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Poikien maastopyöräilyn Suomen 
mestari Aksel Rantanen 
vahvistamaan Akilleen U19-
joukkuetta  
Aksel Rantanen liittyy Akilles Green Teamiin ensi kaudeksi. 
Jääkiekkoilijan taustan omaava Rantanen on varsin 
monipuolinen pyöräilijä, vaikka maantiepyörää hän ryhtyi 
polkemaan vasta kuluneella kaudella. Urheilullinen asenne 
ja rohkea tyyli ajaa toi nuorelle pyöräilijälle 
maastopyöräilyn olympialajissa XCO:ssa Suomen mestaruuden 
maastomaratonilla SM-hopeaa ja vielä Cyclocrossin SM-hopeaa 
U19-sarjassa. 

 
Aksel Rantanen on iältään 17-vuotias pyöräilijä ja kotoisin 
Valkeakoskelta. Rantanen harrasti pitkään hämäläispoikien tapaan 
jääkiekkoa. Hän pelasi kovien nuorten kiekkoilijoiden kehittäjänä 
tunnetussa HPK:ssa junioreitten SM-sarjaa. Pyöräily olikin pitkään vain 
kesäharjoittelua jääkiekolle, mutta viimekaudesta alkaen hän on 
harjoitellut pyöräilyä valmentajansa Vesa Laapaksen ohjeistuksella 
säännöllisesti. Niinpä pyöräilystä tuli viime kaudella hänen päälajinsa, 
vieläpä hyvin tuloksin: SM-kulta ja kaksi SM-hopeaa. Viime kaudella hän 
edusti hämeenlinnalaista Motion Finland ry:n Continental Focus -tallia. 
 
”Minulla ei vielä ole selkeätä identiteettiä ja päälajia pyöräilyssä. 
Ajan maastoa, maantietä ja cyclocrossia. Minulla on vahva pohja 
maastossa ajamisesta, maantiekisoissa aloin ajaa vasta kuluneella 
kaudella. Olen maastopyöräilyssä XCO:n hallitseva Suomen Mestari U19-
sarjassa. Kiersin kesällä ja syksyllä aktiivisesti kisoja kaikissa 
lajeissa lähes joka viikonloppu,” kertaa kauden tapahtumia Suomen 
mestari Aksel Rantanen ja hahmottaa tulevaisuuttaan ja suunnitelmiaan: 
”Aika tulee sitten näyttämään, mikä valikoituu päälajikseni. Oli tuleva 
päälaji sitten mikä tahansa, tavoitteeni on mennä huipulle. 
Maantiepyöräilyssä haluan kehittyä Suomen huipulle ja päästä edustamaan 
Suomea jonain päivänä arvokilpailuihin. Maastossa haluan päästä 
kilpailemaan ulkomaille Kansainvälisen pyöräilyunionin, UCI:n alaisia 
kilpailuja ja saada kerättyä pisteitä arvokilpailuja varten. Tavoitteeni 
on päästä jonain päivänä ajamaan maastopyöräilyn XCO:n MM-kilpailuihin.” 
 
Aksel Rantanen istuu hyvin Akilles Green Teamin nuoria ajajia huipulle 
kehittävään ryhmään. Green Team saakin jalkeille iskukykyisen U19-tiimin 
johtoajajanaan kuluneen kauden ylivoimainen ykkönen Leevi Kervinen, 
reippaita kehitysaskeleita ottanut Miko Martikainen, Aksel Rantanen, 
nuoremmasta ryhmästä nouseva Emil Ijäs. 



”Me olemme Akilles Green Teamissä on luoneet nuorille valmiiksi tampatun 
polun hyvään harjoitteluun ja koviin kansainvälisiin kisoihin. 
Kokeneiden pyöräilyvalmentajien ja tukiryhmän resurssit tekevät työtä 
nuorten suurten unelmien tavoittelussa. Kun Aksel otti yhteyttä, 
löysimme heti yhteisen sävelen. Hän omaa mahtavan mutta sopivasti rennon 
urheilija-asenteen. Aksel pyrkii selkeästi huipulle ja kun olemme häntä 
seuranneet, olemme nähneet hänellä olevan meidän ajotyyliin sopiva 
aktiivinen ja aggressiivinen ajotyyli.  Akselin kaltaisten nuorten 
kautta Akilles Green Team vahvistuu. Meillä hän pääsee kirjoittamaan 
omaa pyöräilijätarinaansa ja pääsee samalla tekemään työtä myös yhden 
ihmisen unelmaa suuremmasta asiasta, kestävän ilmaston puolesta,” toteaa 
tyytyväisenä Akilles Green Teamistä Ari Långsjö. 
 
”Akilles Green Teamissa on hyvä nuorten joukkue, jossa minulla on hyvät 
mahdollisuudet kehittyä pyöräilijänä. Odotan innolla, että pääsen 
kilpailemaan uuden joukkueen kanssa, ja samalla kehittymään 
maantiepyöräilyssä, sekä saamaan kokemusta aidosti joukkueena 
ajamisessa. Uskon että uudella joukkueella tulemme pärjäämään hyvin 
tulevan kauden kilpailuissa,” valottaa Rantanen haluaan liittyä juuri 
Akilles Green Teamiin. 
 
 
Aksel Rantasen parhaita saavutuksia: 
 
2020 
- U19 maastopyöräily XCO SM Kultaa  
- U19 maastopyöräily XCM SM Hopea  
- U19 Cyclocross SM Hopea 
 
2019 
- U19 Cyclocross SM hopea  
- U19 maastopyöräily XCM SM Pronssi  
- Tahko MTB 60km U19 1.  
- Laajavuori MTB 48km 1.  
 
2018 
- Cycli XCM U17 40km 1.  
- Valkeakoski XCO U17 1. 
- Korso MTB U17 32km 2. 
 
2017 
- maastopyöräily XCO U15 SM Hopea  
- Cycli XCO U15 1. 
 
Porvoon Akilles on suomalaisen pyöräilyn legendaarinen seura,  
joka on tuottanut kymmenittäin suomalaisia huippuajajia. Seura 
keskittyy valmentamaan ja kasvattamaan nuoria ajajia aina 
ammattilaisuuteen saakka. Akilles Green Team yhdistää 
ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja kilpapyöräilyn, ajaen 
teeman ”Racing For The Future” alla. Pyöräilylupausten, hienon 
lajin ja koko maapallon puolesta.  
 
Lisätietoja:  
Akilles Green Teamin joukkueenjohtaja Ari Långsjö, p. 050 506 
5700, ari.langsjo@gmail.com 


