
Benchmark-raportti
Terveisiä Itävallan Söldenistä! Olemme täällä Ylläs Ympärivuotiseksi -hankkeen benchmark
matkalla reittien sidosryhmien (Metsähallitus, Tunturi-Lapin Reitit, Kolarin kunta) ja hankkeen
kumppanuusyritysten kanssa tutustumassa Alppien maastopyöräilykeskuksiin. Lensimme
Müncheniin, josta tänne kesti ajaa 3-4 tuntia pieniä ja mutkaisia vuoristoteitä. Ylläkselle
pääsee siis varsin näppärästi Kittilästä, se meidän kannattaa muistaa!

Olemme jo tänään saaneet aimo annoksen tietoa miten Sölden on kehittänyt maastopyöräilyä
niin markkinoinnin kuin reittienkin näkökulmasta. Söldenissä haaste ei ole raha vaan se, että
täällä ei ole maata rakentaa reittejä. Rahoitus hoidetaan pääasiassa 3,5 eur/yö turistiverolla,
josta euro menee reittien rakentamiseen ja ylläpitämiseen ja 2,5 euroa markkinointiin.

Söldenissä on kesäkaudella noin puoli miljoonaa ja talvikaudella noin 2 miljoonaa yöpymistä,
petipaikkoja noin 18 000 ja ne ovat kaikki rekisteröityjä petejä. Majoitusta on tarjolla pienissä
hotelleissa ja huoneistoissa, jotka ovat yleensä kotien yhteydessä. Paikalliset eivät ole saaneet
40 vuoteen myydä talojaan, jotta kiinteistöjä ei myydä turisteille, jotka käyttävät niitä vain pari
viikkoa vuodessa. Sveitsissä näin ei ole tehty ja siellä monessa keskuksessa on paljon
suurimman osaa vuodesta tyhjillään olevia taloja samalla kun asuntopula on kova.

Tänä viikonloppuna on MTB-kauden avajaiset ja se näkyy katukuvassa.

Huomenna tutustumme tarkemmin pyöräreitteihin ja jatkamme sitten matkaa seuraavaan
mtb-kohteeseen Pontresinaan, Sveitsiin.



Pyörien pesupaikka ja bike parkin alastuloreitti



Tämän pumpparkin on rakentanut hotelli, jossa yövymme. Näkymä hotellihuoneesta.



Tänä viikonloppun vietetään mtb-kauden avajaisia ja alueella on paljon erilaisia pyöräkojuja.



Tästä lähtee gondolihissi bike parkin reiteille.



Pyörätelineitä



Söldenissa on maailman tiheimmin urheilukauppoja.



Intersporttejakin oli montaa eri liikettä ympäri Söldeniä, joka on oikeasti pieni pinta-alaltaan



Pyöränhuoltoa: ilmaa ja korjaustarvikkeita ilmaiseksi kaikkien käytössä.



Lehmät laiduntavat keskustasta 300 metriä.



Bike Republic on Itävallan Söldenin (noin 3 000 asukasta) brändi kesän maastopyöräilylle.
Patikoijat ovat edelleen kävijämäärältään suurin asiakaskunta, mutta katukuvassa heitä ei näy,
kun lähtevät aamulla vuorille ja palaavat kylään vasta illalla.
Pyöräilijät sen sijaan liikkuvat kaduilla vuokraamoissa, siirtyessään hissiltä toiselle tai kun bike
parkin flow-reitit päättyivät aivan kylän keskustaan. Bike Republic näkyy joka paikassa;
banderolleja, sloganeita (Bikers rules!), pesupaikkoja, avajaistapahtumassa jne. Hissilipun
ostajille annetaan Bike Republic -passit (koska kyllähän tasavallassa täytyy olla oma passi ja
kansalaisia), johon voi kerätä leimoja eri reiteiltä. Leimoja keräämällä kansalainen sai sitten
ilmaisia pieniä pyöräilyyn liittyviä lahjoja kuten rapakaaria, sukkia jne. MTB-reitit ja hissit on
nimetty paikallisella vanhalla murteella. Bike Parkissa on 55km ratoja (shaped lines) ja
perinteisiä reittejä (trails) 45km.

Söldenin kesän asiakaskunta oli ennen maastopyöräilyn kehittämistä vanhempaa patikoijaa,
mutta nyt asiakkaat ovat samoja (70%) sekä kesällä että talvella ja keski-ikä on 34,5 vuotta.
MTB-pyöräilijät käyttävät patikoijiin verrattuna enemmän rahaa.

Jaoimme Ylläksen ryhmän kahtia aloittelijoihin ja kokeneempiin ja lähdimme päiväksi Bike
Parkiin. Aloittelijoille pidettiin erittäin kattava koulutus. Tutustuimme ensin pyörään; vaihteisiin,
hissisatulaan ja eri ajoasentoihin. Poljimme sitten ensin sora- ja sitten komposiittimateriaalista
rakennetulle pumptrackille harjoittelemaan käännöksiä (muista aina katsoa sinne minne olet
kääntymässä!) ja pumppaamista. Sen jälkeen harjoittelimme miten pyörillä pääsee ylös
rullaportaissa ja opettelimme jarrujen käyttöä sekä edessä että takana. Vauhti ei saa missään
vaiheessa nousta niin kovaksi, että renkaat liiraavat vaan pyörän on oltava hallittavissa koko
ajan.

Nousimme aluksi kiskovaunulla ensimmäiselle siniselle radalle, jonka alussa oli vielä erikseen
pieni sadan metrin harjoittelupätkä bermejä ja pumppeja asfalttitien vieressä eli sitä pystyi
polkemaan helposti ylös useamman kerran. Sen jälkeen pääsimme laskemaan ihan oikeaa
reittiä muiden pyöräilijöiden seassa ja olihan se hauskaa, oikein funriding! Nousimme vielä
gondolilla keskiasemalle, josta laskimme reilun 9km mittaisen sinisen reitin alas kylään. Reitti
oli rakennettu osioista, joiden välissä oli aina levähdyspaikka.



Luonnokivistä tehtyä reittiä kokeneemmille pyöräilijöille



Pumptrackejä Söldenissä oli 2, joista tämä toinen sijaitse vähän kauempana
keskustasta ja oli rauhallinen paikka harjoitella. Pumptrackit olivat yleisessä käytössä ja
kaikille ilmaisia.



MTB-opas opettamassa bermeissä kääntymistä. Erittäin tärkeää oppia, ennen kuin
suuntasi takana näkyvälle vuoren rinteelle.



Kokeneempi pyöräryhmä keskiaseman lähtöportilla, joka sekin on brändätty Bike
Republicilla.



Allegra on tehnyt kestävän reitin suunnitelman Söldeniin. Siellä ei esim. käytetä
muovisia rumpuputkia vaan rummut rakennetaan kivistä.



Korkeamman lähtöpaikan portti.



MTB-opas näyttää miten pumpataan kädet gorilla-asennossa



Reitin varrella oli taukopaikkoja eri osioiden välissä. Näillä voi syödä eväitä ja katsella
maisemia sekä kerrata miten edellinen osio meni.



Pyöräily tasavallan
passi, johon kerätään leimoja eri reiteiltä ja saadaan sitten ilmaisia pyörätarvikkeita
kuten rapakaaria ja sukkia.



Bike Republic -auto oli ajettu reitin varteen tarjoamaan ilmaisia virvokkeita. Auton
toisella puolella oli tarroitus patikoijille ja se käännettiin niin päin, jos oltiin patikoijien
reitin varrella.



Jatketaanpa vielä Alppien pyörämatkailukeskuksien tutustumismatkan raportointia. Thusisissa
tutustuimme Viamala Sportwerkstatt -urheiluliikkeeseen https://www.viamalasportwerkstatt.ch/.
Yritys on ollut perustamassa maastopyöräilyä ja luomassa koko mtb-kulttuuria Thusisin
alueelle, joka ei ole tyypillistä matkailualuetta Sveitsissä. Yrityksen ideana on tarjota
laadukkaiden mtb-pyörien ja mtb-pyöräilyyn liittyvien varusteiden myynnin ja vuokrauksen
lisäksi monipuolisia mtb-tapahtumia (mm. alan johtavia puhujia, musiikkia, kilpailuja),
opastettuja retkiä niin paikallisille kuin matkailijoillekin ja kehittää alueen maastopyöräilyä,
jossa yhteisöllisyys oli tärkeää. Paikalliset asukkaat lapsista lähtien ja myös kunta ja muut
yleishyödylliset toimijat oli saatu innostumaan maastopyöräilystä. Yritys hyödynsi
kehittämisessä erilaisia rahoituskanavia ja oli perustanut myös yhdistyksiä ja seuroja, joissa
toimi myös innokkaita mtb-vapaaehtoisia mm. reittien rakentamisessa ja opaskoulutuksessa.
MTB-opaskoulutus koettiin erittäin tärkeänä ja siihen tulee panostaa myös meillä Suomessa.
Yritys oli rakentanut liikkeen sisälle kivisen polunpätkän sekä tapahtumalavan, joka oli jo
käynyt pieneksi ja tapahtumat oli nyt siirretty ulkotiloihin. Pihalla oli kaikille ilmainen
pyöränpesupaikka ja pieni toolbox. Rakenteilla oli myös uusiutuvaa energiaa käyttävä uusi
liiketilakokonaisuus, johon kuului majoitusta, co-working-, tapahtuma- ja kokoustiloja sekä
tietysti isompi urheiluliike.

Reilun kilometrin päässä sijaitsi yrityksen alulle panema, mutta yhteisön rahoittama (mm.
sponsorointi ja kunta), noin 2 km mittainen Trail Center eli metsään rakennettu
harjoittelu/temppurata maastopyöräilylle, joka oli kaikille avoin ja ilmainen.
https://www.trailcenter-thusis.ch/Rata sijaitsi pienellä metsäalueella, mutta sinne oli saatu
mahdutettua monentasoista reittiä ja kulkipa siellä myös pururata juoksijoille, jos esim.
vanhemmat halusivat juosta sillä välin kun lapset pyöräilivät. Tällainen rata sopisi meille
Ylläksellekin moneen paikkaan, koska se ei vaadi suuria korkeuseroja eikä isoa pinta-alaa
suhteessa reittien määrään.

https://www.viamalasportwerkstatt.ch/?fbclid=IwAR1HS9WL7IOU9fC_UWsg2s_62OYfm1oR60GfldDM0z4th7WuMr7sNR6S1fk
https://www.trailcenter-thusis.ch/?fbclid=IwAR1OO9iByXOIuhUpEDDEANoSQUQUmUjWETBadEm7bwQpTXQLVwOCRSL-jbc


Yksi kolmesta Viamala Sportverksattin yrittäjästä kertomassa yrityksen
laajentumissuunnitelmia, joita hän oli hahmotellut legoista! Hauska idea havainnollistaa uusia
suunnitelmia.



  

Thusisin Trailcenter eli tamppu/harjoittelurata maastopyöräilylle, alla sponsoreiden logoja.



Radan reitit oli nimetty sponsoreiden mukaan ja jokaisella kierroksella kerrottiin mitä voit reitillä
oppia.



Radan oli suunnitellut Allegra ja toteuttanut Allegra yhdessä paikallisten kanssa.



Radan rakentamisessa oli hyödynnetty olemassa olevia luonnonelementtejä.



Ratojen vieressä kulki myös pururata juoksijoita/kävelijöitä varten.





Urheiluliikkeen sisälle oli rakennettu kivistä polku.



Trailcenterin
temppuratoja



Tällä pätkällä voi
kokeilla hyppyjä.



Radan varrella oli myös penkkejä ja aina eri reitin varrella oli taulu, jossa tarkempaa tietoa
pätkästä ja turvallisuudesta sekä pyöräilyvinkkejä.



Pari jyrkkääkin mutkaa.



Samalle reitille oli
merkitty sininen (helppo), punainen (keskivaikea) ja musta (vaikea) ajolinja.



Tässä hyvä esimerkki
miten samalle reitille on rakennettu eri vaikeusasteisia ajolinjoja.



Kävelijöille vasemman
pururata, musta reitti keskellä ja helppo oikealla.



Kaikissa mutkissa oli
tehty bermejä.







Vielä pari raporttia Alppien tutustumismatkalta.
Osa porukkaamme kävi tutustumassa mtb-reittityömaalle Flimsin haastavassa maastossa
vuorenrinteellä. Normaalisti reittejä rakennetaan yhden lapio/haravamiehen (tai -naisen) ja
minikaivurin kanssa, mutta täällä oli mukana toinenkin lapiomies. Työntekijät kävivät vielä
koeajamassa reittipätkän päivän jälkeen, että mutkien bermit ja kallistukset ovat varmasti
mukavia (fun riding!) ja turvallisia pyöräillä. Työnjälki oli vaikuttavaa ja reittejä tehtiin luonto ja
maisemat huomioiden. Reittien leveys oli noin 1,20 metriä ja ylä- ja alamäet rakennettiin niin
mutkaisiksi, että vauhdit eivät pääse kohoamaan. Reiteillä käytettiin myös ns.”vauhdin
kuristuskiviä” eli muuten tasaiselle reitille jätettyjä kiviä, jotka pyöräilijä joutuu kiertämään ja
näin myös hidastamaan vauhtia.

Toinen osa porukkaamme piti työpajan, jossa pohdimme, miten Ylläksen maastopyöräilyn
kehittämistä kansainväliselle tasolle lähdetään viemään eteenpäin. Olemme Ylläksellä
päässeet jo hyvään alkuun; meillä on hyvät palvelut (mm. välinevuokraamot, majoitus,
ravintolat), sisäinen liikenne on kehitettävissä ympärivuotiseksi ja meillä on jo jonkin verran
mtb-kulttuuria; pyöriä näkyy jo kylien raitilla ja koulujen pihoilla. Vielä on kuitenkin matkaa
siihen, että maastopyöräily koetaan samalla tavalla tärkeäksi ja koko Ylläksen omaksi jutuksi
kuin mitä esimerkiksi maastohiihto meille on.

Eniten kehitettävää meillä on maastopyöräreiteissä, jotta ne palvelevat myös kansainvälistä
maastopyöräilijää. Meillä on olemassa peruskesäreittiverkosto, joka palvelee meille tärkeitä
patikoijia ja ns. retkipyöräilijöitä ja muutamia maastopyöräilyyn hyvin sopivia reittipätkiä, jotka
ovat kuitenkin yhteiskäytössä patikoijien kanssa.

Maastopyöräilylle tarvitaan myös muutamia omia, erillisiä reittejä, jotka on suunniteltu ja
rakennettu nimenomaan maastopyöräilyn näkökulmasta. Reitit tulisi kulkea
maastonmuodoiltaan vaihtelevassa maastossa, mieluiten muutama pitempi alamäki eli flow
-reitti, reitit ovat noin 1,2 m levyisiä ja reittipohja on mukavan tasaista; ei liian teknistä. Reitillä
tulee olla mutkia, joissa on bermejä eli kallistuksia ja pumppeja eli pieniä kumpuja.
Jalostamme Klue/Allegran kanssa Ylläkselle tehtyä maastopyöräilyn masterplania, johon
suunnitellaan myös uusia mtb-reittejä. Olemme käyneet keskusteluja mm. poro- ja
metsätalouden kanssa kansallispuiston ulkopuolisista reiteistä.

Alppireissun aikana on tullut esille, että kaikkien kohteiden maastopyöräilykehittämisessä
tärkeää on ollut yhteisöllisyys ja yhteisön tuki, maanomistajien ja sidosryhmien tuki reittien
luvitukseen sekä tietysti reittien investointirahoitus. Tutustumismatkan aikana yritykset
päättivät, että ne vievät viestiä eteenpäin kukin omassa organisaatiossaan ja sitten
sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille Ylläksen maastopyöräilyn kehittämisen tahtotilasta.
Elo-syyskuussa tullaan tiedottamaan ja jalkauttamaan laajasti maastopyöräilyn
kehittämissuunnitelmia myös hankkeen kautta.

Myönteisen (maasto)pyöräilykulttuurin luominen meille Ylläkselle on meidän jokaisen toimijan
tehtävä ja on hyvä muistaa, että Ylläksen kehittäminen kansainväliseksi
maastopyöräilykohteeksi ei missään nimessä sulje pois meille tärkeitä muita lajeja, niin kesällä
kuin talvellakaan. Alppien pyörämatkailukohteet näyttivät hyvin, että patikoijat olivat edelleen
suurin asiakasryhmä, mutta pyörämatkailijat toivat rahaa ja näkyvyyttä kohteille aivan eri
tavalla.



Liikuteltava toimistovaunu toimi hyvin työpajan pitopaikkana.



Reitien rakentamiseen tarvitaan ulkopuolista investointirahoitusta (EU-rahoitukset) sekä
tulevaisuudessa myös yhä enemmän käyttäjiltä kerättävää rahaa.



Alppien kohteissa oli yleensä muutama yksittäinen henkilö, joka oli tehnyt valtavasti töitä
maastopyöräilyn kehittämisen eteen alkuvaiheessa. Allegra oli monessa kohteessa mukana
kehittämässä. Juteltiin myös alabrändeistä.



Koko yhteisö vahvasti
mukaan kehittämiseen. Rahoitus monesta eri lähteestä, yritykset, kunta, EU, sponsorit ja
erityisesti käyttäjät. Reitteihin tulee panostaa. Tällaiset tutustumismatkat ovat todella tärkeitä
jatkossakin. Ja se kaikkein tärkein - asiakasnäkökulma!



Flimsin
reittirakennustyömaa sijaitsi jyrkässä rinteessä.



Lapiomies selittää
linjojen, mutkien ja bermien tärkeyttä.

Viimeisenä tutustumismatkapäivänä vierailimme Lenzerheidessa, jossa on Sveitsin suurin
hissipyöräkeskus eli bike park Bike Kingdom ja myös muita mtb-reittejä. Siellä järjestetään
myös MTB World Cup -kisoja.

Alue koostuu 3:sta kunnasta ja siellä on yhteensä noin 1,7 miljoona yöpymistä/vuosi.
Maastopyöräily on täälläkin suhteellisen uusi juttu; noin 10-15 vuotta sitten alueet alkoivat
miettiä, miten kehittäisivät kesämatkailua, koska se oli aiemmin perustunut vaeltamiseen.
Vaeltajat lähtevät aamulla ja palaavat illalla. Lenzerheidessa maastopyöräilijät käyttävät
tutkimuksien mukaan noin 275 euroa/vrk ja vaeltajat noin 170 e/vrk. Alue oli Söldeniä laajempi
ja laakso leveämpi ja siellä meni järven rantoja kiertävä patikointireitti. Talvella alueella on
myös maastohiihtolatuja.



Maastopyöräilyn kehittämisen myötä hissilippumyyntien myynnit jakautuvat nyt 60% talvi ja
40% kesä. Alakerran urheilukauppa Pesko Sport Shop myy varusteita ja välineitä, ja vuokraa
ja huoltaa talvella suksia, monoja ja mäenlaskukelkkoja sekä kesällä mtb-pyöriä. Heidän
liikevaihdostaan taas jo 60% tulee kesäkaudella ja kokivat kesän merkityksen kasvavan koko
ajan.

Hotelli Kurhausessa, jossa yövyimme, näkyi kaveriporukoita maastopyöräilymatkalla ja
hotellissa oli pyörän pesupaikka sekä tilava varasto, jossa pystyi myös korjailemaan ja
huoltamaan omia pyöriään.

Sekä Lenzerheidessa (Bike Kingdom) että Söldenissä (Bike Republic) on luotu alabrändi
maastopyöräilylle, koska sen on koettu selkeyttävän markkinointia monien eri lajien
tarjoamisen sijaan ja saavan markkinointiviestin paremmin kohderyhmälle perille. Bike
Kingdomilla on myös oma mobiiliappi, jonka kehittämisessä oli hyödynnetty psykologisia
oppeja pelillisyydestä ja pelien koukuttavuudesta.

Lenzerheidestakin oli muuten noin 4 tunnin bussimatka Münchenin lentokentälle.



Pesko Sport Shop oli panostanut pyörien huoltotiloihin ja -välineisiin.



Lenzerheiden Bike Kingdomin hissipyöräreittejä



Näkymä gondolihissilinjalta alas kylään. Reitti kulki hissilinjaa myötäillen.





Pyörän pesutilat vuokraamossa



Kaikki sujui digitaalisesti verkkokaupan varauksien kautta



Reitillä hyödynnetty hienosti luonnonkiviä, joita löytyy paikalta.



Bike Kingdomin Pascal kertoi lukuja ja historiaa. Kehittäminen alkanut 10-15 vuotta sitten ja
kesämatkailu on kasvanut merkittävästi sekä asiakasmääriltään että tuloiltaan, kun alue on
keskittynyt maastopyöräilyn kehittämiseen.



Pesko Srots Shopissa oli suuret näytöt, jossa ohjattiin asiakkaita oikeille tiskeille.


