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SANASTO 

Wheel walk Yksipyörän liikkumistekniikka, jossa astellaan pyörän päälle 

Viuhka Nuorallakävelijän tasapainoviuhka 

Sahaus Yksipyörätekniikka, jossa poljetaan tiheästi edestakaisin py-
syäkseen paikallaan 

Kirahvi/Kirahviyksipyörä Korotettu versio yksipyörästä, jossa pidennetty runko sekä 
ketjut polkimien ja pyörän välissä. Yleensä noin puolitoista 
metriä korkea. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni kuvaa kireän nuoran ja yksipyörällä ajamisen yhdistelmätemp-

pua, tempun harjoittelemisen eri vaiheita ja siinä käytettäviä tekniikoita. Kireä 

nuora ja yksipyöräily ovat olleet keskeisiä sirkuslajiopintojani Turun AMK:n tai-

deakatemialla. Lajiyhdistelmästä ei ole aiemmin tehty kirjallista tutkielmaa eikä 

siitä löydy suomenkielistä lähdeaineistoa. Työni alussa esittelen yksipyörän 

muokkausta ajokuntoon kireälle nuoralle, jonka jälkeen kerron yksipyörällä aja-

misen tekniikoista nuoralla. Lisäksi esittelen kirahviyksipyörällä ajamisen on-

gelmia ja henkilökohtaisia kokemukseni kautta syntyneitä ratkaisuja näihin on-

gelmiin. Lopuksi kerron omista harjoittelukokemuksistani kun jouduin opintojeni 

aikana kohtaamaan opinnäytetyössäni käsiteltyjä ongelmia ja tekniikoita. 

Huomioitavaa on, että kaikki opinnäytetyöni sisältämät yksipyörän ja kirahviyk-

sipyörän tekniikat ovat tehtävissä myös lattialla. Oletan, että lukija hallitsee ky-

seiset yksipyörän tekniikat lattialla. Tutkielmassa keskityn kuvaamaan vain sen, 

mitä kuuluu ottaa huomioon nuoralla ajaessa.  

Koska opinnäytetyöni perustuu vain omaan kokemukseeni ja ratkaisuihin kysei-

siä tekniikkoja harjoitellessani opiskeluvuosinani Taideakatemiassa, opinnäyte-

työni sisältämä tieto tai ratkaisu voi sisältää puutteita tai jopa omia ongelmia. 

Siksi tarkoituksenani on esittää ratkaisujeni sekä hyviä että myös huonoja puo-

lia ja lisäksi pohtia mahdollisia vaihtoehtoja kyseisen kohdan kehittämiseksi tai 

ratkaisuksi. Toivottavasti tämä opinnäytetyö on avuksi uusille harjoittelijoille ja 

tuo uusia ajatuksia, jotka kehittäisivät lajia edelleen. 
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2 YKSIPYÖRÄN MUOKKAUS NUORALLA-AJOLLE 

Ihan aluksi on huomioitavaa, että muokkaukseni ei suojaa yksipyörän vannetta 

riittävästi, jolloin nuoralla ajamisen jälkeen vanne ei välttämättä ole käyttökel-

poinen normaaliin käyttöön. Käytön jälkeen vanteeseen voi jäädä pieniä teräviä 

kulumia, jotka saattavat pilata sisäkumin. Tästä johtuen tätä muokkausta varten 

olisi hyvä olla ylimääräinen yksipyörä tai yksipyörän vanne nimenomaan nuoral-

la-ajoa varten. 

Tarvittavat välineet ovat sakset ja tussikynä, 10 mm paksua solumuovia, kon-

taktiliimaa ja ilmastointiteippiä. Tarkoituksena on liimata vanteen pituinen ja le-

vyinen solumuovipala kiinni. Aluksi leikataan solumuovista lyhyt koe- tai mallipa-

la, joka on vanteen levyinen. Mallipalaa ja tussia käyttäen voidaan merkata riit-

tävän pitkä leikkauslinja solumuoville, joka laitetaan yksipyörän vanteeseen. 

Ennen liimausta aseta tasaisesti vanteen ympäri noin 6–8 teippipalaa, jotka 

toimivat liimauspisteinä. Lopuksi aseta solumuovipala vanteeseen aloittaen lii-

mauspisteestä liimaten solumuovi kiinni aina liimauspisteissä. Jätä alun lii-

mauspisteestä riittävästi tilaa, jotta loppupää saadaan myös liimattua. 

 

Kuva 1 Mallikappaleella ja tussilla merkatun solumuovin leikkaus 
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Kuva 2 Solumuovin liimaus liimauspisteelle 

Tämä muokkausmenetelmä on todella helppo ja nopea valmistaa, ja olen siksi 

päätynyt tähän ratkaisuun. Mutta selkeät heikot puoletkin esiintyvät tässä rat-

kaisussa. Suurin heikkous onkin alussa mainittu. Tämä muokkaus ei suojaa 

riittävästi vannetta, että siihen uskaltaisi jälkeenpäin laittaa kumin. Tämän lisäk-

si ajaessa kuuluu äänekäs rohina, kun vanne hankaa nuoraa vasten. Solumuovi 

myös kuluu nopeasti, joten käyttöikä ei ole suuri ja solumuovi on vaihdettava 

melko usein. Itse olen joutunut vaihtamaan jo seuraavana päivänä uuden reilun 

tunnin harjoittelun jälkeen.  
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3 YKSIPYÖRÄLLÄ AJAMINEN NUORALLA 

3.1 Yksipyörälle nousu ja alastulo 

Yksipyörään nousu nuoralla tapahtuu hieman eri tavalla kuin normaalisti yksi-

pyörällä, jossa ponnistaessa yksipyörä rullaa ajajan alle. Nuoralla ponnistetaan 

yksipyörän päälle. Ponnistava jalka pidetään päätylevyllä ja asetetaan toinen 

jalka polkimeen niin, että poljin osoittaa ponnistuksen jälkeen alaspäin. Tämän 

jälkeen ponnistetaan kevyesti yksipyörän päälle, paino keskitettynä satulalla ja 

hakien tasapainoa käsillä tai viuhkalla. Tällöin paino pysyy linjassa nuoran pääl-

lä. Nousun voi tehdä myös nuoralla ja se periaatteessa tapahtuu samalla tavalla 

kuin päätylevyllä, huomioitavaa on vain tasapainon hakeminen sekä ponnistus-

jalan asettaminen nuoralla.  

 

Kuva 1Yksipyörälle nousu 
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Alastulo tapahtuu aikalailla samalla tavalla kuin normaalisti yksipyörällä, varo-

vasti nojaten eteenpäin yksi jalka kerrallaan. Ensimmäinen jalka lähtee ylem-

mästä polkimesta, joka osoittaa suoraan ylöspäin tai siitä hieman alastulosuun-

taan kallistuneena. Toinen jalka irrotetaan polkimesta, kun ensimmäinen on 

asettunut joko päätylevylle tai nuoralle. Ensimmäisen irtoavan jalan puoleinen 

käsi ottaa satulan takapuolelta kiinni, jolloin yksipyörä pysyy mukana loppuun 

asti. Alastulon voi myös tehdä nojaamalla varovasti taaksepäin. Jalat irtoavat 

polkimista samassa järjestyksessä ja satulasta otetaan etupuolelta kiinni. Nuo-

ralle alas tullessa laskeudutaan jalat aukikierrossa. 

 

Kuva 2 Lasku eteenpäin päätylaudalle 
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3.2 Yksipyörällä ajaminen sekä pysäytys 

Yksipyörällä ajaminen nuoralla on teknisesti sama asia kuin lattialla, lisähaas-

teina ovat vain nuoralla olemisen vaatima tasapainoilu sekä kapea ajoväylä. On 

kuitenkin korostettava, että nuoralla ajaessa suoran linjan pitäminen on tärkeää. 

Yksipyörän vanne voi ajautua pois nuoralta, jos yksipyörän linja kääntyy liikaa. 

Tämän estämiseksi polkemisen täytyy olla tasapainotettua, eli painoa ei saa 

siirtyä liikaa jommallekummalle polkimelle. Lantio ei myöskään saa kääntää yk-

sipyörän linjaa, ja painon täytyy olla keskitettynä jatkuvasti satulalla. Muita 

huomioon otettavia asioita ovat nuoralla tasapainoilua helpottavat tekijät, eli 

aktiivinen tasapainon haku käsillä tai viuhkalla sekä katseen kiintopisteen pito 

nuoran toisessa päässä. Lisäksi on hyvä löytää ajamiselle sopiva nopeus, otta-

en huomioon, että hitaasti ajaessa tasapainon hakeminen käsillä korostuu, ja 

nopeasti ajaessa on hankalampaa hallita polkemisen tasapainotusta. Pysähty-

minen onnistuu pysäyttämällä yksipyörä, kun polkimet ovat vaakatasossa. Pide-

tään paino edelleen keskitettynä satulalla ja haetaan aktiivisesti tasapainoa. 

Nouseminen seisomaan on myös mahdollista. Noustessa paino jaetaan tasai-

sesti jaloille ja sisäreisillä tuetaan satulaa. Sahaaminen ei ole suotavaa yksipyö-

rämuokkauksellani, koska äkkinäisestä edestakaisesta liikkeestä solumuovi re-

peytyy melko nopeasti. 

3.3 Wheel walk 

Wheel walkia tehdessä nuoralla on kiinnitettävä huomiota muutamiin tekniikkaa 

hankaloittaviin tekijöihin, jotka kaikki liittyyvät yhteen olennaiseen asiaan: ren-

gas puuttuu. Ensimmäisenä ongelmana on pyörän halkaisijan pieneneminen, 

mikä käytännössä tarkoittaa pienempää tilaa jaloille askeltaa. Toisena on metal-

livanteen liukkaus verrattuna kumirenkaaseen, varsinkin nuorallakävelijöiden 

suosimien nahkapohjaisten tossujen kanssa. Kolmantena on hitaampi liikkumi-

nen ja lattialla wheel walkissa tapahtuvan pienimuotoisen vapaarullauksen puu-

te. 
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Ainakin kaksi ensimmäistä ongelmaa ovat kuitenkin korjattavissa, mitä tosin itse 

en ole vielä kokeillut. Ensimmäisen ongelman voisi yksinkertaisesti ratkaista 

lisäämällä askelluspinta-alaa yksipyörällä, jossa on rengas ja samalla vanne 

olisivat isommalla halkaisijalla. Toiseen ongelmaan liittyvän liukkauden voisi 

estää kehittämällä vanteen reunoille jonkinlaisen kumipinnan tai vastaavaa tart-

tuvaa materiaalia, joka antaisi pitoa ja kitkaa askelille. 

Wheel walkin askellus täytyy ajoittaa niin, että vanteessa on jatkuva kosketus 

jaloilla, jottei yksipyörä pääse rullaamaan alta pois. Hidas liikkuminen ja jalkojen 

irrottautuminen nuoralta tarkoittaa sitä, että tasapainon hakeminen on vaativaa 

ja painopisteen ylläpito pystysuorassa satulan päällä ovat tärkeää. 
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4 KIRAHVIYKSIPYÖRÄLLÄ AJAMINEN NUORALLA 

4.1 Korotettu nuoran pääty 

Jotta kirahviyksipyörään voisi nousta mahdollisimman vaivattomasti, nuoran 

jompikumpi pääty täytyy olla korotettu. Yhtenä vaihtoehtona korokkeen järjes-

tämiseen on asettaa päätylevyn päälle korokkeina käyviä esineitä. Itse olen 

käyttänyt kahta yhteen kiinnittyvää noin 40 cm korkeita puista kuutiota, joita har-

joitustilasta on löytynyt. Korokepaloina toimivien esineiden täytyy olla riittävän 

raskaita ja tukevia, etteivät ne kellahda pois kirahvipyörään noustessa. Päätyle-

vyn pinnan täytyy olla myös tasainen, jotta sille asetetut irtopalat eivät heilu ko-

rokkeen päällä seisoessa. Toisena vaihtoehtona olisi valmistaa kirahvipyörällä 

ajamiseen omat nuoranjalat korotetulla päädyllä, joka voisi mahdollisesti olla 

myös irrotettava ja säädettävä. 

Koroketta valmistettaessa tukevuuden lisäksi huomioitavana on korokkeen kor-

keus. Koroke on sopivalla korkeudella, kun kirahviin voi nousta mahdollisimman 

samalla tavalla kuin tavalliseen yksipyörään noustessa. Hyvä lähtökohta sopi-

van korkeuden löytämiseen on asettaa koroke sellaiselle korkeudelle, että ko-

rokkeen pinta on samalla korkeudella kuin alaspäin suuntaava poljin. Tällä ta-

valla alempi poljin on todennäköisesti hieman matalampana kuin tavalliseen 

yksipyörään noustessa, mutta tilanteen voi vielä korjata koukistamalla hieman 

ponnistavaa jalkaa korkeuden kompensoimiseksi. 

4.2 Kirahviyksipyörälle nousu ja alastulo 

Kirahviyksipyörään nousu korokkeelta on parilla poikkeuksella samanlaista kuin 

tavalliseen yksipyörään nousu. Ensimmäisenä on edellisessä kappaleessa mai-

nittu mahdollinen korkeusero, joka korjattiin ponnistavaa jalkaa koukistamalla. 

Toisena on kirahviyksipyörän korkeamman rungon aiheuttama pidempi vipuvar-
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si, jolloin nousu tapahtuu hieman hidastempoisemmin pystysuoran linjan saa-

vuttamiseksi. 

Kirahviyksipyörältä alastulo voi sen sijaan poiketa monella tapaa tavallisen yk-

sipyörän alastuloon verrattuna. Mahdollisesti helpoin ja samanlainen alastulo 

kuin tavallisella yksipyörällä järjestyisi korottamalla myös nuoran toinen pääty. 

Mutta tässä kappaleessa tulen kertomaan enemmän tilanteesta, jossa alastulo 

on tehtävä kaatumalla ilman vastakkaista korotettua päätyä. Tähän on kolme 

vaihtoehtoa: kaatua sivulle lattialle, päätylaudalle tai nuoralle. Harjoitellessa 

kaatuminen sivulle lattialle tai patjan päälle tulee todennäköisimmin tapahtu-

maan ensimmäisenä ja on kenties turvallisin näistä kolmesta ja hyvä lähtökohta 

alastulon harjoittelulle. Kaatuminen on hyvä tapahtua nuoran linjasta eteenpäin 

diagonaaliin joko vasemmalle tai oikealle. Tämä tapahtuu ottamalla katseella 

kiintopiste todennäköisestä alastulokohdasta ja varovasti nojaamalla sitä kohti. 

Kaatuessa otetaan vapaalla kädellä satulan takapuolesta kiinni ja pehmitetään 

alastulo joustamalla polvista. Nuoralinjasta suoraan sivulle kaatuminen ei ole 

suotavaa, sillä turvallisen alastulon joustaminen vaatii polvien jouston kaatumis-

linjan mukaisesti ja tällöin suoraan sivulle kaatuminen vaatisi suuremman liik-

keen kehon kääntämiseksi kaatumissuunnan mukaisesti.  

Kaatuminen päätylaudalle vaatii harjoittelijalta hyvää arviointikykyä kirahvilla 

kaatumisen alastulopisteen määrittämiseen. Alastuloalue nuoran päätylaudasta 

riippuen on nimittäin pituussuunnassa todella pieni. Taideakatemian nuorajalko-

jen päätylaudat ovat halkaisijaltaan korkeintaan 50cm, mutta käytännössä pää-

tylaudan kestävyyden kannalta turvallinen alastuloalue on halkaisijaltaan noin 

25cm-30cm. Alastulo päätylaudalle tekniikaltaan on kuitenkin sama kuin sivulle: 

kiintopiste päätylaudalle ja varovasti nojaten eteenpäin. Huomioitavaa kuitenkin 

on kirahviyksipyörä, jonka vanne saattaa pompata pois nuoralta alas tullessa. 

Alastulossa on hyvä pitää ylävartalo tiukkana ja vahva ote kirahviyksipyörästä, 

jottei kirahviyksipyörä taakse jäädessään vedä painollaan poispäin päätylaudas-

ta. 

 Nuoralle kaatumisesta minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta etuna 

päätylaudalle laskeutumiseen verrattuna näkisin pidemmän laskeutumisalueen 
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pitkittäissuunnassa. Alastulo on vain tehtävä tarpeeksi ajoissa, jottei kaadu pää-

tylaudalle nuoran sijaan. Lisäksi alastulo on tehtävä jalat aukikierrossa kuten 

esimerkiksi nuoralla korkeita hyppyjä tehdessä. (Fedec 2007) 

 

4.3 Kirahviyksipyörällä ajaminen ja pysäytys 

Kirahviyksipyörällä ajaminen sinänsä on sama asia kuin tavallisella yksipyörällä, 

mutta pieniä käytännön eroja löytyy. Kuten yksipyörällä ajaessa, polkemisen 

täytyy olla tasaista suoran linjan ylläpitämiseksi ja tasapainon haun on oltava 

aktiivista. Lisäkorkeudesta johtuen ajaminen voi olla hieman hitaampaa. Tasa-

painonhaku sen sijaan on huomattavasti vaativampaa, jonka takia vähintään 

viuhkan käyttö tasapainonhaun helpottamiseksi on suotavaa. Pysäytysmene-

telmä on sama kuin tavallisella yksipyörällä, mutta lisäkorkeudesta johtuen vaa-

tivampaa. 
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5 TIENI YKSIPYÖRÄLLÄ AJAMISEEN NUORALLA 

Kovin kauan en ehtinyt kireään nuoraan uutena päälajina tutustua, kun opettaja 

Hanna Moisalan kanssa pohdittiin yksipyörän liittämistä kireälle nuoralle. Se 

tuntui hauskalta idealta, varsinkin kun yksipyöräilytaustaa löytyi. Ajatus joutui 

kuitenkin pitkään mietintämyssyyn, kun ei ollut selvää ajatusta, mitä olisin laitta-

nut yksipyörän vanteen suojaksi. Suojassa pitäisi olla kitkaa, koska ajaminen 

paljaalla vanteella oli liukasta. Kovaäänistä rohinaa myös kuului metallisen van-

teen rullatessa nuoraa vasten. 

Pitkän mietinnän jälkeen päädyin kokeilemaan solumuovia. Se vaikutti hyvältä 

idealta, koska pehmeänä materiaalina se aiheuttaisi kitkaa, tiivistäisi vanteen 

uran sivuttaissuuntaisen heilumisen esteeksi, ja mahdollisesti vaimentaisi rohi-

na-ääntä. Kaksi kolmesta tuli ratkaistua. Rohinaa kuului vielä, mutta ajaminen 

helpottui huomattavasti. 

Mutta ei se jännitystäni poistanut. Ensimmäiset ajot suoritin niin matalalta kyn-

nykseltä kuin mahdollista: matalin nuora mitä löytyi ja paljon patjoja ympärille. 

Lonssivyötäkin koitin, mutta yhdellä pisteellä se oli enemmän haitaksi kuin hyö-

dyksi. Ajaminen itsessään ei ollut niin jännittävää. Sen sijaan nouseminen ja 

alastulo olivat minulle jännittävimmät hetket, varsinkin kun huono nousu takaa 

epäonnistuneen ajamisen. Ajan myötä ajamiseni varmentui, siirryin korkeam-

malle, vähensin patjoja, ja oli aika asettaa itselleni kovemmat panokset: millais-

ta olisi ajaa korkeammalla kirahviyksipyörällä? 

Se tuntui hullulta idealta. Tuli kuitenkin ajateltua, ettei ajaminen teoriassa voi 

paljon poiketa tavallisesta yksipyörästä. Eniten henkistä kuumotusta minulle 

aiheuttivat jälleen pyörään nouseminen ja erityisesti laskeutuminen. Resurssini 

ja mielikuvitukseni riittivät vain nousukorokkeen valmistamiseen, ja ainoaksi 

vaihtoehdoksi laskeutumiseen oli kaatuminen. Kesti kauan, ennen kuin uskalsin 

ensimmäisen kerran tähdätä päätylaudalle. Sitä ennen sai kelvata tasapainoilun 

lopettamiseksi sivulle kaatuminen tai kaatuminen lähellä olevaan trapetsiin tai 

köyteen roikkumaan. 
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Kaiken tämän kommelluksen jälkeen tuntuu hassulta ajatella ja todeta, että ken-

ties vaikuttavimman näköiset nuoratemppuni, mitä tällä hetkellä kirjoittaessani 

osaan, ovat mahdollisesti myös varmimmasta päästä.  
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