
Fatbike-harrastajat tietävät Limin-
gassa olevan hyviä, eritasoisia reitte-
jä maastossa pyöräilyyn. Reitit ovat 
selkeästi merkittyjä ja niistä voi valita  
yhden tai useamman oman kuntota-
sonsa mukaan – alue ja sen reitit tar-
joavat lukuisia vaihtoehtoja ja vaih-
televuutta maastopyöräily- tai fättis-
harrastajalle. Reitit ovat avoimia myös  
kävelijöille ja polkujuoksijoille.

AKIONLAHTI JA VARJAKKA
Oulunsalossa retkeilykohteiden aate-
lia on Akionlahden luonnonsuojelualue 
ja Varjakka. Alueella voi nauttia vyöhyk-
keisestä kasvillisuudesta ja runsaasta 
pesimälinnustosta. Akionlahtea pääsee 
kiertämään luontopolulta käsin ja pii-
pahtaa lintutornilla tai pohjoisrannan 
laavulla. Varjakan saaressa puolestaan 
on tulipaikka, joka on ulkoilijoiden suo-
sima. Täällä on tilaa temmeltää ja luon-
toa, mitä ihmetellä.

URBAANEJA RETKIKOHTEITA 
KAUPUNGISSA
Aina ei tarvitse lähteä kaupunkia kau-
emmas. Pyöräile keskustaan! Mukavia 
paikkoja piknikin nauttimiseen löytyy 
yllinkyllin!

Pistä polkupyörä parkkiin esimerkiksi 
Linnasaareen, jossa voit pelata petan-
kia ja vierailla Tähtitornin tunnelmal-
lisessa kahvilassa. Linnasaarelta pol-
kaiset vaivattomasti myös esimerkiksi  
Pikisaareen ja Kuusisaareen.

Tai polkaise pikkuruiseen Sonnisaa-
reen! Kuusiluodossa oleva saari tarjo-
aa hengähdyshetken aivan keskustan 
kupeesta. Siitä on helppo jatkaa vierei-
seen Hollihaan puistoon, josta löytyy 
perheen pienimmille liikennepuisto.

Hupisaaret ovat myös suosittu retkei-
ly- ja ajanviettokohde keskustan alu-
eella. Hupisaaret ovat monien pienten 
saarten kokonaisuus, joka tarjoaa veh-
reää puistoaluetta veden äärellä, pal-
jon luonnon tarjoilemaa ihailtavaa ja  
mukavaa koko perheen tekemistä.
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HUPISAARET

LINNANSAARI

SONNISAARI

HIETASAARI

PIKISAARI
KUUSISAARI

Lasten
valintapolkupyörän

Lasten pyörän valinnassa tärkeintä on  
oikean kokoinen runko. Ajajalleen sopi-
van kokoinen pyörä on perusta hyvälle 
ajoasennolle, mutta se lisää myös pyö-
räilyn turvallisuutta.

Lasten pyörää hankkiessa kasvuvaran jät-
täminen voi toisinaan houkutella, mutta lii-
an isoa pyörää on vaikea hallita. Lapsen jal-
kojen tulee ylettyä maahan istuessa pyörän 
satulassa. Erityisesti aremmat kuskin alut 
tarvitsisivat hieman pienemmän polkupyö-
rän, jotta polkupyörän hallinta onnistuu ja 
opettelemisesta tulee mielekästä.

Paras olisikin nykäistä myyjää hihasta pyö-
räostoksilla ja pyytää apua oikean kokoisen 
pyörän hankintaan. Ammattitaitoinen myy-
jä näkee koeajossa, onko pyörä sopivan ko-
koinen lapselle.

Lapsen ensimmäinen pyörä on usein 12- 
tai 16-tuumainen. Myös potkupyörät ovat 
suosittuja ensipyöriä: polkimien sijaan 
lapsi potkii vauhtia maasta jaloillaan.

Etenkin perheen pienimpien lasten kans-
sa kätevänä vaihtoehtona toimii myös 
pyörään kiinnitettävä lastenkuljetuskär-
ry. Näin pienimmätkin lapset pääsevät 
mukaan perheen pyöräretkille. Kuljetus-
kärry muuntuu kätevästi myös juoksurat-
taiksi. Lisäksi kuljetuskärry tarjoaa kulje-
tustilaa myös muille tarvikkeille.

Uutta lastenpyörää hankkiessa on  
hyvä muistaa, että pyörän voi tuoda liik-
keeseen vaihdossa. Kalliimpikin pyörä 
säilyttää hyvin vaihtoarvonsa, muistuttaa 
Jussin Pyöräpisteen Pyörä-Jussi.

Myös pyöräily-
kypärän tulee olla 

oikean kokoinen 
ja sitä on hyvä 

sovittaa

RENKAAN KOKO TUUMINA LAPSEN PITUUS (CM)
12 80–100 

16 95–110

20 105–140
24 130–150

• Värit 
• Tavarateline ja etukori 
• Jalkajarru ja käsijarru 
• Heijastinsivurenkaat 259,-
Svava 16”

299,-• Värit 
• Jalkajarru 
• Heijastinsivurenkaat

Jopo 12”

Lapsen pyörää hankittaessa on tärkeintä, että pyörä on 
ajajalleen sopivan kokoinen.
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2790,-

Helkama SE 10-V 28”

379,-

Jopo 1-v 24”

1799,-

Crescent Elly

• Runko alumiini 
• Vaihteisto Shimano Alivio 3x8 
• Sähkömoottori E-Going, takamoottori
• Akku E-Going 11 Ah
• Hydrauliset levyjarrut Shimano 315
• Renkaat Spectra TERES, Duramax, Reflex, 
   60TPI, 700x35C
• Paino 21,7 kg
• Väri

449,-
• Runko alu 6061
• Jalkajarru, edessä v-jarru 
• Renkaat Schwalbe Citizen
   42-622
•Vaihteisto Shimano 
   Nexus 3-v
• Väri 

Helkama T3 3-v 28”

549,-

JUSSIN 
PYÖRÄPISTETUIRA

VALTATIE

M
YL

LY
TI

E

KOSKITIE

JUSSIN 
PYÖRÄPISTEVESALANTIE

JUKOLANTIE

TOUKOLA

OULUNLAHTI

847

Jussin Pyöräpiste Tuira | Valtatie 49

Jussin Pyöräpiste Oulunlahti | Jukolankuja 1–3

AVOINNA MA–PE | 9–18 LA 9–14

AVOINNA MA–PE | 9–18 LA 9–14

KYSY TARJOUS!
Norm. 2599,-

• Runko alumiini 
• Vaihteisto Shimano Nexus 7-v
• Sähkömoottori E-Going, 
   keskimoottori
• Akku E-Going 11 Ah
• Shimano taka napajarrut, etu rullajarru
• Renkaat Spectra Pergo Regular 40-622, 
• Paino 26,7 kg
• Väri

Crescent Elora

Norm. 2099,-

Tarj.

Kysy myös muita malleja laajasta Crescentin mallistosta!

• Runko alumiini 52–58 / 48–54 cm
• Vaihteisto Shimano Deore RD-M619 
• Sähkömoottori Shimano Steps 250W-50Nm
• Akku Li-ion 504 Wh-36 V- 14Ah
• Hydrauliset levyjarrut 
   Shimano BL-M425
• Toimintasäde 
    jopa 150 km
• Värit 369,-

• Vaihteisto Shimano Nexus 3v
• Jalkajarru, edessä v-jarru 
• Heijastinsivurenkaat
• Värit 

Helkama Kaunotar 3-v 28”

• Runko + etuhaarukka teräs 
• Jalkajarru
• Renkaat Jopo 47-507
• Runkokoot 45 cm
• Värit 449,-

Helkama T7 7-v 28”Helkama Kulkuri 7-v 28”

• Runko alu 6061
• Takajalkajarru, etujarru v-jarru 
• Renkaat Schwalbe Citizen
   42-622
•Vaihteisto Shimano 
   Nexus 7DX
• Väri

• Vaihteisto Shimano Nexus 7v
• Jalkajarru, edessä v-jarru 
• Renkaat 42-622
• Värit 


