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Aika-ajon Suomen mestari Ukko 
Peltonen Akilles Green Teamiin  
Virossa puoliammattilaisena continental-tason Ampler 
Development Teamissä ajava Ukko Peltonen liittyy Akilles 
Green Teamin kivikovaan Elite-tiimiin. Peltonen tunnetaan 
erittäin kovana harjoittelijana, joka kilpailuissa pystyy 
vetämään pitkiä pätkiä kovalla vauhdilla. Peltonen on 
voittanut kahtena peräkkäisenä vuonna sekä Eliten että 
U23:n Suomen mestaruudet aika-ajossa. Tämän vuoden voitto 
Iso-Syötteellä tuli häikäisevän ylivoimaisella ajolla.  

 
Ukko Peltonen on 22-vuotias maantiepyöräilijä. Hän asuu tällä hetkellä 
Jyväskylässä, jossa opiskelee kasvatustieteitä Jyväskylän Yliopistossa. 
Hän edusti aiemmin maineikasta Esko Lummelammen johtamaa TWD Länkeniä, 
joka oli pitkään Elitessä Suomen ykkösseura. Nyttemmin kilpailu seurojen 
välillä on käynyt tasaisemmaksi. 
 

–  ”Tällä hetkellä elämäni täyttyy ammattimaisesta harjoittelusta 
ja opintojen suorittamisesta. Olen ajanut kilpaa pyörällä 6 vuotta. 
Aloitin pyöräilyn maastopuolelta suhteellisen myöhään, mutta parin 
vuoden jälkeen siirryin maantielle, koska en rämäpäisenä tahtonut 
pysyä poluilla pystyssä. Äitini mielestä maastossa ajaminen oli 
minulle liian vaarallista,” kuvaa Peltonen pyöräilyuransa 
kivikkoista alkua. 
 

Ukko Peltonen on nyt sitten ajanut neljä vuotta maantiellä, jonka aikana 
hän on saavuttanut lukuisia voittoja Suomen kansallisissa kisoissa. Ukko 
Peltonen ajoi pari vuotta sitten itsensä suoraan porvoolaisen pyöräily-
yleisön sydämiin voittamalla Ole Wackströmin muistoajon itselleen varsin 
tyypillisellä tavalla – veret seisauttavalla ja armottomasti eteenpäin 
jyskyttävällä tempollaan, joka hyydytti lopulta kovan kirin omaavan 
Tukholman Giro Cycle Clubin Emil Anderssonin ennen loppusuoraa.  
 
Peltosen taskusta löytyy kirkkaimpina mitaleina kaksi miesten aika-ajon 
Suomen mestaruutta sekä kaksi aika-ajon U23-sarjan kultaa. Tänä vuonna 
Peltonen voitti myös miesten maantieajon pronssia ja U23-sarjan hopeaa 
Akilleen Antti-Jussi Juntusen ja Kerkkoon oman pojan, IBD:n Joonas 
Henttalan jälkeen. Tämän lisäksi maantieltä löytyy joukko muita Suomen 
mestaruusmitaleita. Parhaana saavutuksenaan Ukko Peltonen pitää silti 
vuonna 2018 ajamaansa 1.12B-kategorian Kermis-ajon kakkossijaa 
kivikovasta kisasta Belgiasta. 
  
 

- ”Olen erittäin otettu ja iloinen siirrostani Akilles Green Teamiin, 
mielestäni Akilleessa on hieno tekemisen meininki, ja seura janoaa 
terveesti lisää menestystä. Huippuhyvä joukkuehenki, joka on 
välittynyt aikaisemmilta kausilta Akilleen toiminnasta, vetivät 



minua puoleensa. Omalla urallani pyrin kehittymään ja menemään 
eteenpäin. Tulevalla kaudella ajan Akilleen lisäksi Virolaisessa 
Continental tiimi Ampler Development Teamissa,” Peltonen valottaa 
liittymistä Akilleeseen. 

 
- ”On aivan mahtavaa saada joukkueeseemme Ukon kaltainen isolta 

sydämeltään ajomies ja intohimoinen pyöräilijä. Tässä maassa ei ole 
ketään, joka pystyisi tekemään joukkueen eteen sellaisia 
kovavauhtisia vetoja kuin Ukko, puhumattakaan hänen ylivertaisesta 
aika-ajostaan. Lisäksi hän on kokoonsa nähden hämmästyttävän 
kevytrakenteinen, mikä tekee Ukosta hyvän kiipijän. Ennestäänkin 
kova aika-ajotiimimme vahvistuu nyt niin, että pääsemme kisaamaan 
tasapäisesti myös entisestään vahvistuneen Gamlakarleby IF:n 
kivikovan aika-ajojoukkueen kanssa. Ukon kyvykkyydestä kertoo jo 
sekin, että hänet haluttiin väen väkisin yli-ikäisenä vahvistamaan 
pelkästään U23-ajajiin panostavaan Ampler Development teamiin,” 
toteaa tyytyväisyyttään hykerrellen Akilles Green Teamin joukkueen 
johtaja Ari Långsjö. 

 
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 
 
Akilles Green Teamin ja Ampler Development Teamin ajaja Ukko 
Peltonen, p. 040 537 2787, uipelto@gmail.com 
 


