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1. TAUSTAA

Ylläksen matkailukohde ja Kolarin kunta ovat havainneet MTB-matkailussa kansainvälistä potentiaalia
ja haluavat kehittää tästä teeman toimintoja. Tässä Ylläs Ympärivuotiseksi -hankkeen ja Klue-Allegran
toimeksiannon osassa havainnoidaan nykytilaa sekä luodaan näkemys tulevaisuuden kehitykseen
erityisesti kansainvälisen asiakaskokemuksen näkökulmasta. Tulosten tulisi osaltaan auttaa Yllästä
ottamaan ensimmäiset askeleet kansainväliseen MTB-matkailuun ja kestävän maastopyöräilykohteen
matkaan.

Klue-Allegran kansainvälinen ja kokenut tiimi analysoi Yllästä alkukesän 2022 aikana reittien, logistiikan
ja liikkumisen sekä matkailupalveluiden (esim. majoitus, pyöräilyn palvelut) kautta
maastopyörämatkailijan näkökulmasta.

Arvointiprosessissa oli mukana eri sidosryhmiä paikallisista yhteisöistä heti alkuvaiheesta lähtien, jotta
tiimi pysty tunnistamaan tahtotiloja, arvoja ja huolenaiheta MTB-matkailun kehitttämiseen liittyen.
Nämä toteutettiin tapaamisten ja workshopien muodossa.

Havainnot ja johtopäätökset nykytilasta esitetään Klue-Allegran ns. spider -arvointimenetelmän kautta
sekä customer journey mapping -työkalua hyödyntäen valittujen kohderyhmien näkökulmasta.

Näiden pohjalta Klue-Allegra on rakentanut näkemyksen Ylläksen tulevaisuuden reittikokonaisuudesta
erityisesti asiakaskokemuksen ja pyöräilykokemuksen kautta.



2. NYKYTILA



Spier-mallissa kohteen nykytilaa arvoidaan viiden toiminon kautta:

- Identiteetti
- Palvelut
- Majoitus
- Logistiikka
- Reitit

Mitä lähempänä keskustaa ollaan, sitä suurempi on kehitystarve.
Asteikko on käytännössä 1-5, jolloin 5 on erittäin hyvä (ulkokehä) ja
1 on hyvin heikko (sisäkehä).

TRAILS

Accomodation

Transportation

SERVICES

IDENTITY





On hyvin selvää, että kaikki osa-alueet paitsi reitit ovat myös kansainvälisesti tarkasteltuna keskiarvoa tai sitä
korkeampaa. Tämä on itseasiassa melko tyypillinen tilanne kohteille, joilla talveen liittyvä matkailu on ollut
ydinliiketoimintaa ja ekosysteemi on rakentunut sen kautta. Tilanne voidaan nähdä myös kehityksen
näkökulmasta myönteisenä, koska infrastruktuuri, palvelut ja liiketoimintaosaaminen eivät vaadi
investointeja.

Lisäksi MTB:n identiteettiä löytyy jo ja esimerkiksi paikallinen väestö pyöräilee aktiivisesti. Tämä on hyvä
lähtökohta myös laajemmalle matkailun kehitystyölle. Toimivan logistiikan mahdollisuudet ovat olemassa
(esim. ski bus), mutta näitä ei ole vielä otettu käyttöön kesäaikana.

Reitit ovat selkeästi Ylläksen heikkous ja kehittämisen toiminnot tulevat kulminoitumaan tähän osa-
alueeseen.



On syytä muistaa, että reitit ja luonto ovat pääasiallinen puoleensavetävä tekijä (motivaatio) 
maastopyöräilijälle matkustaa, mutta palveluinfrastruktuuri luo lopulta liiketoimintaa ja tuloa paikalliselle 
taloudelle. Vaikka jokainen liiketoiminta kasvattaa paikallista taloutta, laadukkaat reitit moninkertaistavat 
kaiken tämän tulon vetämällä puoleensa enemmän matkailijoita. 

Laadukkaat palvelut eivät ole vielä tarpeeksi suuri syy matkailla kohteessa – mutta laadukkaat reitit ovat.



Reitit ja polut eivät ole vain viivoja metsässä tai metsän läpi. Reitti on MTB matkailijan tärkein syy matkustaa 
kohteeseen. Se tarjoaa tärkeimmät kokemukset, joita matkailija etsii ja jota luontoon sekä olosuhteisiin 
liittyvä kokemus rikastaa. 

Laadukkaat reitit määrittelevät maastopyöräilykokemuksen; on mahdotonta tarjota maastopyöräilyä ilman 
niitä. Se olisi kuin laskettelukohde tarjoaisi laskettelua ainoastaan 20 metrin korkeuserolla; se ei 
yksinkertaisesti riitä kansainvälisillä markkinoilla.

Reittiin liittyvä terminologia on myös suomen kielessä hieman haasteellinen. Kaikki ovat periaateessa reittiä, 
riittumatta siitä onko leveys puoli metriä vai kymmenen metriä. Maastopyöräilyssä reittejä kutsutaan 
useimmiten “single track “ -nimityksellä, koska se kuvastaa sitä mitä käyttäjä etsii. Suomeksi tätä vastannee 
sana “ polku “ paremmin, mutta toisaalta single track voisi olla järkevä juurruttaa suomen kieleen siinä missä 
selfie tai hetekakin.  

Single trackin ominaisuuksia:

- Yleensä 0.8 – 1.5 metriä leveä; voi olla leveämpi bikeparkissa tai kapeampi erämaassa
- Luonnollinen pinta maata, tai kiveä.
- Voi olla muualta tuotua maa-ainesta, mutta ainoastaan jos se on vakaata, kompaktia ja edistää pyöräilykokemusta
- Singletrack on leikkisämpää, haastavampaa ja seikkailullista; tuntuu paljon luonnollisemmalta kuin pyöräilyreitit (esim. kävelytiet) tai

maastohiihtoreitit.
- Haastavammilla reiteillä voi olla juuria tai muita luonnollisia teknisiä ominaisuuksia, kuten kallionreunoja.
- Hallitsee pyöräilijöiden vauhtia
- Voi olla yhteiskäyttöreitti tai ainoastaan pyöräilyyn ainoastaan soveltuva reitti.



HUONO REITTIKOKEMUS HYVÄ REITTIKOKEMUS



HYVIN SUUNNITELUA REITTIOSUUTTA.



KARTTA VS. TODELLISUUS





Ylläksen reittien nykytila on heikko. Tämä arvio perustuu useampaan tekijään:

- Alueella on selkeä puute virallisista singletrack reiteistä. Reitin ollakseen matkailijalle kokemus, sen ei tulisi olla leveämpi
kuin 1.5 metriä, eikä leveämmälle aukeamalla metsässä kuin 2.5 metriä

- Tämänhetkinen leveä maastohiihtoreittien verkosto ei ole kilpailukykyistä tarjontaa kansainvälisellä tasolla. On
harhaanjohtavaa matkailijalle, että tätä verkostoa markkinoidaan maastopyöräily reitistönä.

- Maaperä itsessään on haastavaa ja märkää enimmäkseen Ylläksellä. Yhdistettynä huonoon reititykseen, riittämättömään
reittien viemäröintiin sekä huollon puutteeseen – reitit eivät ole kestäviä tai lähestyttäviä massoille

- Navigointi on vaikeaa ja hämmentävää. Opasteita tulisi kehittää.
- Reitit Ylläs Bikeparkissa voitaisiin kehittää vetämään puoleensa laajempaa määrää maastopyöräilymatkailijaa sekä kehittää

kestävämmäksi vähentääkseen huoltokuluja ja kehittämään ajokokemuksia
- Luontokokemus on toinen maastopyöräilyä määrittävä osa-alue ja se on Ylläksellä. Näköalat ja fiilis ovat alueella huikeita!



Ylläksen maastopyöräreitistön heikko nykytila on luonnollisesti harmillinen asia, mutta toisaalta tilanne tulee nähdä
mahdollisuutena, koska reittiverkostoa voidaan järkevän suunnitelytyön sekä strategian kautta kehittää palvelemaan
paikallisten yritysten liiketoimintaa sekä olemaan erittäin kestävää.

Olemassa olevat reitit muutamaa lukuunottamatta eivät ole valmiita kansainvälisen matkailijoiden käyttöön. Tarvetta on
selkeälle strategialle, jossa huomioidaan jokainen sidosryhmä, kuten esimerkiksi paikalliset yhteisöt, maastopyöräily "scene ",
paikalliset yritykset, julkinen sektori ja rahoittajat.



Ylläksen kahden kehittyvän matkailukylän kokonaisuus (Ylläsjärvi & Äkäslompolo) ja laskettelukeskuksen näiden välissä tarjoaa
erinomaisen alustan maailmanluokan MTB-kohteelle.

Ylläksen sisäisen julkisen liikenteen nykytila on maastopyöräilymatkailun näkökulmasta tällä hetkellä kohtuullisen heikkoa. 
Vaikka alueella on erinomainen sisäisen liikenteen järjestelmä, niin se ei ole valmis vastaamaan vielä maastopyöräilijöiden 
tarpeisiin. Sen lisäksi se ei ole käytössä kesäaikaan.

Tällä hetkellä Ylläksellä ei ole käytännössä liiketoimintaa, joka kohdentuisi maastopyörämatkailijoiden kuljettamiseen alueella.
Tämä osa-alue on yksi päätoiminnoista kansainvälisissä kohteissa ja rakentaa merkittävää lisäarvoa matkailijoille, varsinkin kun
reittiverkosto on levinnyt laaja-alaisesti ja jopa toisiin kohtesiin ulottuen (Levi, Muonio).

Kuljetusjärjestelmän pitää olla rakennettu maastopyöräilijän erityistarpeen huomioiden ja kattaen muutaman perusasian:

- Kuljetuskaluston toimivuus maastopyöräilijöiden kannalta (esim. pyörien oikeanlainen kuljetus)
- Pesupaikat oikeilla paikoilla
- Aikataulujen ja reittien optimointo



Ylläksen majoituskapasiteetti on erittäin hyvällä tasolla kansainvälisen maastopyörämatkailun näkökulmasta. ‘

Mökit, huoneistot, hotellit sekä näitä tukevat ravintolapalvelut ovat erinomaisia. Tässä on selkeä Ylläksen etu, joka ja kumpuaa
luonnollisesti menestyksekkäästä talvimatkailusta ja kansainväisen kysynnän rakentumisesta. Yksikään hotelli ja suurempi 
majoituksentarjoja ei ole suoraan focusoitunut maastopyöräilyn - tässä voisi olla yksi selkeä asemoitumisen paikka muutamalle 
toimijalle. Paikallisten majoitusyrittäjien ja palveluntuottajien tulee tietää maastopyörämatkailijan perustarpeista ja tämä vaatii 
vielä koulutusta sekä perehdytystä. 

Suurin osa yöpymisistä tapahtuu mökeissä, joka on asiakkaalle luonnollinen valinta. Tämä on osittain kuitenkin haasteellinen 
asia, koska näin asiakkaat levittäyvät maantieteellisesti melko laaja-alaisesti, joka heijastuu myös palveluiden käyttämiseen 
sekä myös reittikehitystyöhön. Matkailijoiden levittäytyessä koko alueelle ilman selkeää keskusta on hankala rakentaa ns. 
virallista maastopyöräilyn starttipaikkaa Ylläkselle, joka kokaa reitistön yhteen.  Paikalliset reittikeskukset tulevat olemaan 
avainasemassa tulevaisuudessa. 





Ylläs on kansainvälisesti menestynyt matkailukohde, jonka takana oleva yhteisö ymmärtää matkailuliiketoiminnan rakentamisen 
ja hospitalityn. 

Maastopyöräily on selkeästi Ylläksellä ns. läsnä ja pyöriä sekä pyöräilijöitä näkyy joka puolella. 
Lisäksi näyttäisi siltä, että jokainen lapsi kulkee kouluun pyöräillen. Tämä hieno juttu! 

“ MTB-scene “ vaikuttaa olevan Ylläksellä kohtuullisen pieni, mutta toisaalta aktiivinen ja osallistuva. 
Maastopyöräilevät ylläsläiset ovat hyvin asiantuntevia ja ovat lähes poikkeuksetta jakaneet samankaltaisia näkemyksiä ja 
huomioita Klue - Allegran tiimin kanssa. 

Maastopyöräilykulttuurin vahvistumiselle on Ylläksellä hyvät lähtökohdat ja tämä on tärkeä osa pyörämatkailun rakentumista. 
Yhteiset iltalenkit, pyöränhuoltokurssit, ajo-opetus, taitokurssit tai vaikkapa paikallisten omat tapahtumat ovat hyviä keinoja 
kulttuurin rakentamiseen ja paikallisten ihmisten innostamieen maastopyöräilyn pariin. 

Paikallisen maastopyöräilykulttuurin kehittäminen entisestään Ylläksellä on yksi kehityksen kulmakivistä.





Ylläkselle on rakennettu on myös oma pyöräilyn brändi. 
Tässä on hyvä pohja, mutta on suositeltavaa, että ko. identiteettiin muotoiltaisiin 
mukaan myös Ylläksen maastopyöräilyn ydinlupaus (määriteltävä erikeen), joka 
koostunee seuraavista tunnistetuista usp-tekijöistä:

- Yötön yö
- Maailman puhtain ilma
- Tunturit
- Porot
- Revontulet
- Rakka

Näistä ehkä vahvin on yötön yö. 

Tämänkaltaisen identiteetin käyttöönotto ja jalkauttaminen ovat vahvasti 
suositeltavaa. Se luo mielikuvaa Ylläkseksen pyöräilykokemuksesta sekä vahvistaa ja 
yhtenäistää aluetta. 



SUMMA SUMMARUM:

Vaikka Ylläs asemoituu suhteellisen matalalle reiteissä verrattuna huippukohteisiin,  alue menestyy 
palveluiden puolesta erinomaisesti. 

Ylläs on myös kansainvälisesti tunnettu kohde, omaa palveluinfrastruktuurin ja vahvan osaamisen matkailuun 
erityisesti talvisesongin menestyksen kautta. 

Reitit tulevat olemaan keskeinen tekijä kesämatkailussa ja tärkein syy maastopyöräily matkailijoille tulla 
kohteeseen, jonka vuoksi niiden pitää olla korkealaatuiset ja kestävät. 

Identiteetti ilmentää selkeästi osaamisen tasoa ja ymmärrystä MTB-matkailusektorista. 
Sen kautta todennetaan myös sitä mihin kohderyhmiin keskitytään ja miten asiakaskokemusta rakennetaan. 
Lopulta teemassa on myös paljon kyse ns. outdoor-toiminnoista, jossa Ylläs on vahva. 

Laadukkaiden reittien ja reittikokemusten kehittäminen on tärkein tehtävä. Koska reittien rakentaminen 
kestää pitkään ja vaatii paljon investointeja, on tärkeä rakentaa selkeän strategian kautta laatua ja 
kestävyyttä. 

Ylläksellä on erittäin hyvä potentiaali kasvaa kansainväliseksi MTB-kohteeksi, mutta toki se vaatii strategista 
työtä ja valintoja.



3. BENCHMARK



Vertaillakseen Yllästä kansainvälisestä maastopyörämatkailun näkökulmasta, Allegra Klue valitsi kaksi 
destinaatiota, jotka aloittivat samankaltaisten haasteiden kanssa kuin Ylläs, mutta ovat menestyneet 
erinomaisen hyvin. 

Nämä benchmarkit ovat myös mainittu Klue-Allegran Visit Finlandille tuottamassa ” Developing 
Finnish Lapland as a year-round travel destination through outdoor activities ” -projektissa. 



Skotlanti on kasvanut yhdeksi Euroopan merkittävimmistä MTB-kohteista viimeisen 20 vuoden aikana.

Kehitystyö maastopyöräilymatkailun infrastruktuurin kehittämiseen alkoi 2001, kun suu- ja sorkkatauti -epidemia iski maan
maaseutualueille tuhoten käytännössä alueiden elinkeinon.

Skotit näkivät tämän mahdollisuutena saada EU-rahoitusta, jota hyödyntämällä he alkoivat vahvan strategian kautta
kehittämään MTB-matkailua erityisesti ns. Trail Centereiden kautta ” The 7 Stanes ” -brändin kautta.

Kasvutahti on ollut erittäin voimakas.
Vuonna 2005 alueen kohteissa vieraili 500 000 maastopyöräiijää ja vuonna 2020 vastaava määrä oli jo 1 400 000 henkeä.

Käytännössä skolantilaiset veronmaksajat ovat mahdollistaneet EU:n tuella MTB-kehityksen. Tämän ns. return of investment
on kuitenkin hyvin merkittävä.

” The 7 Stanes ” ja Skotlannin pyörämatkailun strategia on ladattavissa oheisen linkin kautta:
https://dmbins.com/our-work/scottish-mtb-strategy/

https://dmbins.com/our-work/scottish-mtb-strategy/
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5. Benchmarking six destinations 

To benchmark Finnish Lapland from the summer outdoor tourism perspective, Allegra 
Klue chose destinations that encountered similar challenges and have done especially 
well.  

a. 7 Stanes, Scotland 

Scotland has become one of the prime MTB 
destinations in Europe over the last twenty years. 
The development of the MTB tourism infrastructure 
there started in 2001 after the Foot and Mouth 
disease hit the country and rural areas were 
suffering. The Scots took this disruption as a 
chance and with the help of EU funding they started 
systematically developing MTB trail centers under 
the name of “The 7 Stanes”. By 2005, they had 
500’000 annual visitors at their new attractions. By 
2020, the number of visitors has risen to 1.4 million.       
 

 
 
  



” The 7 Stanes ” alueen ympäristö ja olosuhteet ovat erinomaiset maastopyöräilyyn ja reitistöön
liittyvä kehittäminen olikin heidän strategian ydin heti alkumetreiltä lähtien.

Alueen reitit tunnetaan vaihtelevuudesta ja erittäin korkeasta laadusta ja kehitystyön tuloksena ”
The 7 Stanes ” onkin asettanut täysin uuden standardin reittien tasovaatimuksille.

Kohde ei ole helposti saavutettavissa, mutta sen ydinlupaus eli reitistö toimii äärimmäisen vahvana
vetovoimatekijänä, näkyen kansainvälisinä asiakasvolyymeina.



Yksikään seitsemästä ”  The 7 Stanes ” -trail centeristä ei ole perinteisen matkailukohdeajattelun näkökulmasta 
oikea matkailukohde, koska näistä käytännössä puuttuvat heillä kaupallinen infrastruktuuri ja palvelut. 

Verruttuna suomalaisiin destinaatioihin tai eritoten Ylläkseen, eroa on erittäin merkittävästi.
Käytännössä useimpien trail centereiden palveluihin kuluu ainoastaan parkkipaikka ja kahvila - tämä benchmark 
asemoituu erittäin matalalle siinä missä Ylläs on hyvin vahva. 

Asiakaskokemuksessa ja palveluissa skotlantilainen MTB-matkailu on selkeästi jäljessä kansainvälisestä 
näkökulmasta. Valtava volyymilla on käytännössä melko pienet mahdollisuudet hyödyntää paikallisia palveluita 
ja tätä kautta jättää rahaa alueelle ns. maksimaalinen määrä. Trail centereiden lähettyvillä olevat kylät eivät ole 
suunniteltu matkailuun.

On paljon helpompi lähtökohta MTB-kehitystyölle, kun infrastruktuuri ja palvelut ovat olemassa olevina vahvoja.
Näin voi keskittyä ytimeen eli reitistön kehittämiseen. 



Itävallan Tirolissa sijaitseva Sölden on yksi Euroopan suurimpia ja tunnetuimpia  laskettelukeskuksia. 

Perinteisesti kesämatkailu oli seudulla niche ilman merkitystä ja kehitystoimintoja, koska paikalliset yritykset ja 
matkailutoimjijat luottivat täysin talvimatkailuun. Suurin osa paikallisista yrityksistä eivät olleet kiinnostuneita 
kesäaktiviteeteista, koska heidän tulot olivat tarpeeksi suuret talvelta ja  monet olivat väsyneitä pitkän talvikauden jälkeen.

Strategiaan tuli kuitenkin muutos 2014, jolloin seutu päätti lähteä panostamaan MTB-matkailun kehitystyöhön reitistön 
rakentamisen kautta. Tämä oli perusteltua, koska palvelut ja matkailun infrastruktuuri oli jo valmiina vahva. Bike Rebublic -
brändi julkaistiin vuonna 2015. 

Söldenin suunnanmuutos henkilöityy yhteen ihmiseen, matkailujohtaja Dominik Linseriin. Hän uskoi visioonsa ja kykeni 
vakuuttamaan sekä motivoimaan matkailuyritykset, maanomistajat sekä muut avaintoimijat mukaan kehitystyöhön. Suurin osa 
alkuvaiheen rahoituksesta tuli matkailuverosta, hissiyhtiöltä ja aluehallinnolta. Tulorahoitusta matkailijoiden kautta ei 
käytännössä alkuvaiheessa ollut. Taustalla luotiin kuitenkin vahva MTB-konsepti, liiketoimintastrategia ja ROI -laskelmat  
ennen kuin reitistöä aloitettiin rakentamaan. Heidän seitsemän miljoonan euron investoinnit maksoivat itsensä takaisin 
kolmessa vuodessa. Kesällä 2021 Söldenissä vieraili 250  000 MTB-matkailijaa ja matkailijan keskimääräinen rahankäyttö oli 
190 € päivässä, viipymän ollessa reilut kolme päivää. 
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c. Sölden, Austria 

Sölden is a large and famous ski resort in the 
Tyrolian Alps. Until 2014, summer tourism was 
a niche without importance, and the local 
economy was relying on ski tourism. Most 
local business owners were not interested in 
summer activities as their turnover in winter 
was large enough and most were exhausted 
after a long winter season.   
 
 

 
Comparable in:  
 

Relative Remoteness, Community size, Systematic 
development, Lack of summer-based tourism, Existing 
Tourism Destination 

Not Comparable in: Accessibility, Extreme remoteness 
 

Trail Infrastructure: Sölden started creating MTB trails in 2014 and now features 
about 60 kilometers of lift accessed MTB trails. After initial 
mistakes in the trail quality that caused sustainability, 
maintenance and legal issues, they switched to high-quality 
MTB trail building and created their own “Sölden Trail Building 
Standards”. To date, Sölden is the only destination that have 
enforced their own sustainability rules, and those standards 
were later adapted as the statewide trail standards in the 
state of Tyrol, Austria. The trails are all lift accessed and see 



Sölden alkoi rakentamaan MTB reittejä 2014 ja kesään 2022 mennessä rakentanut nyt näitä yli 60 kilometriä. On 
erittäin tärkeä muistaa, että käytännössä kaikki reitit ovat hissimatkan päässä tai hissipyöräilyn kautta 
pyöräiltävissä. Tämä on myös liiketoiminnan ydin konseptissa. 

Bike Republic teki alkuvaiheessa paljon virheitä reittisuunnittelussa ja esimerkiksi huoltokustannukset paukkuivat 
merkittävästi yli budjetoidun. Tästä kuitenkin opittiin ja alue loi oman  ” Sölden Trail Building Standards ” -
laatujärjestelmän, jonka kautta reitistön toimintoja lähdettiin ohjaamaan. Tämä toimi ja toimii - tällä hetkellä 
huoltokulut ovat noin 5% kokonaisbudjetista. Söldenin laatustandardi on otettu käyttöön myös 
kokonaisuudessaan Tirolin alueella.



Sölden on Euroopan johtavia laskettelukeskuksia ja alueella on Ylläkseen verrattavissa oleva majoituskapasiteetti 
(mutta hieman erityyppinen alppityyliin) sekä useita kymmeniä ravintoloita ja matkailun palveluntarjoajia. 

Tämän perinteisen talvimatkailuliiketoiminnan transformaatio kesämatkailuun ei kuitenkaan tapahtunut 
kädenkäänteessä, vaan vaati usemman vuoden prosessin ja ns. lobbauksen. Toki MTB-matkailun ydintoiminnot 
(hissit, vuokraamopalvelut, opastus) saatiin käyttöön nopealla aikataululla. 



4. KOHDERYHMÄT JA REITTIKOKEMUKSET



Klue-Allegra tiimi on lähestynyt Ylläksen MTB-matkailun kehitystyötä neljän pääkohderyhmän kautta:

1. Kotimainen perhe & pariskunta
2. Kotimainen maastopyöräilyn harrastaja & ryhmä
3. Kansainvälinen pariskunta
4. Kansainvälinen maastopyöräilyn harrastaja & ryhmä

Työssä on arvioitu erityisesti näiden neljän kohderyhmän maastopyöräilyyn liittyviä matkailun motiiveja 
sekä erityisesti itse ajokokemukseen liittyviä odotusarvoja. 

Taustalla on huomioitu vahvasti myös toimeksiannon markkinatutkimus (TP1), jossa valittuina 
kansainvälisiä markkinoina toimivat Saksa, Sveitsi ja Iso-Britannia. 

Lisäksi lähdeaineistona on hyödynnetty Ylläs Bike Master Plan (Laukkanen & Kauppinen) -asiakirjaa, 
joka onkin ollut hyvä työkalu koko toimeksiantoa toteutettaessa. 

Nykyinen reitistö on ns. ajettu läpi ja arvioitu näiden neljän kohderyhmän näkökulmista.



Name

Market

Average Age Income Level Size

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Mood

Domestic Outdoor Family

Finnland

44 High 4

Priorities:

1) Nature

2) Adventure

3) Play

4) Challenge

Especially the 
kids will iden-
tify with MTB 
culture. Maybe 
skills lesson 
with a guide or 
kids courses 
are attractive. 

- Rental Bikes

- Skills-Training

- Guiding

- Cabins

- Bike Shop

- Cabins - Shuttle

- Public Bus

- Lift

Stay in the Destination

3-4 Days

Riding Days

1-2 Days

Desired Trails

Green Single Track

Medium



Name

Market

Average Age Income Level Size

Mood

Domestic MTB Groups

Finnland

27 Medium 4

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Priorities:

1) Play

2) Challenge

3) Adventure

4) Nature

5) Exercise

Domestic 
Groups like to 
hang out at 
MTB spots and 
enjoy after ride 
drinks. They 
identify them-
selves highly 
with the local 
bike culture.

- Skills-Training

- Lift

- Restaurants

- Cabins

- Bike Shop

- Mechanic

- Cabins - Lift

- Shuttle

- Public Bus

Stay in the Destination

3-4 Days

Riding Days

3-4 Days

Desired Trails

Quality Single Track



Name

Market

Average Age Income Level Size

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Mood

International MTB Groups

UK, Germany, Switzerland

34 High 5

Priorities:
1) Adventure

2) Nature

3) Challenge

4) Play

5) Exercise

This grou-
pe would be 
interessted to 
interact with 
local riders and  
feel part of the 
riding culture in 
Ylläs.

- Guiding
- Shuttle
- Lift
- Restaurants
- Cabin & Hotel
- Bike Shop
- Mechanic

- Cabins

- Hostels

- Hotels 3 Star

- Hotels 4 Star

- Lift

- Shuttle

- Public Bus

Stay in the Destination

5-6 Days

Riding Days

5 Days

Desired Trails

Red & Black Single 
Track



Name

Market

Average Age Income Level Size

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Mood

International MTB Couples

UK, Germany, Switzerland

29 Medium 2

Priorities:
1) Nature

2) Adventure

3) Play

4) Challenge

5) Exercise

Couples like to 
know exactly 
where to ride 
and book a 
guide.

- Guiding
- Rental Bikes
- Lift
- Restaurants
- Hotel
- Bike Shop
- Mechanic

- Hostels

- Hotels 3 Star

- Hotels 4 Star

- Lift

- Shuttle

- Public Bus

Stay in the Destination

6-7 Days

Riding Days

4 Days

Desired Trails

Blue Single Track



Klue-Allegra arvioi MTB-matkailijan ajokokemukseen liittyviä osa-alueita kehittämänsä 
nelikenttäarvioinnin kautta. Sen avulla on mahdollista havainnoida nykyisen reitistön kokemuksia 
kohderyhmittäin sekä arvioida, että mitä reittikokonaisuudesta eri kohderyhmien odotusarvojen kautta 
puuttuu. 

EI OSANA KOKEMUSTA

TÄRKEÄ OSA KOKEMUSTA

ERITTÄIN TÄRKEÄ OSA KOKEMUSTA

OSA KOKEMUSTA



Reitin luontokokemus ja maisemallisuus. 
Miten USP:t näkyvät ajon aikana? Onko 
tasaista vai vaihtelevaa? Näkyykö tunturi tai 
järvi.

Onko pyöräilyssä mukana 
seikkailuhenkisyyttä? Tuleeko mielenkiintoisia 
yllätyksiä - esim. puron ylitys tai pieni matka 
talutusta?

Yksi MTB-kokemuksen tärkeimmistä osa-
alueista. Onko reitillä leikkisyyttä ja kääntyykö 
pyöräilijän naama virneeseen? Tuleeko fiilis g-
voimista ja kouraiseeko välillä vatsanpohjasta? Ei 
vaarallisuutta, vaan flow:ta.

Onko reitti kohderyhmälle miten haasteellinen? 
Sisältää arvoita fyysisestä haasteellisuudesta ja 
myös reitin teknisyydestä eri kohderyhmien 
mukaisesti.  



5. TULEVAISUUDEN REITTIKOKONAISUUS 
ASIAKASKOKEMUKSEN NÄKÖKULMASTA





NYKYISET REITIT VALITTUJEN 
KOHDERYHMIEN MUKAAN:



REITTIKOKEMUS:

Nature: 3
Adventure: 2
Challenge: 1
Exercise 1
Play 0

PALVELUT: Pyörävuokraus, opastus, ruoka & juoma, kartat

KULJETUS: Mahdollisuus shuttle -kuljetuksiin ns. starttipaikalle

KUVAUS:
Nykyisellään reitti tarjoaa loistavaa luontoelämystä ja hieman seikkailua. 
Lapin metsät, koskematon luonto, tunturit, maisemien vaihtelevuus, näkymät, virtaavat vedet ja tietenkin yötön yö 
mahdollistavat hienon yleiselämyksen.

Valitettavasti 3-5m. leveä reitti heikentää luontoelämystä ja -yhteyttä merkittävästi.

Reitin saavutettavuus on kunnossa, se on fyysiseltä vaatimustasoltaan helppo ja kestoltaan suhteellisen lyhyt. Nämä 
puoltavat kohdennusta perheille e-MTB:llä. Muille kohderyhmille (esim. KV MTB ryhmät tai pariskunnat) se ei 
nykyisellään sovi kovin hyvin, johtuen pääasiallisesti reitin rakennustavasta ja single trackin puuttumisesta.  

KEHITYSKOHTEET:

1. Reittikokemus
2. Reitin kestävyys ja rakenne
3. Yhteiskäytön toimintamalli (esim. one-way kierto vastapäivään MTB:ssä)

PERHE-MTB:TÄ KANSALLISPUISTOSSA (KUKAS)





REITTIKOKEMUS:

Nature: 1
Adventure: 1
Challenge: 3
Exercise 1
Play 2

PALVELUT: Pyörävuokraus, opetus, ruoka & juoma, huolto

KULJETUS: Hissi, bussiliikenne TBD

KUVAUS:
Ylläs Bike Parkin brändi on tunnettu Suomessa. Se tarjoaa myös Suomen suurimman korkeuseron (423m), kahdeksan 
reittiä vihreistä mustiin ja vaikuttavia tunturimaisemia. Gondolihissin starttipaikalla sijaitsee vuokraamo sekä kaikki 
pyöräilijän tarvitsevat palvelut huolloista juomaan ja ruokaan. Kesällä 2023 uusi tuolihissi mahdollistaa täysin uuden 
tuotteen ja kokonaisuuden laajentumisen kansainväliseen mittakaavaan - Bike Parkin versio 2.0 on odottaa uusien reittien 
kautta. Ylläksen kokonaisuuden kannalta uusi hissi mahdollistaa myös reittiverkoston voimakkaan laajentumisen, johon 
myös Klue-Allegran esittämät mallinnukset pohjautuvat.

KEHITYSKOHTEET:

1. Nykyisten reittien kehitystyö niin ajokokemuksen kuin huolto- ja käyttösuunnitelman näkökulmasta. Tähän on 
rakennettu suunnitelma budjetteineen Klue-Allegran toimeksiannossa

2. Uuden tuolihissien mahdollistamana uudet reitit. Pääosin vihreitä ja sinisiä, mutta hieman punaista mukana tuomaan 
vaihtelevuutta ja kokonaiselämystä vahvemmaksi. Ehtotuksena noin kymmenen kilometrin reittikokonaisuus Klue-
Allegran toimeksiannon myötä.

YLLÄS BIKE PARK





REITTIKOKEMUS:

Nature: 2
Adventure: 3
Challenge: 0
Exercise 3
Play -1

PALVELUT: Pyörävuokraus, opastus, ruoka & juoma, kuljetuspalvelut (Ylläs & Levi)

KULJETUS: Kuljetuspalvelu avainasemassa varsinkin tulevaisuudessa

KUVAUS:
Ylläs-Levi haastaa sinut sekä fyysisesti että ajotekniikan kautta. 70km ”rankaisu-reitti” on sekalainen kokonaisuus 
single trackia, maastohiihdon latupohjaa ja graveliin sopivaa metsäautotietä. Pelkästään matka ei tuo haastetta, sillä 
korkeuseroa syntyy 900 metriä. Kokeneempikin harrastaja saa itsensä tällä reitillä piippuun. Toki vastapalkkiona odottavat 
upeat tunturimaisemat ja erämaa-alueet, joita löytyy ainoastaan Lapista. Kun viimein näköpiiriin piirtyy Yllästunturi ja 
Äkäslompolo, tiedät että olet lähellä hyvin ansaittua after bike -kokemusta ja pitkää dinneriä.

KEHITYSKOHTEET:

1. Loistava potentiaali, jossa yhdistyy kaksi destinaatiota

2. Reitin yhdenmukaistaminen (tällä hetkellä “sekava” kokonaisuus)

4. Logistiikan mahdollisuudet (kuljetuksilla reitin lyhentäminen & helpottaminen) 

5. “Kittilä-Levi” osuuden reitin parannustyöt yleisesti

YLLÄS-LEVI



TULEVAISUUDEN REITTIKOKONAISUUS JA MTB-KONSEPTI:



Monipuolinen ja tiukasti Ylläksen USP-tekijöihin pohjautua MTB-reitistö, jolla on vahvaa 
kansainvälistä vetovoimaa. 

Vaihtelevaa ajettavaa riittää jokaiselle valitulle kohderyhmälle ”viikoksi”. Näin 
varmistetaan myös viipymä ja matkailutulo. 

Jokaisen ajokokemuksen pituus on puolipäivää tai kokonainen päivä.

Näiden kautta Klue-Allegra on rakentanut kuuden tuotteen kokonaisuuden, jossa 
huomioidaan ajokokemuksen eri elementit kohderyhmittäin. Nämä tuotteet nivoutuvat 
yhteen viikon mittaisena ohjelmana eri asiakassegmenttien motiivien kautta.  



Representing a trail-area or 

network that offers a lot of playful 

riding experiences, with some 

challenging features to build on 

the rider’s skill level for riders 

of all abilities. 

The Journey is a loop trail that 
takes the rider from one of the 

towns into nature and leads softly 

into the nature and adventure 
experience of Lapland. 

The Epic is clearly the 
highlight of any riding week. 

The full-day tour is high on 

nature and adventure 
experience and is a A to B 

kind of MTB tour. 

Offering a lot of technical 
challenge, flow and some play, 
the uplift assisted riding in the 
bike park combines the riding 

experience with high convinience
and great views.

The Mini-Epic again is an 
adventure ride through nature 

but shorter and more 
accessible for riders. Ideally a 

highlight like a fell, a 
wilderness café or a sauna 
round off the experience.







¨Akäslompolo

Kellokas

8 -10 kilometriä hauskuutta ja pyöräilyn flow:ta 
laajalle kohderyhmälle. Toimii erityisesti perheille. 

Tarkoitettu vain pyöräilijöille, jolloin vältetään myös 
konflikteja. 

Kellokaan alueen hyödyntäminen ja shuttle -
kuljetukset Äkäslompoloiden palveluiden ääreltä. 6 
kilometrin single trail -lasku vielä pyöräiljän takaisin 

Äkäslompoloon. Shuttle -kuljetusten tai kevyen 
liikenteen väylän kautta takaisin Playgroundille.





¨Akäslompolo

Lapin MTB:n next level. Vaihtelevaa ja 
upeiden maisemien siivittämää ajoa. 
23km uutta reittiä Kuer -tunturilla.





Akäslompolo

LeviPitkää ja etenevää backcountrya.
Mittaa 50 kilometriä ja 500 korkeusmetriä.

Erämaakahvilat virkistämässä, pääosin single trackia. 

Shuttle -kuljetukset mahdollistamasssa pyöräilijiden logistiikkaa. 





Ylläsjarvi

Ylläs
Bike Park

Uuden tuolihissin mahdollistamana uusia vihreitä, sinisiä ja 
punaisia reittivaihtoehtoja pääosin metsämaisemissa. 

Hissin kautta pääsy muille reitistöille tunturin molemmin puolin.

Yksi variaatio Ylläsjärvelle, josta shuttle -yhteys takaisin 
Bike Parkin ala-asemalle.  





Akäslompolo

Ylläs
Bike Park



Name

Market

Average Age Income Level Size

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Mood

International MTB Couples

UK, Germany, Switzerland

29 Medium 2

Priorities:
1) Nature

2) Adventure

3) Play

4) Challenge

5) Exercise

Couples like to 
know exactly 
where to ride 
and book a 
guide.

- Guiding
- Rental Bikes
- Lift
- Restaurants
- Hotel
- Bike Shop
- Mechanic

- Hostels

- Hotels 3 Star

- Hotels 4 Star

- Lift

- Shuttle

- Public Bus

Stay in the Destination

6-7 Days

Riding Days

4 Days

Desired Trails

Blue Single Track



Name

Market

Average Age Income Level Size

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Mood

International MTB Groups

UK, Germany, Switzerland

34 High 5

Priorities:
1) Adventure

2) Nature

3) Challenge

4) Play

5) Exercise

This grou-
pe would be 
interessted to 
interact with 
local riders and  
feel part of the 
riding culture in 
Ylläs.

- Guiding
- Shuttle
- Lift
- Restaurants
- Cabin & Hotel
- Bike Shop
- Mechanic

- Cabins

- Hostels

- Hotels 3 Star

- Hotels 4 Star

- Lift

- Shuttle

- Public Bus

Stay in the Destination

5-6 Days

Riding Days

5 Days

Desired Trails

Red & Black Single 
Track



Name

Market

Average Age Income Level Size

Mood

Domestic MTB Groups

Finnland

27 Medium 4

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Priorities:

1) Play

2) Challenge

3) Adventure

4) Nature

5) Exercise

Domestic 
Groups like to 
hang out at 
MTB spots and 
enjoy after ride 
drinks. They 
identify them-
selves highly 
with the local 
bike culture.

- Skills-Training

- Lift

- Restaurants

- Cabins

- Bike Shop

- Mechanic

- Cabins - Lift

- Shuttle

- Public Bus

Stay in the Destination

3-4 Days

Riding Days

3-4 Days

Desired Trails

Quality Single Track



Name

Market

Average Age Income Level Size

Trails Experience Identity Services Accomodation Transportation

Mood

Domestic Outdoor Family

Finnland

44 High 4

Priorities:

1) Nature

2) Adventure

3) Play

4) Challenge

Especially the 
kids will iden-
tify with MTB 
culture. Maybe 
skills lesson 
with a guide or 
kids courses 
are attractive. 

- Rental Bikes

- Skills-Training

- Guiding

- Cabins

- Bike Shop

- Cabins - Shuttle

- Public Bus

- Lift

Stay in the Destination

3-4 Days

Riding Days

1-2 Days

Desired Trails

Green Single Track



6. MTB-KONSEPTI JA BUSINESS CANVAS



Klue-Allegra käyttää kehittämäänsä ”MTB Tourism Canvas” -mallia Ylläksen tulevaisuuden 
liiketoimintakonseptin hahmottamiseen sekä kiteyttämiseen. Sen tavoite on toimia ohjaavana 
työkaluna kaikille MTB-matkailun kehitystyössä vaikuttaville toimijoille ja sidosryhmille.   







Forms of Funding
In the case of Graubünden

Regional Government

MunicipalitiesTourism Council

System of Matching Funds

50%

50%



Municipalities

Lift CompaniesTourism Council

Municipalities

Lift Companies

Infra Euro

Forms of Funding
For Local Projects

Municipalities

«Trail» Fund



7. ACTION PLAN



Klue-Allegra ehdottaa Ylläksen MTB-matkailun kehitystyön organisointiin sekä operatiiviseen 
edistämiseen ”MTB-tiimiä”, jossa Visit Ylläs toimii koordinoijana. Tämä on myös erittäin toimiva 
ratkaisu sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kehittämiseen.

” MTB-timin” vetovastuu: Visit Ylläs, kokoaikainen projektipäällikkö

Jäsenet:
Kolarin kunta
Metsähallitus
Ylläs Ski Resort
Lapland Hotels
Lomarengas
Pyörävuokraustoimintoihin keskittyvä yritys (2-3)
Ylläksen kampi ry
TBD

Päätehtävät: Sidosryhmien ja yhteisön sitouttaminen sekä osallistaminen
Rahoituksen rakentaminen
Edunvalvonta
Reittien luvitukset
Reittien rakentamisen koordinointi
Yhteistyön rakentaminen Kittilän, Muonion ja Pajalan (?) kanssa
TBD

ORGANISOITUMINEN



Ylläksen MTB-matkailun kehittämisen kannalta on tärkeää, että paikallinen MTB-yhteisö saadaan 
entistä vahvemmaksi ja esille.

Tavoitteena on edistää paikallista maastopyöräilykulttuuria järjestämällä esimerkiksi 
maastopyöräilytapahtumia lapsille, kouluihin ja aikuisille. Sen lisäksi ottaa osaa 
maastopyöräilymatkailun kehittämistyöhön yhdellä ohjausryhmän paikalla, joka edustaa paikallisia 
maastopyöräilijöitä.

Sekä Ylläsjärvelle, sekä Äkäslompoloon tarvitaan ” MTB social center ”. Sijainti olisi mielellään 
näkyvällä ja keskeisellä paikalle, minkä jokainen voi saavuttaa. Alueella pitäisi olla mm. joka kelillä 
käytettävä pump track (esim. siirrettävä), harjoittelupaikkoja, pesupaikka, työkaluasema sekä liikkeitä 
ja kahvila. Tärkeää on että ihmiset pääsevät oleskelemaan ja viettämään aikaa yhdessä.

Tapahtumia pitää suunnitella tulevaisuutta varten. Aluksi on tärkeä suunnitella paikallisia tapahtumia 
tulevina vuosina. Kun reittitarjonta kasvaa ja jo olevat reitit kunnostetaan, voi kansalliset ja 
kansainvälisiä tapahtumia alkaa toteuttamaan. Se voisi tapahtua n. 3-4 vuodessa.

IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN



On tärkeä esitellä masterplan-dokumenttia sekä Klue-Allegran toimeksiannon tuloksia eri sidosryhmille 
yksittäisissä tapaamisissa ja keskustella toimijoille miten he voivat suunnitelmia operatiivisesti hyödyntää. 
Sidosryhminä esimerkiksi kunta, metsähallitus, poronhoito, paikalliset yritykset ja hiihtokeskukset. Tämä on 
tärkeää edunvalvontatyötä. 

Rahoitusta pitää hakea saman tien. Eri rahoituksia niin reittien suunnittelua, kuin myös rakentamista varten 
kannattaa hakea yhtä aikaa. Reitin rahoitussuunnitelma antaa hyvän kuvan siitä, kuinka paljon resursseja tullaan 
tarvitsemaan tulevina vuosina.

Huoltotoimenpiteitä pitää toteuttaa monille reiteille. 
Tärkeintä on kehittää reittien kestävyyttä-, yhteiskäyttöä- ja mekanismeja kustannusten laskemista varten. 
Huoltotoimenpiteitä vaativat reitit mainitaan huoltosuunnitelmassa.

Uusien reittien tullessa ja reitistön laajentuessa – osa jo olevista reiteistä, etenkin maastohiihtoreiteistä tulee 
tarpeettomia kokonaisuuden kannalta. Niiden suositellaan poistettavan kartoista ja ohjeistuksista.

Reittien yhteiskäyttöä suositellaan edistävän erillisessä projektissa (siihen voi olla helpompi saada rahoitusta). 
Yhteiskäyttöä voidaan kehittää edistämällä viestintää, asettamalla sääntöjä tai uusia tapoja sekä tietyillä 
huoltotoimenpiteillä.

Opasteita, opastuksia ja karttoja tulee kehittää jatkuvasti tulevina vuosina saman organisaation tai henkilön 
toimesta. Reitit ja käyttäjät kehittyvät jatkuvasti jolloin karttojen pitää edistyä samaan tahtiin.

REITTIKEHITYKSEN EDUNVALVONTA JA EDISTÄMINEN



Ylläksen MTB-kehityksen kannalta on ensisijaisen tärkeätä saada talvisesongilta tuttu paikallisliikenne 
toimimaan vuoteen 2024 mennessä, Äkäslompolon ja Ylläsjärven välillä.

Ylläs Ski Resortin uuden tuolihissin myötä mahdollisuudet uusille reittimahdollisuuksille Ylläs Ski Resortilta
kasvavat huomattavasti. Aukioloaikoja pitää kuitenkin kehittää sopimaan paremmin asiakkailla. Etenkin 
hyödyntämään yötöntä yötä.

SISÄISEN LOGISTIIKAN RAKENTAMINEN

BIKE FRIENDLY YLLÄS

Majoituksen osalta olisi tärkeä kehittää palveluita ja infrastruktuuria maastopyöräilijöille. Majoituspalveluita kannattaisi 
tiedottaa maastopyöräilijöiden tarpeista selkeästi palveluiden kehittämiseksi. Bike Friendly Criteria’n (Ylläs Bike 
Masterplan, 2020, Appendix 2) mukaan majoituksentarjoajien tulisi olla varustettu tarjoamaan palveluita pyöräilijöille.

Palveluntarjoajien kannattaisi aloittaa ”pyöräkouluja” kesäohjelmalla. Aukioloaikojen pitää kohdentaa paremmin 
asiakkaille. ’The Bike Friendly Criteria’ (Ylläs Bike Masterplan, 2020, Appendix 2) pitäisi ottaa käyttöön palveluntarjoajille.

Näissä toiminnoissa on haettavissa synergiaa suoraan myös Pyörämatkailukeskuksen Welcome Cyclist -labelin kautta.



Tärkeimpien toimijoiden ja sidosryhmien yhdessä laatima MTB-matkailun tahtotila ja vision 
muodostaminen sekä tämän takana yhteisenä ”ylläsläisenä” rintamana seisominen ovat ratkaisevia 
asioita kehityksen kannalta.

Tämä tahtotila määrittelee tavoitteet, odotusarvot, investoinnit, roolit sekä aluetaloudelliset hyödyt 
niin matkailuliiketoiminnan kuin yhteisön näkökulmasta. On tärkeätä myös viestiä avoimesti ja 
aktiivisesti valituista linjauksista - se sitouttaa ja innostaa. 

Esimeriksi Sölden käytti vahvasti viestintää hyödyksi alkuvaiheen kehitystoiminnoissa ja julkaisi myös 
itse ”Bike Republic Newspaper” -julkaisua, jossa tuotiin esiin MTB-matkailua, reittisuunnittelua, 
oppeja sekä sen kehityksen näkökulmia. Jakelussa olivat kaikki alueella asuvat ihmiset ja luonnollisesti 
myös matkailijat toimivat kohderyhmänä. Tämä toimi sisäisen viestinnän vahvana alueellisena 
työkaluna sekä tehokkaana välineenä esimerkiksi maanomistajien ja hallinnoijien sekä julkisen sektorin 
suuntaan.  

YHTEINEN TAHTOTILA




