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Johdanto 
Maastopyöräilyn suosio on noussut kansainvälisesti ja kansallisesti. Kesällä 2020 olemme nähneet 

Euroopassa ennätyksellisen maastopyörien kysynnän. Ilmiö näkyi Suomessa mm. siten, että useat 

maastopyörämallit olivat loppuun myytyjä ja maahantuojat eivät pystyneet vastaamaan kysyntään, koska 

pyöriä ei ollut saatavilla. Myös sähkömaastopyörien suosio on noussut nopeasti.  

Maastopyöräilyn avulla on tehty useita onnistuneita aluekehitystoimenpiteitä. Esimerkiksi Tasmaniassa 

“ghost town” on muuttunut maastopyöräilyn suunnitelmallisen kehittämisen myötä eloisaksi paikaksi. 

Pohjoismaissa suunnitelmallisen maastopyöräilyn kehittämisen myötä Trysilissä kesämatkailu on vilkastunut 

ja paikkakunnalle on saatu ympärivuotisia työpaikkoja ja asukkaita. Paikkakunnan vuosia laskussa ollut 

väkiluku on kääntynyt nousuun kehitystoimenpiteiden myötä.  

Suomessa pyöräily on ollut nosteessa ja sen asemaa halutaan vahvistaa valtiovallan toimesta. Konkreettisia 

toimenpiteitä on ollut mm. Pyörämatkailukeskuksen perustaminen ja lukuisat pyöräilyn edistämishankkeet. 

Viime vuosien aikana maastopyöräilyreittejä ja -palveluita on kehitetty aktiivisesti usein hankkeistamalla 

toimenpiteitä. Tällä hetkellä Lapissa on käynnissä hankkeet mm. Saariselällä, Rukalla, Levillä ja Ylläksellä. 

Lisäksi reittikehitystoimenpiteitä tehdään usein pyöräilyseurojen, kaupunkien ja yritysten toimesta. 

Muutamat hiihtokeskusyhtiöt ovat panostaneet bike parkkeihin eli hissiavusteiseen pyöräilyyn jo reilun 

vuosikymmenen ajan. Viime vuosina uusia bike parkkeja on rakennettu moneen hiihtokeskukseen ympäri 

Suomea. Hissipyöräily on tärkeä taloudellinen lisä epävarmojen ja lyhyiden talvikausien yleistyessä. 

Hissipyöräilyn suosion kasvaminen tullee näkymään myös pohjoisten bike parkkien asiakaskunnan kasvuna 

ja monipuolistumisena. 

Ylläksen matkailu perustuu vahvasti talveen. Lumettoman ajan matkailua kehittämällä voidaan luoda 

ympärivuotisia työpaikkoja, saada alueelle lisää vakituisia asukkaita, kehittää uusia palveluita ja turvata 

olemassa olevien palveluiden säilyminen. Ylläksellä maastopyöräily on valittu kesämatkailun kehittämisen 

kärkituotteeksi. Kehittämistä tehdään mm. Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeen avulla. Hankkeessa on tehty 

maastokartoituksia, tutkittu alueen vetovoimatekijöitä, haastateltu yrittäjiä, tehty asiakaskyselyitä ja 

järjestetty työpajoja sekä seminaareja. Hankkeen päätuotoksena on Bike Master Plan, joka kokoaa 

hankkeessa koottuja tietoja yhteen ja antaa askelmerkit, millaisilla toimenpiteillä Ylläksestä voidaan kehittää 

Lapin vetovoimaisin maastopyöräilymatkailukohde. 

Bike Master Plan -tavoite 
Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeen Bike Master Planin tavoitteena on luoda käsitys Ylläksen maastopyöräilyn 

ja maastopyöräilyinfran tämänhetkisestä tilasta, alueen toimijoiden maastopyöräilyyn satsaamisen 

motivaatiosta ja tarpeista, tavoiteltavista kohderyhmistä sekä luoda askelmerkit ja suunnitelmat 

maastopyöräilyn, maastopyöräilyreittien ja pyöräilijäystävällisten palvelujen kehittämisestä lyhyellä (1-2 

vuotta), keskipitkällä (3-7 vuotta) ja pitkällä (8-20 vuotta) aikavälillä siten, että Ylläs olisi varteenotettava 

maastopyöräilymatkailukohde kansainvälisessä markkinassa.  

Huomioitava on, että tämä bike master plan on toteutettu vuoden verran etuajassa tähän mennessä saatujen 

tulosten perusteella ja siinä on täydennettävää erityisesti markkinoille menon ja pitkien 

maastopyöräilyreittien kehittämiseen liittyen. Myöskään reittien rahoituksen ja ylläpidon suunnitelmia ei 

käsitellä tässä suunnitelmassa, mutta niitä kannattaa tehdä reittejä ylläpitävien tahojen toimesta. 
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Maastopyöräily 
Maastopyöräily jakaantuu lukuisiin alalajeihin (kuva 1). Yhteistä kaikille tässä maastopyöräilylajeiksi 

luokitelluille lajeille on nappularenkaat ja että niillä on tarkoitus ajaa pääasiassa muualla kuin päällystetyillä 

teillä.  

 

Kuva 1. Maastopyöräilylajit vs. muut pyöräilylajit. 

Maastopyöräilylajit eroavat merkittävästi toisistaan ajotavan, ajopaikkojen ja usein myös tavoitteiden tai 

harrastajien “heimon” mukaan. Lisäksi lajeissa on toisistaan selkeästi erottuva pyöräkalusto ja varusteet. 

Voidaan todeta kuitenkin, että nykyaikaiset xc-,trail-, all mountain- ja enduromaastopyörät soveltuvat 

erinomaisesti maastopyöräilyn yleiskäyttöön useimmille.  

Kuka maastopyöräilijä on? 
Hankkeessa pyrittiin selvittämään, ketä maastopyöräilijät ovat ja mitä odotuksia maastopyöräilijöillä on 

maastopyöräilymatkailukohteelta. Maastopyöräilijöiden profiilin, tarpeiden ja erityispiirteiden 

tunnistaminen on tärkeää maastopyöräilyolosuhteiden kehittämisessä. Selvityksessä käytettiin aineistona 

hankkeen tekemää Suurta maastopyöräilykyselyä, International mountain biking association (IMBA) 

tutkimusta, Kokkosen seminaariesitelmän tietoja sekä hankkeen kesän matkailijakyselyä (Taloustutkimus 

Oy).  

Suuri maastopyöräilykysely toteutettiin vuodenvaihteessa 2019-2020. Kyselyyn vastasi 571 henkilöä. 

Kyselyyn vastanneista iso osa oli maastopyöräilijöitä, joista valtaosa asuu Suomessa. IMBA:n tutkimus on 

vuodelta 2015. Vastaajia kyselyssä oli 6057. Otos koostuu pääasiassa eurooppalaisista vastaajista. Imban 

tutkimuksessa vastaajien keski-ikä on 24-vuotta, joka on todennäköisesti alhaisempi, kuin 

maastopyöräilijöiden keskimääräinen ikä. Imban tutkimuksen vastaajajoukko ei siten välttämättä kuvasta 

maastopyöräilijöiden keskimääräisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi tulotaso saattaa olla nuorilla alhaisempi kuin 

varttuneemmilla. Lisäksi kansainvälisessä vertailussa tulotasojen vertailu pitäisi suhteuttaa kansallisiin 

tulotasoihin. 

Maastopyöräilykyselyn mukaan kaikista vastaajista 65 % harrastaa arkipyöräilyä (kuva 2). Arkipyöräilyä 

harrastavista 71 % harrastaa myös jotain muuta pyöräilylajia. Suosituin maastopyöräilylaji on 
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jokamiespolkujen ajaminen. Maastopyöräily talvella on myös erityisen suosittua (44 % vastaajista). Reilu 18 

% vastaajista harrastaa hissipyöräilyä tai ajaa rakennetuissa bike parkeissa. IMBA:n (2015) tutkimuksen 

mukaan enduro- ja trail -pyöräily on suosituinta, jonka jälkeen tulee xc-pyöräily. Bike parkeissa vierailee lähes 

puolet vastaajista ainakin silloin tällöin (kuva 3).  

 

Kuva 2. Mitä pyöräilylajeja harrastat (Suuri maastopyöräilykysely 2020). 

 

Kuva 3. Maastopyöräilylajit ja bike park -vierailut (IMBA 2015). 

Kyselyissä ja tutkimuksissa löytyy yhdeneväisiä piirteitä maastopyöräilyn harrastamisen motiivista (kuva 4 ja 

5). Yleisimmin motiiviksi kerrotaan luonnosta nauttiminen, arjesta irtautuminen ja rentoutuminen, hauska 

tekeminen ja kuntoilu. Hankkeen ja IMBA:n kyselyissä huomion arvoinen ero löytyy sosiaalisen 

kanssakäymisen erosta. Hankkeen kyselyn mukaan kavereiden kanssa ajan viettäminen ei noussut 

tärkeimmiksi motivaatiotekijöiksi, kun IMBA:n tuloksissa se on viiden tärkeimmän tekijän joukossa. Kuitenkin 

useilla paikkakunnilla on aktiivisia pyöräseuroja, suosittuja kimppalenkkejä ja pyöräilytapahtumat keräävät 

tuhatpäin osallistujia ja osa tapahtumista myydään loppuun muutamassa minuutissa.  
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Kuva 4. Ajamisen motivaatiotekijät (Suuri maastopyöräilykysely 2020). 

 

 

Kuva 5. Ajamisen motivaatiotekijät (IMBA 2015). 

Maastopyöräilijöiden tulotaso on useiden lähteiden mukaan keskimääräistä korkeampi. Myös 

maastopyöräilykysely tukee tätä väittämää. Maastopyöräilyn harrastajista selkeästi useampi ansaitsee yli 

3000 €/kk kuin niistä, jotka eivät harrasta maastopyöräilyä (kuva 6). IMBA:n aineistossa tulotason määrittely 

on hankalampaa eri maiden ostovoimavaihtelun takia. Vastaajat ovat olleet myös nuoria, mikä näkynee 

matalampana tulotasona (kuva 7). Kokkosen (2019) mukaan tyypillisen maastopyöräilijäasiakkaan tulotaso 

on yli 5000 €/kk. Suomalaisten palkansaajien mediaanitulo vuonna 2019 oli 3140 €/kk (Tilastokeskus 2020).  

Maastopyöräilijöitä pidetään yleensä hyvinä asiakkaina. He ovat tottuneita käyttämään palveluita. Usein 

maastopyöräilijät haluavat ajaa päiväretkiä ja majoittua mukavasti sekä rentoutua ajopäivän päätteeksi. 

Maastopyöräilijälle on tärkeää, että pyörä toimii hyvin ja sille löytyy turvallinen paikka. Monet pyöräilijät 

sijoittavat tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja maastopyöriin.   
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Kuva 6. Vastaajien tulotaso suhteessa harrastuneisuuteen (Suuri maastopyöräilykysely 2020). 

 

 

Kuva 7. Vastaajien tulotaso (IMBA 2015). 

Maastopyöräilykyselyn mukaan yli 90 % vastaajista polkee lähipolkuja kauempana vähintään kerran vuodessa 

ja yli 40 % useammin kuin 5 kertaa vuodessa (kuva 8). IMBA:n mukaan 77 % maastopyöräilijöistä tekee 

maastopyöräilymatkoja (kuva 9).  
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Kuva 8. Maastopyöräilymatkojen tekeminen. 93 % vastaajista ajaa muualla kuin kotipoluilla (Suuri maastopyöräilykysely 

2020). 

 

Kuva 9. Halukkuus tehdä maastopyöräilymatkailua (IMBA 2015). Yhteensä 77 % matkailee viikonlopun tai enemmän 

vuodessa. 
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Yleisimmin maastopyöräilijä on 30-40-vuotias hyvätuloinen mies, joka on kiinnostunut tekniikasta ja 

matkustamisesta (kuva 10). Maastopyöräilyn suosion kasvaminen näkyy maastopyöräilijöiden kirjon 

lisääntymisenä. Sähköpyörät ja pyörien kehittyminen ylipäätään tekee ajamisesta mukavampaa, 

hauskempaa ja helpompaa. On silmin nähtävissä, että maastopyöräily on saavuttanut suosiota yhä 

laajemman käyttäjäkunnan keskuudessa. Sekä maastossa että maastopyöräilyn some-keskusteluissa on 

nähtävissä etenkin naisten ja varttuneempien ihmisten löytäneen lajin pariin. 

Kesän matkailijatutkimuksen tulosten mukaan kesän 2020 matkailijoista 28% saapui Ylläkselle ensisijaisesti 
maastopyöräilyn takia ja 70 % vastaajista on pyöräillyt Ylläksellä lumettomana aikana, talvella tai molempina 
kausina (kuva 11). Lisäksi 18 % on kiinnostunut kokeilemaan pyöräilyä.  
 
Tutkimuksen mukaan kaikista vastaajista lähes puolet on pyöräillyt Ylläksellä lumettomana aikana. Alle 65-
vuotiaista vain reilu kymmenys on ilmoittanut, ettei ole kiinnostunut pyöräilystä lainkaan. Yli 65-vuotiaissa 
osuus on 28 %, mutta heistäkin yli 70 % on pyöräillyt tai vähintään halukas kokeilemaan pyöräilyä. Ylläksen 
kesän 2020 matkailijat maastopyöräilivät keskimäärin 4-5 päivänä lomansa aikana. Miehet pyöräilivät 
useamman päivän kuin naiset. Pyörävuokrauspalveluita käytti 41 % pyöräilyä harrastaneista. Nuoremmat 
käyttivät iäkkäämpiä useammin pyöränvuokrauspalveluita.  
 

 

 

Kuva 10. Tyypillinen maastopyöräilijäasiakas (Kokkonen 2019). 
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Kuva 11. Kesän 2020 matkailijatutkimuksen mukaan Ylläksen kävijöistä yli neljäsosa tuli kesällä paikalle pyöräilyn 
takia. 

 

Kehitys ja trendit 
Suomessa maastopyöräilyn kehittämiseen on satsattu aktiivisesti muutamissa paikoissa yli vuosikymmenen 

ajan. Viime vuosina kehitys on kiihtynyt ja kirjoitushetkellä on menossa useampia isoja maastopyöräilyn 

kehityshankkeita tai -projekteja. Todennäköisesti maastopyöräilyn suosion kasvamiseen ovat vaikuttaneet 

ainakin pyörien kehityksen myötä parantunut ajamisen mukavuus ja helppous, vapaa-ajan lisääntyminen, 

luontoharrastusten ja liikunnan suosion nousu ja käytettävissä olevan rahan lisääntyminen. Myös tietoisuus 

lajista, kurssit ja harrastuspaikkojen lisääntyminen ovat voineet lisätä harrastajamääriä. COVID19 -kriisi on 
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lisännyt pyöräilyn suosiota länsimaissa. Myös maastopyöräilyn suosio on noussut erittäin nopeasti. Kesän 

2020 aikana nähtiin ennätyksellinen maastopyörämyynti niin suomessa kuin kansainvälisestikin. Samoin 

kotimaanmatkailussa maastopyöräily oli entistä suuremmassa roolissa useissa matkailukohteissa. Ylläksellä 

kesän 2020 matkailijoista 28 % saapui paikalle maastopyöräilyn takia. 

Maastopyöräilyn suosio on kasvanut myös naisten joukossa ja maastopyöräilyä harrastavien naisten määrä 

tulee todennäköisesti kasvamaan. Kesän matkailijatutkimuksen mukaan 84 % naisista oli pyöräillyt Ylläksen 

lomalla tai halukas kokeilemaan pyöräilyä. Naiset ovat kiinnostava asiakasryhmä heille tarkoitettujen 

maastopyöräilypalvelujen kehittämisen näkökulmasta. Naiset käyttävät miehiä todennäköisemmin 

esimerkiksi opas- ja muita pyöräilyyn liittyviä palveluita.  

Suomessa suurin osa maastopyöräilijöistä ajaa eniten jokamiespoluilla ja kuntoilureiteillä. Erityisesti 

maastopyöräilyä varten rakennettuja reittejä tai paikkoja on perustettu entistä useampiin paikkoihin kuntien, 

matkailualueiden, harrastajien, yritysten ja yhdistysten toimesta. Suosittuja rakenteita ovat esimerkiksi 

pump trackit, maastopyöräilyradat, enduroradat ja hyppypaikat.  

Suomesta ei tiettävästi ole olemassa tilastotietoja maastopyöräilijämääristä. Facebookin maastopyöräily  

-ryhmässä on 22000 jäsentä, MTB-enduro Finland -ryhmässä 5800 jäsentä ja MTB Oulu -ryhmässä 4800 

jäsentä. Kansainvälisesti maastopyöräilijöitä on arvioitu olevan noin 19 miljoonaa (kuva 12). Nykyisin määrä 

on todennäköisesti reilusti yli 20 miljoonaa, joista yli 10 miljoonaa on Euroopassa. Maailman suurimmalla 

maastopyöräilyfoorumilla Pink Bikella on yli 1,2 miljoonaa seuraajaa (Socialblade 2020) ja Single track 

mountain bike -lehden facebook sivua seuraa yli 548000 henkilöä. Globaalin maastopyöräilymarkkinan arvon 

lasketaan olevan 5621,2 milj. USD ja sen odotetaan kasvavan 7939,7 milj. USD eli markkinan vuosikasvun 

odotetaan olevan 5 % 2021-2026 (RFDTV 2020). 

 

Kuva 12. Maailman maastopyöräilijöiden määrä (muokattu lähteestä enteralliance.com 2018). 
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Ylläksen matkailualue 
Ylläksen matkailualue sijaitsee Suomessa Länsi-Lapissa noin 120 km napapiiriltä pohjoiseen. Alueen palvelut 

ovat pääasiassa Kolarin kunnassa, mutta osa palveluista ja iso osa reitistöstä ovat Muonion ja Kittilän kuntien 

puolella. Ylläksellä on kaksi kylää. Äkäslompolo sijaitsee pohjoispuolella Yllästunturia ja Ylläsjärven kylä on 

tunturin kaakkoispuolella. Molemmissa kylissä on noin 700-800 vakituista asukasta. Tunturikyliin voidaan 

laskea myös Luosun (20 asukasta) ja Hannukaisen (23 asukasta) kylät. Molemmissa kylissä on mökkejä ja 

yksittäisiä matkailuaktiviteetteja. 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston eteläosa kuuluu Ylläksen matkailualueen piiriin. Kansallispuisto on yli 

puolen miljoonan (vuosi 2019) henkilön kävijämäärällään suomen suosituin (Metsähallitus 2020).  

Ylläksellä majoituskapasiteetti on suurimmaksi osaksi mökkimajoitusta. Alueella on noin 2000 mökkiä. Lisäksi 

majoituspalveluja tarjoaa useampi hotelli, hostelli ja huoneistot. Yhteensä alueella on noin 20000 

petipaikkaa. Ylläksen kokonaiskävijämäärästä on vaikea saada tarkkaa tietoa, koska Suomessa ei rekisteröidä 

mökkimajoitusta. Rekisteröityjä yöpymisiä kesällä 2020 oli 26 600.  

Ylläksen lähellä on noin 65 km päässä Levin matkailualue. Seuraavaksi lähimmät merkittävät 

matkailukeskittymät ovat Saariselkä, Rovaniemi ja Kemijärven Pyhätunturi. 

Ylläs tunnetaan perinteisesti maastohiihdosta, laskettelusta ja luontomatkailusta. Nykyisin Ylläs on tunnettu 

myös monien maastopyöräilijöiden keskuudessa. Tärkeimpiä vetovoimatekijöitä Ylläksellä ovat  

• Puhdas luonto 

• Tunturit ja maisema 

• Ladut ja talvireitit 

• Laskettelukeskus 

• Kesäreitit 

• Maastopyöräily ja bike park 

• Maailman puhtain ilma 

• Lappi 

• Yötön yö ja kaamos 

• Revontulet 

• Kansallispuisto 

• Palvelut 

Kesän matkailijatutkimuksessa Ylläksen tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi nousi luonto (kuva 13). 

Maastopyöräily oli kahdeksanneksi tärkein vetovoimatekijä. Ensimmäistä kertaa vierailevien osalta 

maastopyöräily oli neljänneksi tärkein vetovoimatekijä. 

Ylläksellä on muutamia tunnettuja kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, joista suurimpia ovat NUTS 

polkujuoksutapahtuma, Ylläs Soikoon, Ylläs Jazz ja Blues, sekä Ylläs Acapellas -musiikkitapahtumat.  

Ylläkselle pääsee julkisilla liikennevälineillä lentäen (Kittilän ja Rovaniemen lentokentät), Junalla (Kolarin 

asema), linja-autolla ja kutsutaksilla. Talvella julkisia liikennevälineitä kulkee kohtalaisen hyvin, mutta 

kesäaikana julkinen liikenne on vähäistä ja suurin osa kesämatkailijoista saapuu paikalle omilla autoilla. 

Lisäksi kesäaikaan alueella ei ole sisäisen liikenteen linja-autovuoroja (talvella Skibus). 

 



 

11 
 

 

Kuva 13. Ylläksen vetovoimatekijät kesän 2020 kävijätutkimuksen mukaan.  

Lumettoman ajan matkailu 
Ylläksellä lumet sulavat huhti-toukokuussa ja yleensä kesäkuussa reitit ovat pääosin vapaana lumesta.  

Palvelut ovat aiempina vuosina avautuneet juhannukselta tai heinäkuun alusta ja sulkeutuneet koulujen 

aloitukseen elokuun alussa ja avautuneet jälleen elokuun lopussa ruskasesongille. Toukokuussa lumien 

sulamisaikaan matkailuinto alueelle on vähäistä (kuva 14). Myös lähes kaikki palvelut elintarvikekauppoja ja 

paria ravintolaa lukuun ottamatta ovat olleet toukokuussa useimmiten kiinni.  

Ylläksen kesäkausi on pidentynyt viime vuosina molemmista päistä. Kesällä 2020 kesäkausi alkoi 

vilkastumaan kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana ja vierailijoita kävi paikalla lähes lokakuun loppuun 

asti. Lokakuussa pidettävät syyslomat ovat vilkastuttaneet loppusyksyn kautta. Heinäkuu ja syyskuu olivat 

edelleen vilkkaimmat kuukaudet, mutta etenkin pyöräilijät ovat löytäneet kohteen muinakin aikoina. 

Eurooppalaisissa matkailijoissa on erityistä potentiaalia etenkin elokuun kävijämäärien kasvattamiseksi. 

Tällä hetkellä kesäkuun alusta lähtien alueella on useita yrityksiä avoinna koko kesän. Myös osa reittien 

varrella sijaitsevista erämaakahviloista (latukahvilat) ovat olleet avoinna. Maastopyöräilyn suosion kasvu on 

mahdollistanut kahviloiden aukiolon myös lumettomana aikana. Myös muu retkeilyinfra (laavut, kodat, 

käymälät) on kasvavan käyttäjäpaineen alla. 

Kesämatkailussa alueen suosituimmat aktiviteetit ovat patikointi ja maastopyöräily. Alueella on mahdollista 

harrastaa myös mm. kalastusta, melontaa, frisbee golfia, maisemien katselua, uintia, marjan- ja sienten 

poimintaa, ratsastusta, maantiepyöräilyä, polkujuoksua ja mönkijällä ajoa 
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Kuva 14. Heinäkuu ja syyskuu ovat edelleen suosituimmat ajat vierailla Ylläksellä. Kyselyyn vastasi kesän aikana lähinnä 

Suomalaiset vastaajat. Eurooppalaisilla lomakausi on elokuussa. 

Maastopyöräilyn kehitys Ylläksellä 
Maastopyöräilyä on ollut Ylläksellä jo kolme vuosikymmentä (kuva 15). Maastopyörämatkailua kokeiltiin 

ensimmäistä kertaa Ylläksellä 90-luvun alussa paikallisten yrittäjien toimesta. Laji ei kuitenkaan vakiintunut 

alueen aktiviteetteihin vielä tuolloin.  

Vuonna 2000 julkaistiin Ylläksen matkailuyhdistyksen toimesta ensimmäinen maastopyöräilyreittikartta. 

Kartan reitit perustuivat pääasiassa latuverkostoon ja kaikki reitit eivät olleet pyöräilykelpoisia. Seitsemän 

vuotta myöhemmin Iso-Ylläs Oy rakensi gondolihissin ja 2008 rakennettiin Ylläs bike park. Alamäki eli DH-

pyöräily oli pitkään pienen harrastajaryhmän aktiviteetti. Ylläksen radat olivat vaativia.  

Paikallisten toimijoiden aktiivisuus ja läskipyörien kehitys mahdollistivat talvipyöräilyreittien kehittämisen. 

2015 kunnostettiin ensimmäisen kerran talvipyöräilyreittejä talkoovoimin. Talvipyöräilyreitit otettiin 

Matkailuyhdistyksen huollon piiriin 2017. Talvipyöräilyreittejä on nykyisin Ylläksellä yli 80 km. 

Talvipyöräilyssä käytettävät leveärenkaiset läskipyörät ovat aidosti ympärivuotinen investointi. Samoja 

välineitä on mahdollista käyttää kesä- ja talvikaudella.  

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston laajennus 2005 toi Ylläksen matkailualueen kansallispuiston piiriin. 

Kansallispuistossa toimintoja ohjataan järjestyssäännöllä ja jokamiehen oikeudet eivät päde sellaisinaan. 

Kansallispuiston laajennuksen jälkeen maastopyöräily ei ollut sallittua Ylläksen puiston puolella sijainneilla 

alueilla, mutta luontokohteille pääsyä maastopyörällä alettiin suunnitella, koska kansallispuistossa halutaan 

tarjota eri käyttäjäryhmille mahdollisuus tutustua luontoon. Metsähallitus on kehittänyt ja testannut reittien 

kestävöintitapoja ja kunnostanut reitistöä etenkin suosituilla kansallispuiston reiteillä niin jalan kulkijoita kuin 

pyöräilijöitä varten. Alueen opasteita, viitoitusta ja reittimerkintöjä on myös parannettu. Lisäksi 

maastopyöräilyn mahdollistamista varten on kuultu mm. Metsähallituksen kiinteistökehitystä ja 

Metsätaloutta. Kehitystoimenpiteiden myötä pyöräily sallittiin kansallispuistossa ensin kesällä 2015 Ylläs-Levi 

reitillä ja kesällä 2017 kansallispuistossa saa ajaa polkupyörällä kaikilla merkityillä reiteillä muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta (kiellot voimassa turvallisuus- tai luonnonsuojelusyistä).  
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Kesän ja syksyn aikana 2017 toteutettiin Reila-hanke, missä Ylläs oli pilottikohteena. Reila-hankkeen 

jatkumona kehitettiin kesäreittikartta, missä yhdistettiin maastopyöräily- ja vaellusreitit 

vaativuusluokituksineen ja poistettiin kartalta pyöräilyreiteistä selkeästi pyöräilyyn sopimattomat reitit.  

Matkailuyhdistys osti reittitiedon jakamista varten Outdoor Active (OA) palvelun 2018. Palvelun kautta reitit 

näkyvät Ylläksen nettisivuilla ja palveluntarjoajan sivujen kautta. Metsähallituksen OA:n palvelussa oleva 

Ylläksen alueen sisältö näytetään Ylläksen palvelun kautta. Ylläksen tuottama sisältö ei näy Metsähallituksen 

Luontoon.fi -sivuston kautta.  

Alkuvuodesta 2019 Ylläksen matkailuyhdistys valmisteli kesämatkailun kehittämishanketta yhdessä alueen 

yritysten ja Visit Ylläksen kanssa. 2,5-vuotinen hanke alkoi kesällä 2019 ja se kestää 2021 loppuun. 

Maastopyöräilijöiden määrä on kasvanut useana perättäisenä vuonna ja tämänhetkisen käsityksen mukaan 

pyöräilijöiden suhteellinen osuus lumettoman ajan kävijöistä on myös kasvanut. Kesä 2020 oli vahva 

kotimaisen matkailun vuosi ja edelleen maastopyöräilijöiden määrä on kasvanut niin Ylläksen 

matkailualueella kuin muillakin pohjoisen matkailualueilla. Ylläksellä oli kesällä 2020 yli 300 

vuokramaastopyörää, joista noin 150 oli sähköavusteisia maastopyöriä. Sähköpyörien suosio yleisesti ja 

pyöränvuokrauksessa on kasvanut parin viime vuoden aikana.  

Tällä hetkellä Ylläksellä on noin 180 km maastopyöräilyyn sallittuja reittejä (kuva 16). Reiteistä noin 105 km 

sijaitsee kansallispuistossa ja 75 km kansallispuiston ulkopuolella lähinnä Luosun suunnalla Yllästunturin 

eteläpuolella. Kansallispuiston ulkopuolella reittien huollon ja reittimerkintöjen taso on selkeästi 

vaatimattomampi kuin kansallispuistossa. Syksyllä 2019 ja kesän ja syksyn 2020 aikana asiakaspalautteissa 

on käynyt selkeästi ilmi maastopyöräilyn nousu ja yhteiskäyttöreittien kasvanut käyttäjämäärä.  

Kesinä 2019 ja 2020 Ylläksen tärkeimpiä kansallispuiston yhteiskäyttöreittejä on kestävöitetty kymmenien 

kilometrien matkalta. Erityismaininnan voi antaa Kellostapulinkurun kunnostukselle, millä voitiin purkaa 

reitillä ollut pyöräilykielto (aiemmin ei ollut turvallinen pyöräillä). Ylläsjärven kyläyhdistys on rakentanut 

kesällä 2019 Ylläsjärven kaupan tuntumaan pump trackin ja Kolarin kuntoilijat rakensi kesällä 2020 

maastopyöräilyn harjoitteluun sopivia rakenteita, jotka sijaitsevat kirjoitushetkellä Äkäslompolon koulun 

pihassa. Navettagalleria rakensi kesän 2020 aikana maastopyöräilyn harjoitteluradan kahvilan viereen. 

 

Kuva 15. Maastopyöräilyn kehitys Ylläksellä (Laukkanen 2020). 
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Kuva 16. Ylläksen reitistö kesällä 2020. Suurin osa reiteistä on yhteiskäyttöreittejä. Tummanpunaiset reittikorostukset 

ovat pyöräilyltä kiellettyjä reittietappeja. Vihreällä korostettu alue on kansallispuistoaluetta. 
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Maastopyöräilyn tavoiteltavat kohderyhmät 
Ylläksellä ei ole määritelty tavoiteltavia matkailijakohderyhmiä tai selkeää strategiaa matkailun 

kehittämiseen. Hankkeessa selvitettiin kesällä 2019 alueen maastopyöräily- ja majoituspalveluihin liittyviltä 

yrittäjiltä heidän tavoittelemistaan kesämatkailijoiden ja maastopyöräilijöiden kohderyhmistä (taulukko 1). 

Keskusteluissa erottui työikäiset, kaveriporukat ja aloittelijat, joita pidettiin erityisen kiinnostavina 

asiakasryhminä. Kilpailijat ja kokeneet pyöräilijät koettiin useiden toimijoiden kohdalla vähemmän 

kiinnostaviksi, koska he eivät välttämättä käytä pyörävuokraus- tai opaspalveluita. Osalle toimijoista he ovat 

erinomaisia asiakkaita ja he käyttävät palveluja usein huippusesongin ulkopuolella. Yleisesti voidaan todeta, 

että alueen yritykset ovat löytäneet hyvin paikkansa ja jokseenkin toisistaan eroavan asiakaskunnan.  

Maastopyöräilemään tulevan asiakkaan viipymä on pidempi, kuin muiden kesämatkailijoiden, jotka usein 

ovat paikalla yön tai kaksi. Kesämatkailijalle tyypillistä on, että majoitus varataan juuri ennen saapumista.  

Taulukko 1. Haastateltujen Ylläksen yritysten tavoitellut maastopyöräilykohderyhmät (2 p = erittäin tavoiteltava, 1 p = 

tavoiteltava, 0 p = neutraali, -1 p = ei ole kiinnostava) 

Millaisia maastopyöräilijöitä  
Ylläkselle pitäisi saada lisää? Yritys a Yritys b Yritys c Yritys d Yritys e Yritys f Yritys g Yhteensä 

Työikäisiä aikuisia pariskuntia 1 2 0 1 2 0 1 7 

Kaveriporukoita 1 1 1 1 0 1 0 5 

Aloittelijoita 1 1 0 2 1 0 0 5 

Nautiskelijoita 1 1 0 1 1 0 0 4 

Nuoria 1 1 0 1 -1 1 0 3 

Perheitä 1 2 1 -1 -1 0 0 2 

Eläköityneitä 1 0 -1 1 1 0 0 2 

Kokeneita ja taitavia pyöräilijöitä -1 -1 1 2 2 0 -1 2 

Kilpailijoita -1 -1 -1 1 2 0 -1 -1 

 

Alueen yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa nousi selkeästi esille, että erityisen tavoiteltavia 

kansainvälisiä kesämatkailija- ja maastopyöräilykohderyhmiä ovat eurooppalaiset sekä etenkin 

saksankielisiltä alueilta tulevat matkailijat. Myös Ruotsin ja Norjan matkailijat mainittiin sekä nykyisinä että 

tavoiteltavina asiakkaina. Mainitut tavoiteltavat asiakasryhmät koettiin maksukykyisinä asiakkaina. He ovat 

myös oma-aloitteisia ja osaavat toimia pohjoismaalaisessa kulttuurissa.  

Sähköpyörät ja kohderyhmät 
Sähköpyöräilyn suosio on kasvanut edellisen 3-5 vuoden aikana erittäin nopeasti. Yleinen asenne 

sähköpyöräilyä kohtaan on muuttunut harrastajakunnan sisällä hyväksyvämmäksi ja usein sähköavusteisesta 

pyöräilystä ollaan vähintäänkin kiinnostuneita. Sähköpyöräilyn avulla maastopyöräilyharrastus on 

mahdollinen yhä useammalle ja se kiinnostaa entistä laajempaa joukkoa. 

Sähkömaastopyöräily tuo mm. seuraavia ominaisuuksia maastopyöräilyyn:  

• Sähköavustus luo tasaisen vedon, mikä auttaa ylämäessä ja vaativammassa maastossa esim. 

esteiden ylittämisessä 

• Sähköpyörän (n 25 kg) massa, missä painopiste on matalalla, tekee siitä tukevan oloisen ajettavan 

• Sähköpyörällä voi tehdä keskimääräistä pidempiä ja vauhdikkaampia retkiä  
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Sähkömaastopyöräilyn hyötyjä- tai harrastajaryhmiä voidaan jakaa karkeasti seuraavasti:   

• Iäkkäämmät ja vähemmän liikuntaa harrastaneet 

• Lapset jaksavat (ja ehkä myös motivoituvat) ajamaan pidemmän ja vaativamman retken 

• Aloittelijoille helppo tapa päästä lajin pariin 

• Harrastajat kokevat sähkömaastopyöräilyn usein hauskempana (fun factor) 

• Talvella sähkömaastopyörä ja sähköfatbike tekevät ajamisesta useimmille mielekkäämpää 

Suomessa sähköavusteinen pyörä rinnastetaan tavalliseen maastopyörään, jos pyörä on 

tieliikennekelpoinen. Tieliikennekelpoisilla sähköavusteisilla pyörillä voidaan ajaa samoilla reiteillä kuin 

tavallisilla maastopyörillä. Todennäköisesti sähköpyörät kuluttavat etenkin ylämäissä ja pehmeissä paikoissa 

reittejä tavallisia pyöriä enemmän, koska niissä on enemmän massaa ja vetoa. Tästä ei ole vielä saatavilla 

tutkimustietoa ja ero voi olla pieni ja riippua enemmän ajotavasta kuin avusteisuudesta. Sähköpyörillä retkien 

pituudet voivat kasvaa ja tämä kannattaa ottaa huomioon reittien kehittämisessä ja suunnittelussa.  

Ylläksen maastopyöräilyreittien ja -paikkojen kehittäminen 
Maastopyöräilymatkailun näkökulmasta on kriittisen tärkeää kehittää reittiverkostoa siten, että 

maastopyöräilyyn on kiinnostavaa ajettavaa riittävän paljon koko loman ajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että viikon lomalla olisi kuusi-seitsemän pyöräilypäivää ja jokaiselle päivälle pitäisi alueen 

tarjota pyöräilijälle sopiva reitti ja mielekäs elämys. Se ei välttämättä tarkoita, että joka päivä ajetaan eri 

reittiä ja uuteen paikkaan vaan joka päivälle pitää löytää reitistöstä ja alueen muista pyöräilyaktiviteeteista 

sopiva variaatio, mikä tuntuu uudelta sekä on mielenkiintoinen ja sopiva.  

On myös niin, että erityisen hienoja ajokokemuksia halutaan usein toistaa ja reitistöstä saatetaan haluta ajaa 

“siisti” etappi tai reitti useamman kerran saman loman tai saman päivän aikana.  

Ylläksen reitistön kunto ja kunnostukset jakautuvat selkeästi kansallispuiston ja sen ulkopuolisiin reitteihin. 

Kansallispuistossa Metsähallitus on kunnostanut ja kestävöittänyt etenkin kylien lähireittejä. Tyypillisesti 

reitit sorastetaan ja puisia pitkospuita korvataan kestävämmillä ratkaisuilla, kuten rautaritiläpitkoksilla. 

Kunnostuksia tehdään yleisesti reittien kulumisen hillitsemiseksi ja sen takia, että jalan kulkijat ja pyöräilijät 

pysyvät reiteillä eivätkä polut levene hallitsemattomasti.  

Kansallispuiston ulkopuolella reitit ovat yleensä kuntien ylläpitämiä. Kolarin kunnan alueella reittien ylläpito 

on ollut viime vuosina vähäistä ja korjauksia on tehty lähinnä moottorikelkkareittien silloille. Korjaukset on 

toteutettu ostopalveluina. Ylläsjärven puolella kyläyhdistys on aktiivinen olosuhteiden kehittäjä ja 

Ylläsjärvellä on talkootyönä toteutettu mm. Möykkyseen johtava sorapolku. Muiden kuntien toimesta ei ole 

tiedossa, että kunnostustoimia olisi kohdennettu Ylläksen matkailualueelle. 

Ylläkseltä Särkitunturiin menevä reitti on ollut ilman ylläpitoa vuosia. Reitillä on lahonneita pitkoksia ja 

kivikkoisia paikkoja. Reitti sijaitsee Muonion kunnan puolella.  

Ylläkseltä Leville kulkeva reitti on puoleksi kansallispuiston alueella. Puiston ulkopuolella olevat osuudet 

ylläpidetään Metsähallituksen toimesta, koska reitti on valittu Pallas-Ylläs TOBE 1 -hankkeessa suositelluksi 

top-maastopyöräilyreitiksi. Metsähallitus on kunnostanut myös joitain muiden top-reittien puiston 

ulkopuolisia osuuksia. Ylläksellä muita pyöräilyyn Metsähallituksen suosittelemia top-reittejä ovat Sport 

Resort Ylläs-Äkäslompolo, Kesänkijärven kierros ja Kukastunturin polkaisu. 

Ylläksen reitistön pääasiassa kansallispuistossa sijaitsevat lähireitit sopivat helppoa pyöräilyä haluaville. 

Helppojen reittien kohderyhmänä ovat esimerkiksi lapset, aloittelijat, pyöräilyä kokeilevat ja 

luontopyöräilystä pitävät. Vaativammat pyöräilyreitit sijoittuvat Hangaskuruun ja Kotamajalta Peurakaltioon 
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päin. Aakenuksella ja Äkäskerolla on vaativampaan pyöräilyyn hyviä reittejä, mutta kansallispuisto ei 

markkinoi aluetta maastopyöräilyyn. Kansallispuiston ulkopuolella on Luosussa muutamia keskivaativia 

reittietappeja. Figure8 -reitillä on keskivaativa etappi.  

Ylläksellä on myös jonkin verran jokamiespolkuja, mitä pyöräilijät käyttävät. Ne eivät ole kuitenkaan 

suuremmin matkailukäytössä. Jokamiehen oikeuksien nojalla ei voida markkinoida tai ohjata pyöräilijöitä 

käyttämään jokamiespolkuja. Virallisia reittejä varten täytyy vähintään olla maanomistajan lupa. 

Metsähallitus kysyy luvituksessa aina myös paliskunnan kannan reittilinjauksia muutettaessa. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan paliskunta ei kannata mitään uusien reittien rakentamista. Paliskunta on 

kuitenkin hiljattain hyväksynyt uusia talvireittejä, mitkä on suunniteltu mahdollisimman vähän 

poronhoitoelinkeinolle haittaa aiheuttaviksi. Käytännössä reittilinjauksien tulee kulkea esimerkiksi 

hiihtolatujen tai kelkkareittien tuntumassa.  

Ylläksen alueella on potentiaalia maastopyöräilyn parareittien kehittämiseen. Maastopyöräilyn parareittien 

ei tarvitse olla sileitä, mutta reittien pitää olla tarpeeksi leveitä paramaastopyörillä ajamiseen. Reiteillä ei saa 

olla kapeita pullonkauloja, mistä leveämmillä pyörillä ei pääse läpi (esim. pitkokset, sillat, puiden välit).  

Leveät ja helpot reitit sopivat myös peräpyörän tai lasten kärryn kanssa pyöräilyyn.  

Syksy 2019 ja kesä/syksy 2020 on osoittanut, että retkeilyn ja maastopyöräilyn nopea kasvu on aiheuttanut 

ruuhkaa reiteillä. Sesonkiaikaan reittipalautteista käy selkeästi ilmi, että kävelylle omistettuja reittejä 

haluttaisiin lisää. Käyttäjämäärään nähden palautteen määrä on vähäinen, mutta iso osa palautteista koskee 

kävelyn ja pyöräilyn yhteensovittamista. Suurimpina ongelmina yhteensovittamisessa on kohtaamisten suuri 

määrä ja kulkumuotojen nopeuserot. Kävelijät kokevat usein tulevansa yllätetyiksi, koska he eivät kuule 

pyöräilijöiden tulevan.  

Käyttäjien toiveet ja tarpeet 
Suuren maastopyöräilykyselyn mukaan Ylläksellä pyöräilleiden vastaajien reittien kehittämisen palautteissa 

toistui etenkin seuraavat teemat: 

• Reittimerkkaus, opastus ja viitoitus pitäisi olla parempi ja kattavampi 

• Liikaa sorastuksia 

• Lisää reittejä 

• Tarvitaan vaikeampia reittejä 

• Reitit ovat liian helppoja ja tylsiä 

Muutamia kommentteja toistui myös seuraavista teemoista: 

• Tarvitaan helpompia reittejä 

• Reitit ovat kivikkoisia 

• Reitit ovat märkiä 

• Flow -reittejä pitäisi tehdä 

Vastaavat teemat sekä vaativammasta että helpommasta reitistä toistuvat sekä sosiaalisen median 

kommenteissa Ylläksen reiteistä puhuttaessa että Ylläksen reittejä koskevissa palautteissa. Myös osa alueen 

matkailuyritystoimijoista kaipaa enemmän pyöräilyyn erityisesti suunniteltuja mielekkäitä pyöräilyreittejä.  
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Reittikehityksen toimintakenttä ja osapuolet  
Ylläksellä ei ole toimijaa, joka hallinnoi, ohjaa tai suunnittelee matkailualueen reitistön kehittämistä 

kokonaisuutena pidemmällä aikavälillä. Metsähallitus tekee itsenäiset kehitys- ja toimenpidesuunnitelmat 

kansallispuiston alueelle. Ylläksen matkailuyhdistys ry on koonnut reittikehitysryhmän, joka kokoontuu 

muutaman kerran vuodessa. Ryhmän kokoonpanossa on mukana yhdistyksen toiminnanjohtaja, 

urakoitsijoiden edustajat ja Metsähallitus. Reittikehitysryhmän kokouksissa käsitellään pääsääntöisesti 

meneillään olevia asioita. Ylläksen reittikehitystoimintakenttä on kuvattu kuvassa 17. 

Uusia reittejä tehtäessä tai olemassa olevia reittejä kunnostettaessa, muutettaessa tai poistettaessa tulisi 

huolehtia, että tiedot muutoksista huomioidaan mahdollisimman pian ainakin seuraavissa toiminnoissa: 

• Viitoitukset 

• Reittimerkinnät 

• Reiteillä olevat lähtötaulukartat 

• Mahdolliset risteyskartat 

• Printtikartat 

• Nettikartat (nykyisellään ainakin: retkikartta, OA, Infogis, MH:n omat järjestelmät) 

• Trailforks (tällä hetkellä ei virallista hallinnoijaa) 

• Reittikuvaukset (OA + muut mahdolliset kanavat) 

Reittimuutosten aiheuttamiin muutostoimenpiteisiin kannattaisi Metsähallituksen, kunnan ja 

Matkailuyhdistyksen kehittää yhteistyössä toimivat prosessit, joilla varmistetaan, että muutokset tulevat 

tehdyksi. Lisäksi kannattaisi kehittää valmiita tarkempia toimenpidesuunnitelmia hankkeistamista varten. 

Valmiilla suunnitelmilla on mahdollista reagoida nopeasti jakoon tuleviin investointirahoituksiin. 

Uusien reittien rakentamisesta on aina sovittava maanomistajan kanssa. Kansallispuistossa reittikehitystä 

ohjaa voimassa olevat säädökset ja hoito- ja käyttösuunnitelma. Lisäksi todennäköisesti 

maastopyöräilyreiteille pitää tehdä turvallisuusasiakirja tai vähintäänkin arvioida, onko reitti vähäriskinen, 

mille asiakirjaa ei tarvitse laatia (lisätietoa tukes.fi).  

Ylläksen alue on hyvässä asemassa suhteessa moniin muihin matkailualueisiin maanomistajuuksien 

näkökulmasta. Valtaosa maista on valtion omistuksessa. Kansallispuiston ulkopuolella olevat alueet ovat 

pääasiassa metsätalousmaata, jota hallitsee Metsähallitus. Yksityisiä maita on eniten tunturikylien 

tuntumassa. Kansallispuiston sisällä olevien reittien kehittämisestä vastaa Metsähallitus. Yleiskaavassa 

kansallispuiston ulkopuoliset reittikehityksen näkökulmasta mielenkiintoiset alueet ovat pääasiassa 

retkeilyyn ja ulkoiluun osoitettuja alueita (https://www.karttatiimi.fi/kolari/oyk_yllas.pdf).  

Olemassa olevat Ylläksen kelkka- ja latureitit on pääsääntöisesti reittitoimitettu. Samoja reittejä käytetään 

myös retkeily- ja maastopyöräilyreitteinä.  

Ylläksen maankäyttöä tullaan linjaamaan Ylläs III -strategiatyössä ja osayleiskaavauudistuksessa. Työ on 

käynnistetty 2020. Suunnitelman tekemistä johtaa Kolarin kunta. 

https://tukes.fi/
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Kuva 17. Reittien kehittämisessä on monia toimijoita (Joel Kauppinen 2020). 

Vaativuusluokittelu ja arviointi 
Suomessa ei ole kansallista tai yleisesti käytössä olevaa maastopyöräilyreittien luokittelujärjestelmää. 

Suomen latu on kehittänyt kävelyreiteille sopivan luokittelujärjestelmän ja laskettelurinteet on luokiteltu 

yleisesti käytössä olevilla luokilla.  

Ylläksellä on käytössä 2017 Reila-hankkeessa kehitetty luokittelujärjestelmä. Ylläs ympärivuotiseksi -

hankkeessa luokittelujärjestelmään lisättiin erittäin helppo luokka ja tarkennettiin kuvauksia. Lähtökohtana 

vaativuusluokkien kuvauksissa on kertoa käyttäjälle, millaiset taidot hänellä tulee olla reitin ajamiseksi. 

Reittien luokittelun tulisi perustua lähtökohtaisesti reitin keskiarvoon (toisin kuin esim. kiipeilyreitit, mitkä 

pitää luokitella vaativimman kohdan perusteella) eli siihen, millainen tunne pyöräilijälle jää reitin ajamisesta. 

Helpolla reitillä voi olla jokin lyhyt vaativampi kohta, mutta se pitää tuoda esille reittikuvauksessa ja 

mahdollisesti kartassa. Vastaavasti vaativammalla reitillä voi olla helpompia kohtia tai etappeja, mutta sen 

tulisi olla mielekäs reitti vaativampaa reittiä hakevalle. Tärkeää on tarjota oikeaa ja riittävän tarkkaa tietoa 

asiakkaalle.  

Kartoilla reitin osia voidaan merkitä eri vaativuusluokkiin sen mukaan, kuinka vaikeita etappeja reitillä on.  

Tällä hetkellä Ylläksellä käytössä oleva Outdoor Active -karttapalvelu ei mahdollista tämän luokittelun 

täysimittaista käyttöä. Lisäksi järjestelmään ei ole mahdollista merkitä vaativuusluokittelua etapeittain. Ylläs 

ympärivuotiseksi -hankkeessa on yritetty vaikuttaa järjestelmän kehittämiseen, mutta toistaiseksi tuloksetta. 

Alla esitelty luokittelu suositellaan otettavaksi käyttöön ensin printtikarttaan ja kun se on mahdollista, 

digitaalisiin reittipalveluihin. 

Luokittelujärjestelmän jatkokehitys, eteenpäin vieminen ja kansallisesti yhtenäistäminen sopisi 

Pyörämatkailukeskuksen tehtäväksi. Nämä luokittelukriteerit on viety Pyörämatkailukeskukselle tietoon.  
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Maastopyöräilyreittien vaativuusluokittelujärjestelmä  
Erittäin helppo 

Leveä tasainen kovapohjainen polku tai reitti. Sillat ovat leveitä ja reitillä ei ole pitkospuita. Mäet ovat loivia 

ja korkeuserot pieniä. Reitillä pärjää tavanomaisilla pyöräilytaidoilla.  

Helppo 

Leveä polku tai reitti. Reitillä on pääosin kova alusta. Juuret, kivet ja muut esteet voi rullata yli tai ne ovat 

kierrettävissä. Sillat ja pitkospuut ovat leveitä. Reitillä voi olla pitkiä ylä- tai alamäkiä tai muita osuuksia, joilla 

pitää olla tarkkaavainen ja kontrolloida vauhtia.  

Keskivaativa 

Selkeä polku tai reitti. Reitillä voi olla pitkospuita, kivikoita, juurakoita ja muita esteitä, pehmeitä osuuksia, 

pitkiä loivia ja lyhyitä jyrkähköjä mäkiä. Esteiden ylittäminen voi vaatia tasapainon siirtämistä ja keulan 

keventämistä sekä sopivan ajolinjan valintaa. Ajaminen vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja maastopyöräilyn 

perusteiden hallintaa.  

Vaativa 

Polku tai reitti voi olla kapea ja siinä on useita vaikeakulkuisia kohtia, kuten juurakkoa, irtokiviä, lohkareita, 

jyrkkiä osuuksia, pehmeitä paikkoja, mutkia ja vaativia pitkospuita tai näiden yhdistelmiä. Reitillä voi olla 

pieniä hyppyjä ja droppeja. Ajaminen vaatii tarkkaa ajolinjan valintaa, tasapainon vaihdon, vedon ja 

jarruttamisen ajoitusta sekä oikeaa tilannenopeutta.  

Erittäin vaativa 

Polku tai reitti voi olla kapea ja siinä on jatkuvasti vaikeita osuuksia, kuten erittäin jyrkkiä mäkiä ja mutkia, 

lohkareita, isoja hyppyjä, gapejä, korkeita droppeja ja muita erityisen vaativia esteitä tai näiden yhdistelmiä. 

Ajaminen vaatii poikkeuksellisen hyviä maastopyöräilytaitoja.  

Kartoitukset 
Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeessa tehtiin reittikartoituksia Ylläksen matkailualueella kesien 2019 ja 2020 

aikana. Kartoitusten tarkoituksena oli saada käsitys alueen reitistön tilasta, kerätä dataa ja selvittää uusia 

maastopyöräilyreittien kehitykseen sopivia polkuja ja alueita. Kartoituksista kerättiin GPS-jäljet ja otettiin 

valokuvia kunnostettavista kohdista. 

Reittikartoitusten aineistoista kirjoitettiin maastopyöräilyreittien kuvauksia niiltä osin, kun lupa-asiat ja 

reittien kunto sallivat.  

Reittikunnostusten kustannukset 
Reittikunnostusten kustannukset koostuvat materiaali-, kone-, kuljetus- ja henkilöstökustannuksista. 

Tavanomaisten kunnostusten hinta-arviot ovat seuraavat (alv. 0): 

• Pitkospuut (2 lankkua leveät) 25€/m 

• Sorastus kovalle pohjalle, mönkijällä levitys 30 €/m 

• Sorastus kovalle pohjalle, traktorilla levitys 25 €/m 

• Sorastus pehmeälle maalle tai kivikkoon 40-50 €/m 

Maastopyöräilyä varten rakennetut bermit (kallistukset), hyppyrit ja muut rakenteet voivat vaikuttaa reitin 

kunnostamisen hintaan ja valmistumisnopeuteen. Lopulliseen hintaan voi vaikuttaa myös esim. kohteen 

saavutettavuus. Hankaliin paikkoihin on usein helpointa kuljettaa tarvikkeet talvella. Tämä vaatii 
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kunnostustoimilta hyvää etukäteissuunnittelua ja tarkkaa paikkatietoa reiteistä ja kunnostettavista 

kohteista.  

Lisäksi reittikehityksen kustannuksissa kannattaa ottaa huomioon viittojen ja reittimerkintöjen kustannukset. 

Kunnan hakemassa investointihankkeessa laskettiin reittimerkintöjen kustannukset taulukon 2 mukaisesti. 

Taulukko 2. Investointihankkeen reittimerkintöjen ja viitoituksen kustannuslaskelmamalli. 

TOLPAT Hinta alv. 0 

Tolppa 60 mm + 4 viittaa + tarvikkeet 155,5 

Pystytys 2 hlöä, ka. 2,5 h per tolppa * 210 

Hinta yht. Per tolppa 60 mm 365,5 

Tolppa 90 mm + 8 viittaa + perustus + tarvikkeet** 356,45 

Konetyö asennukseen hinta noin** 300 

Pystytys 2 hlöä, ka. 4 h per tolppa * 336 

Hinta yht. Per tolppa 90 mm 992,45 

REITTIMERKINTÄ  

Maali petrolipohjainen sävytettynä 10 l 166,45 

Työ eteneminen 0,5 km/h, yht. 58 km = 116h työtä* 4872 

Merkkauksen hinta yhteensä 58 km (~ 87€/km) 5038,45 
 

Maastopyöräilyreittien kehityssuunnitelma 
Esitetyt reittien kehitystoimenpide-ehdotukset on jaettu neljään aihepiiriin (maastopyöräilyreitit, pump 

trackit & radat, bike park ja talvipyöräilyreitit) ja aihepiirit kolmeen aikaväliin (lyhyt 1-2 vuotta, keskipitkä 3-

7 vuotta ja pitkä 8-20 vuotta). 

Maastopyöräilyreiteillä tarkoitetaan yhteiskäyttöreiteistä ja poluista koostuvia reittejä. Pump trackit ja 

maastopyöräilyradat ovat maastopyöräilyyn erityisesti suunniteltuja ajo- ja harjoittelupaikkoja, jotka 

sijaitsevat tyypillisesti pienellä alueella. Bike parkilla tarkoitetaan erityisesti pyöräilyyn ja useimmiten 

alamäkipainotteiseen ajamiseen keskittyviä pyöräilypaikkoja. Reitit ovat pääsääntöisesti yksisuuntaisia ja 

ylös noustaan hissillä tai nousemiseen erikseen tarkoitettuja reittejä.  

Maastopyöräilyreitit 
Suunnittelun perustana on, että maastopyöräilyn suosio jatkaa kasvua ja maastopyöräilymatkailijoiden sekä 

muiden kesämatkailijoiden määrä kasvaa Ylläksellä. Maastopyöräilyreittien määrää lisäämällä voidaan 

parantaa sekä kävelijöiden että pyöräilijöiden aktiviteettikokemusta ja pienentää yhteiskäyttöreittien 

kohtaamisongelmia. Mikäli trendi muuttuu, voidaan toimenpiteitä lykätä tai priorisoida eri järjestykseen. 

Suosituimmilla reiteillä (esim. Kesänkijärven ja Kukastunturin ympäristö) pyöräily ja kävelyreitit on syytä 

erottaa toisistaan.  

Ylläksen matkailualueella pyöräilyreittien kehitystoiminnan olosuhteisiin vaikuttaa matkailutoimintojen 

sijoittuminen, metsätalous, poronhoito, kaava sekä muut reitit ja maankäyttö. Maastopyöräilyreittien 

kehitysehdotusalueet voidaan jakaa karkeasti helppojen reittien ja luonnonmukaisten reittien alueisiin sekä 

erityissuunnittelun alueisiin (kuva 18). Jako perustuu pitkälti jo kunnostettujen reittien ja lähiajan 

kunnostuslistalla olevien reittien sijaintiin sekä siihen, että kansallispuiston reitistöön ei ole tämän hetken 
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Kuva 18. Yleislinjausehdotuksia Ylläksen maastopyöräilyn kehittämisen alueista.  
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tiedoilla lähiaikoina luvassa merkittäviä vaihtoehtoisia uusia reittilinjauksia. Erityissuunnittelun alueella on 

harvinainen luontotyyppi ja Metsähallitus ei halua ohjata sinne maastopyöräilyä. Maastopyöräily on tällä 

hetkellä kuitenkin sallittu alueen merkityillä reiteillä ja etenkin Äkäskeron reitti on tunnettu pyöräily-

yhteisössä. 

Helppojen reittien alueilla reitit ovat pääasiassa sorastettuja ja suurimman osan ajamiseksi ei vaadita mitään 

maastopyöräilyn erityistaitoja. Luonnonmukaisten reittien alueilla reittejä on kunnostettu ja tulisi kunnostaa 

vain tarpeellisen verran. Näillä alueilla kannattaisi tehdä myös pyöräilyllisiä reittikunnostuksia.  

Maastopyöräilyreittien kehittämisessä kannattaa kiinnittää huomiota rakenteiden laatuun ja kestävyyteen. 

Lähtökohtaisesti reitit kannattaa rakentaa niin, että monimutkaisemmat ja huoltoa vaativat rakenteet (flow-

radat, hyppyrit ym.) ovat helposti saavutettavissa, kontrolloitavissa ja sijoitettu kompaktille alueelle. 

Jyrkemmissä paikoissa reittilinjoja kannattaa muuttaa loivemmaksi tai reitistä pitää tehdä muuten sellainen, 

että pyöräilyvauhti ei kasva tarpeettoman kovaksi (esim. ei liian sileää ja leveää, tehdään mutkia/ylämäkiä 

hidastamaan ajoa). Pidemmät reitit kannattaa rakentaa siten, että niillä ei ole jatkuvaa tarkkailua vaativia 

rakenteita. Kaikkea rakentamista varten tulee tehdä tarkemmat suunnitelmat ja sopia kehittämisestä 

maanomistajien kanssa. 

Kehitystoimenpiteiden lisäksi olemassa olevia reittejä pitää ylläpitää ja huoltaa tarpeen mukaan. 

Ylläksen maastopyöräilyn kehittämisehdotukset eri aikaväleille: 

1-2 vuotta 

• Äkäskeron reitin länsipuolen (-Äkäsmylly-Peurakaltio) osuuden kunnostaminen (erillinen 

suunnitelma) 

• Luosun reitistön kunnostaminen investointisuunnitelman mukaisesti Kunnan hanketyönä (erillinen 

suunnitelma “Ylläksen eteläpuolen maastopyöräilyreitti-investointisuunnitelma 2020”, yleiskartta 

liite 1) 

• Kahvikeidas – Tunturipalo reitin rakentaminen (merkkaus ja pieniä kunnostustoimia), tarkka 

reittijälki/suunnitelma on tehty hankkeessa,  

o Ylläsjärven kyläyhdistys hoitanut asiaa eteenpäin, mutta Kiinteistökehitys ei ole vielä antanut 

lupaa toteuttamiselle 

• Kahvikeidas-Latvamaja etapin kunnostaminen helpoksi reitiksi (on MH:n toimenpidelistalla) 

• Revontulilenkki Ylikulkusilta-Aurinkotupa on pehmeä ja paikoin märkä -> pyöräiltävä kapea sorastus 

• Aurinkotupa-Tunturihotelli (Lake side Ylläs) -> kapea sorastus 

3-7 vuotta 

• Ojanlalva-Ylläsjärvi vanhan kuivia maita pitkin kulkevan polun kunnostaminen kulkukelpoiseksi 

reitiksi 

• Y1-Tunturijärvi -etapin rakentaminen 

• Kellostapulin ja Kesänkijärven nykyisen reitin yläpuolelle (eteläpuoli) pyöräilijöille uusi oma reitti 

Kesängin keittaalle asti 

• Kukastunturiin uusi vaihtoehtoinen nousu- ja laskureitti maastopyörille. Nykyinen reitti ainoastaan 

kävelyyn. Laelle yhteinen kohtauspaikka. 

• Y1-Kellokkaan ja Äkäslompolon kylän väliselle alueelle flow-ratojen rakentaminen (on tehty jo 

kartoitusta ja suunnitelmia ennen yy-hanketta)  
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• Maisematien länsipuolelle tien tuntumaan maastopyöräilyyn tarkoitetun reitin rakentaminen  

o Olemassa olevien polku-urien ja sähkölinjojen hyväksi käyttäminen (reitti kaivettu auki 

syksyllä 2020, kun on tehty maakaapelointi) 

o Tällä linjauksella saa painetta pois Kellokkaan ympäriston kävelyreiteiltä 

• Äkäslompolo-Särkitunturi-Pallastunturi -reitin kehittäminen (toimii myös bikepacking yhteytenä 

pohjoiseen) 

o Kartoitukset ja suunnitelma kannattaisi tehdä hankkeessa kesällä 2021 

• Juustomellanlaen kiertävän reitin kunnostaminen ja osin linjaaminen uudelleen pois sorateiltä 

• Tunturinhäntä -reittilinjan oikaisu -> reitti korkeuskäyrää pitkin niin, että ei tipu alas ja nouse takaisin 

ylös, kuten pururata nyt tekee 

• Iso-Lompolovaaran ylittävän reitin tarkempi suunnittelu ja rakentaminen 

• Kuertunturin enduroreitin rakentaminen 

8-20 vuotta 

• Maisematien alapuolelle koko tunturin kiertävän maastopyöräilyllisen reitin rakentaminen 

• Kuertunturin kaakkoissivulle maastopyöräilypuiston rakentaminen + 2-3 uutta endurolinjaa ylempää 

• Ylläs – Levi -reitille maastopyöräilyllisen reitin rakentaminen Vasalammelta eteenpäin 

• Vaihtoehtoinen vaativampi reitti Karila-Kotamaja etapille Kukastunturin itäpuolen rinteeseen 

 

Kävelyreitit 

Maastopyöräilyreittien kehittämisen lisäksi alueella kannattaa rakentaa uusia kävelyyn ja juoksuun 

yksinomaan osoitettuja reittejä esimerkiksi seuraavin ideoin: 

• Hotelli Saagan takaa lyhyt maisemakävelyreitti tunturia kohti ja alas 

o nousua max 100 vertikaalimetriä 

o ylimpään kohtaan maisema-/levähdyspaikka (esim. kiikku, nojatuolit, riippumatto tms.) 

o toinen suunta metsän siimeksessä ja toinen avoimemmalla alueella 

• Laadukas Yllästunturiin nouseva reitti (mahdollisesti portaita) molemmin puolin tunturia 

• Uusi tunturin ylittävä tai huiputtava kävelyreitti kansallispuistoon, joka on kohtalaisen helposti 

saavutettavissa (esim. Kesänki tai Kellostapuli) 

• Rengasreitti Kuertunturiin. Parkkipaikan rakentaminen reitin lähtöön 

Viitoitus ja reittimerkinnät 
Hankkeen aikana tulleissa reittipalautteissa on mainittu usein viitoitusten ja reittimerkintöjen puutteet. 

Ylläksellä on maastossa viitoituksia ja reittimerkintöjä useilta vuosikymmeniltä. Valtaosa rakenteista ja 

merkinnöistä on kuitenkin 2000-luvulta. Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa viitoitus perustuu pääosin 

metallisiin tolppiin ja viittoihin. Kolarin kunnan alueella puiston ulkopuolella on tarkoitus siirtyä vastaaviin 

rakenteisiin. Muutosta on tehty sitä mukaa, kun viittoja on uusittu. Tällä hetkellä arviolta yli puolet viitoista 

on vielä puisia. Joissakin paikoissa on sekä vanhoja että uusia viittoja sekaisin. 

Retkeily- ja yhteiskäyttöreittien reittimerkintänä koko alueella käytetään oranssia maalattua kolmiota, 

mustaa kierrätysmuovitolppaa oranssilla heijastintarralla tai puisia pylväitä (yleensä tunturien lakialueilla). 

Maastossa on vielä joitakin vanhoja puutolppia, joiden pää on maalattu oranssiksi.  

Viitoituksessa periaatteena on merkitä kulkutapa ja kohde, minne reitti vie sekä matka kilometreinä. 

Metsähallituksen tuotteistettujen reittien osalta on asennettu myös reittinimiä sisältäviä viittoja.  
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Maastopyöräilyreittien osalta (muut kuin Metsähallituksen top-reitit) reittiviitoitusten ongelmana on, että 

reitit kulkevat reittiverkostossa ja niitä ei ole erikseen viitoitettu reittinimillä. Pyöräilijän täytyy siis tunnistaa 

ja muistaa vähintään reitin pääasialliset kohteet, minkä kautta reitti kiertää. Useisiin viittatolppiin ei ole 

järkevää asentaa lisää viittoja, koska ne ovat jo valmiiksi täynnä. 

Maastopyöräilyreittien viitoitukseksi hankkeessa ideoitiin reittitaulut. Reittitaulu on A3-kokoinen blankko 

taulu (voi olla esim. mtb-symboli vakiona), mikä kiinnitetään viittatolppaan sopivalle korkeudelle. Tauluun 

merkitään tarroilla reitin nimi ja kulkusuunta, mihin se risteyksestä kääntyy. Tällaisen järjestelmän myötä 

useita yksittäisiä reittejä voidaan opastaa kevyesti, kustannustehokkaasti ja nopeasti lopputuloksen säilyen 

siistinä.  

PumpTrack, dirt ja muut radat 
Maastopyöräilykohteissa on usein pump trackejä, dirt-paikkoja tai muita erityisesti maastopyöräilyyn 

tarkoitettuja paikkoja. Nykyään myös monet kunnat ovat rakentaneet maastopyöräilyratoja 

lähiliikuntapaikoiksi. 

Ylläksellä on pump track Ylläsjärvellä, Bike park harjoittelurata Sport Resort Ylläksellä ja maastopyöräilyn 

harjoittelurata Navettagallerialla. Kehitystoimenpiteitä maastopyöräilyratojen rakentamiseksi kannattaa 

tehdä esimerkiksi seuraavasti: 

Ylläsjärvi 

1-2 vuotta 

• Ylläsjärven Pump track rata 

o Toimivuuden parantaminen 

o Huoltoa varten työvälineitä paikalle 

o Pidemmällä aikavälillä (3-7 vuotta) radan korjaaminen vaakatasoon 

3-7 vuotta 

• Sport Resort Ylläkselle iso laadukas asfaltti pump track 

Äkäslompolo 

1-2 vuotta 

• Maastopyöräilypuisto Sivulantielle (TLV:n tukikohdan viereinen maanläjitysalue) 

o Pump track 

o Dirt -hyppyreitä 

o Kolarin kuntoilijoiden rakenteet tai uusia vastaavia rakenteita 

o Paikka yhteisölliseen kehittämiseen ja nuorten ajanviettopaikaksi 

o Myöhemmin esim. kioskitoimintaa 

3-7 vuotta 

• Äkäslompolon kylä, Jounin kaupan tai urheilukauppojen läheisyyteen 

o Maastopyöräilyn tasotestirata (4-5 x 50-100m radat) 

▪ voi testata taitotason 

▪ kokeilla pyöriä 

▪ käyttää harjoitteluun ja opastamiseen/kouluttamiseen 

o Laadukas ja iso asfaltti Pump track harjoitteluradan yhteyteen 

• Y1 – Kellokas – Äkäslompolo 

o Maastopyöräilyä varten erityisesti rakennettu reitti jatkumona alas bike parkista 
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Ylläs BikePark 
Ylläksellä aloitettiin alamäkipyöräily kesällä 2008 Iso-Ylläksellä (nykyisin Sport Resort Ylläs). Gondoli-hissi 

mahdollisti pyörien kuljettamisen hississä. Ensimmäiset radat olivat taitavien pyöräilijöiden suunnittelemia 

ja rakentamia. Ne olivat melko vaikeita ja aloittelevilla alamäkipyöräilijöillä oli korkea kynnys lähteä 

laskemaan Ylläksen ratoja.  

Nykyisin alamäkipyöräilystä käytetään usein termiä hissipyöräily ja kohteita kutsutaan useimmiten bike 

parkeiksi. Hissipyöräilyllä tarkoitetaan maastopyöräilyä, missä mennään hissillä ylös ja ajetaan pyöräilyyn 

tarkoitettuja ratoja alas. Yleisesti bike parkkien kehityksen suunta on, että kohteista pitää löytyä myös 

helppoja ratoja, missä kuka tahansa pyöräilyn perustaidot omaava voi nauttia laskemisesta. Useat bike parkit 

tarjoavat pyöräilyä koko perheelle, kuten laskettelukeskukset tarjoavat talvella laskemista kaiken tasoisille ja 

kokoisille laskijoille. Ylläksellä toimintoja on kehitetty vastaavaan suuntaan.  

Yllästunturissa toimii kaksi eri hiihtokeskusyritystä. Tällä hetkellä kesätoimintaa on ainoastaan Sport Resort 

Ylläksellä (eteläpuoli). Pohjoispuolella hissitoimintaa on ainoastaan talviaikana. Myös muut pohjoispuolen 

palvelut ovat kiinni kesäisin. Bike parkin kesän 2020 toiminnassa olevat reitit ja palvelut näkyvät kuvassa 19.  

Ylläksen bike parkin yhdeksästä reitistä neljä on vaativia, neljä keskivaativia ja yksi helppo. Helppo rata sopii 

pienille lapsille ja alkeiden opetteluun.  

Ylläksellä noustaan ylös gondoli-hissillä. Lisäksi käytössä on helpolle reitille taikamattohissi ja kesällä 2020 

pyöritettiin ensimmäistä kautta eturinteen ankkurihissiä, jos gondolihissi oli suljettu esimerkiksi kovan tuulen 

vuoksi. Kokemukset ankkurihissin käytöstä ovat olleet positiiviset. 

Gondoli-hissi palvelee kesäisin myös muita matkailijoita, jotka haluavat käydä tunturin huipulla. 

Kehitystoimenpide-ehdotukset 
Yllästunturin koko mahdollistaa kansainvälisesti kiinnostavan bike parkin rakentamisen. Taulukossa 2 on 

vertailu kansainvälisesti tunnetuista kohteista. Taulukon vaativuusluokittelu kohteiden välillä voi poiketa 

toisistaan ja huomion arvoista on, että reitit voivat olla lyhyempiä kuin hissin ylhäältä alas eli yhdeltä 

päälinjalta lähtee variaatioita ja kaikki nimetään ja lasketaan erillisiksi reiteiksi, kuten Ylläksen bike parkissa 

(kuva 19).  

Yllästunturille ominaispiirteistä on rakkakivikko. Paljas kivikko alkaa noin 400-440 m korkeudelta 

ilmansuunnasta riippuen ylös 719 m asti. 400 m alapuolella pintamaakerros on hyvin ohut ja pintamaan alla 

maa on karua ja kivikkoista. Eteläpuolella alle 400 m kasvaa puita ja maa on hienojakoisempaa, joskin 

kivikkoista. 

Taulukko 2. Bike park vertailu (lähteet: kohteiden nettisivut ja bikeparkworld.com) 

Paikka Korkeusero 
(m) 

Reittejä 
kpl 

Erittäin helppo, 
lasten rata 

Helppo Keskivaativa Vaativa Pro Reittejä 
yht. km 

Åre 853 34  7 8 9 8 50 

Whistler 1508 76  6 26 22 19 +80 

Sölden 1300 11 1 6 2 2  35 

Trysil 700 21  4 11 5 1 +50 

Järvsö 171 21  3 9 5 4  

Ylläs 427 9 1  4 4  ~13 
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Kuva 19. Ylläs bike park kesällä 2020 (karttakuvassa ilmakuva ja DEM © Maanmittauslaitos 2020). 

 

Mahdollisen bike park -sesongin pituus nykyisellään Ylläksellä on noin 4-5 kk riippuen keväällä lumen 

sulamisesta ja syksyllä lumen tulosta. Yleensä tunturissa on lumettomia pälvipaikkoja toukokuussa ja 

kesäkuun aikana lumi sulaa tunturista. Lumenviipymäpaikkoja on etenkin pohjoispuolen rinteissä ja kurussa. 

Syksyllä tunturiin tulee usein ensilumi lokakuun aikana ja pysyvä lumi marraskuun aikana. Alppien ja 

Pohjoismaiden kohteisiin verrattuna pyöräilysesonki Ylläksellä on likimain yhtä pitkä. 

 

Ylläksen bike parkin erityiset vetovoimatekijät 

• Avoin maisema lähes koko reittien matkan 

• Lappi 

• Yötön yö 

• Puhdas ilma 

• Ei liian kuuma 

• Porot tunturissa 

• Suomen pisimmät reitit 

• Suomalaisille eksoottinen kohde 

• Ulkomaalaisille eksoottinen kohde 

• Palveluinfra valmiina 

 

Seuraavassa on esitetty askelmerkkejä (ks. myös kuva 20), kuinka Yllästunturiin olisi mahdollista rakentaa 

kansainvälisesti kiinnostava bike park. Reitit ovat pyöräilijälle tärkein vetovoimatekijä ja reittejä kehittämällä 

kohteen tasoa on tehokkainta parantaa. Kehitysehdotukset on käyty läpi molempien hiihtokeskusyritysten 

kanssa joulukuussa 2020. 
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1-2 vuotta 

• Hissiyhtiöiden yhteinen sitoutuminen koko Yllästunturin kattavan bike parkin kehittämiseen 

• SRY:n helpon reitin rakentaminen ankkurihissiltä (2A ja 9A) 

• 1-2 muuta uutta linjaa SRY ankkurihissiltä (26A ja 27A) 

• Ankkurihissi jatkuvaan käyttöön 

• Äkäslompolon puoleisten reittien ja yhdysreittien tarkempi suunnittelu (11B ja 12B) 

• Laskureitti kahvikeitaan kodalle -> hyvin rullaava ja kiinnostava xc -tyyppinen reitti takaisin hissille 

(toimii molempiin suuntiin xc-pyöräilyssä ja sama reitti jatkuu Latvamajalle) (10A ja 36A) 

 

3-7 vuotta 

• SRY-puolelle helppo vihreä reitti huipulta alas kaakon puolelta (2A, tämän voisi toteuttaa 

mahdollisesti nopeamminkin) 

• Helpolta vihreältä reitiltä linja Äkäslompolon puolelle (12B) 

• Vihreälle linjalle 2-3 variaatiota SRY:n puolen alaosaan (esim. 15B, 17B ja 32B) 

• Luoteen puolen tuolihissille 2-3 reitin rakentaminen (tuolihissille), 1 vihreä + variaatio alas, 1 sininen 

(+ esim. vihreä dual rinteen leveään kohtaan), 1 punainen -> rakennetaan viimeisenä (esim. 4B ja 3B, 

28C) 

• Tuolihissin viereiselle Aurinkosompahissille reitit (esim. 34B ja 35B) 

• Luosun puolelta yhdysreitti Gondolilta tuolihissille (13B ja jatko esim. 3B) 

• SRY uuden tuolihissin rakentaminen -> hissin toimintojen suunnittelu pyöräilykäyttöön hyvin 

soveltuvaksi 

 

8-20 vuotta 

• Äkäslompolon puolelle uuden hissin rakentaminen, joka mahdollistaa reitit suoraan Y1:ltä 

• Uusien reittien rakentaminen karttakuvan mukaisesti, myös vaativia mustia reittejä molemmille 

puolille 

 

Kuvan 20 mukaisilla reittikehitystoimenpiteillä Yllästunturiin saataisiin yhteensä noin 60 kilometriä 

hissipyöräilyratoja. Hyvin toteutettuna bike park olisi kansainvälisessä mittakaavassa kiinnostava 

pyöräilykohde ja se nostaisi Ylläksen matkailualueen pohjoismaiden parhaimpien maastopyöräilykohteiden 

joukkoon etenkin, jos muut tässä bike master planissa ehdotetut toimenpiteet toteutuvat pääosin. 
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Kuva 20. Ylläksen bike parkin kehitysideoita (ilmakuva ja maastotietokanta © Maanmittauslaitos 2020). 

Talvipyöräilyreitit 
Ylläksellä avattiin ensimmäiset talvipyöräilyreitit Metsähallituksen huoltoreiteille 2015 paikallisen yrityksen 

vapaaehtoisesti ylläpitämänä. Vuonna 2017 Ylläksen matkailuyhdistys otti talvipyöräilyyn sopivien 

talvipolkujen ylläpidon vastuulleen. Talvipolkuja on noin 85 km. Ne on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Osa 

reiteistä huolletaan koko kauden, osa hiihtolomilta lähtien ja muutama etappi hoidetaan kevätsesongin ajan. 

Lisäksi alueella on huoltamattomia talvipolkuja, jotka merkataan maastoon Matkailuyhdistyksen, 

Metsähallituksen ja paikallisten yritysten toimesta. Näillä talvipoluilla kuljetaan yleensä lumikengillä. Pyöräily 

on sallittua, ja se on mahdollista, kun polku on tallautunut riittävän kovaksi. 

Alueella on yrityksiä, jotka haluavat parantaa ja lisätä reittivalikoimaa ja he ovat valmiita huoltamaan jotain 

osaa reiteistä omana työnä. Usein reitti parantaa heidän palvelunsa saavutettavuutta. Tämänhetkisen tiedon 

mukaan kaudelle 2020-2021 pilotoidaan yrittäjävetoisena Kotamaja-Peurakaltio huollettu talvipolkureitti.  
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Talvipolkujen hoidossa erityisen tärkeää on, että reitit huolletaan lumisateiden ja tuiskukelien jälkeen. Reitin 

kunnosta on hyvä tiedottaa käyttäjille. 

Talvipyöräilyn kehitystoimenpide-ehdotukset ovat seuraavat:  

1-2 vuotta 

• Reittien huollon laadunvalvonta ja arviointi 

• Reittitiedon tiedottamisen kehittäminen 

• Vapaaehtoisten tai yrittäjien ylläpitämät reitit reitistöön mukaan 

• Reittilinjausten vakiointi ja rakenteiden tekeminen (esim. ojan ylitykset) 

• Reittien vieminen trailforksiin 

3-7 vuotta (jos talvipolkujen käyttäjämäärät kasvavat) 

• Kyliltä lähtevien suosituimpien talvipolkujen muuttaminen lajikohtaisiksi 

(Kävely/lumikenkäily/koirantalutus ja pyöräreitit erikseen) 

• Kellokkaalta alas yksisuuntainen pyöräilyreitti (nyt kaksisuuntainen ja voi tulla kovavauhtisia 

kohtaamisia ylöspäin kulkevien kanssa) 

• Leveämpiä kohtaamispaikkoja suosituimmille reiteille ja risteyksiin 

• Vaihtuva reitti (joka kaudelle uusi reitti, mikä on voimassa vain yhden sesongin) 

• Pitkä reitti esim. Leville tai Pallakselle -> voisi olla avoinna esim. kevätkauden 

o Mahdollistaisi pitkiä opastettuja retkiä 

o Palvelut matkan varrelle 

o Akkujen vaihtopisteitä 

• Yllästunturin reitti (hissinousu) -> tätä voisi testata siten, että esim. jossain tapahtumassa 

lanseerataan reitti ja sitä ylläpidetään esim. 2 viikkoa ja kerätään kokemuksia ylläpidosta, linjauksesta 

ja kysynnästä (toteutus esim. jompikumpi hiihtokeskuksista) 

8-20 vuotta (jos talvipolkujen käyttäjämäärät kasvavat ja talviolosuhteet mahdollistavat) 

• Yllästunturiin useampia reittejä (hissinousu) 

• Useampia vain pyöräilyyn sallittuja reittejä 

• Reittien huoltamisen parantaminen 

 

Pyöräilijäystävälliset matkailupalvelut 
Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeessa määriteltiin pyöräilijäystävällisten palvelujen kriteerit tärkeimmille 

matkailun toimialoille (liite 2).  

Ylläksen matkailuyhdistys ry ja hanke hallinnoi pyöräilijäystävällisten matkailupalvelujen kehittämistä. 

Hankkeen aikana kymmenkunta yritystä sai bike friendly service -statuksen. Hankkeessa luotiin 

pyöräilijäystävällisten palvelujen tunnus. Tunnukseen haluttiin muista tunnuksista poikkeava muoto, että se 

erottuu myös kauempaa katsottuna.  
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Kuva 21. Pyöräilijäystävällisten palvelujen tunnus.  

Kartta- ja reittipalvelut 
Hyvälaatuisen ja riittävän reittitiedon saatavuus on kriittisessä asemassa maastopyöräilyretkiä 

suunniteltaessa. Reittitietoa voidaan jakaa perinteisten karttojen ja opaskirjojen avulla ja digitaalisten 

reittiporttaalien kautta. Digitaalisissa tiedonlähteissä on hyvä pystyä jakamaan myös gpx-tiedosto, minkä 

pyöräilijä voi ladata omaan kelloon, puhelimeen tai gps-laitteeseen.  

Tällä hetkellä Ylläksen reittitietoja on kohtalaisen tai hyvin kattavasti seuraavissa palveluissa 

• Ylläs.fi ja Outdoor active 

• Infogis (maksullinen palvelu täysillä toiminnoilla) 

• Ylläksen kesäreittikartta (paperikartta) 

• Ylläksentalvireittikartta (talvipyöräily/-polut) 

• Retkikartta.fi (Metsähallituksen ja Lipas-palvelun tietokannan reitit) 

• Trailforks (yhteisöllinen palvelu) 

• Pallas-Ylläs Outdoor (yksityinen, alueorganisaatioiden ulkopuolinen toimija) 

Virallisista reiteistä kannattaisi tehdä opaskirjanen ja luoda gpx-jäljistä digitaalinen reittitietopaketti joko 

myytäväksi reittitukituotteeksi tai ilmaiseksi jaettavaksi.  

Pyöräilijöille voisi vuokrata gps-laitteita, missä on ladattuna Ylläksen viralliset reitit ja samaan tuotteeseen 

kannattaisi liittää opaskirjanen, mikä voisi sisältää GPS-laitteen käytön perusohjeet.  

 

Maastopyöräilyn reittikuvausten kirjoittaminen 
Etenkin matkailualueilla reittitiedon jakaminen on kriittisessä roolissa matkailijan suunnitellessa retkiä tai 

lomamatkaa. Reittikuvausten tarkoituksena on esitellä alueen reittitarjontaa ja auttaa pyöräilijää löytämään 
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itselleen sopiva reitti. Kuvausten kirjoittaminen on vaativa tehtävä ja siihen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Hyvien ja ajantasalla olevien reittikuvausten avulla asiakas löytää helposti itselleen sopivan reitin. 

Parhaimmillaan laadukkaat reittikuvaukset toimivat erinomaisena markkinointimateriaalina alueesta ja ne 

voivat toimia erinomaisena vetovoimatekijänä.  

Reittikuvaukset voivat koostua ainakin seuraavista elementeistä: 

• Kartta 

• Ladattava gpx-jälki 

• Tekstikuvaus (lyhyt + pidempi + lisätiedot, tipsit ym.) 

• Kuvat 

• Videot 

• Virtuaalitodellisuus 

Hankkeessa tehtiin maastopyöräilyreittien reittikuvausten kirjoitusohje (liite 3).  

Saavutettavuus maastopyöräilijän näkökulmasta 
Ylläksen matkailualueen saavutettavuus on talvikaudella hyvä. Lumettomalla ajalla saavutettavuus julkisella 

liikenteellä heikkenee kaikkien muiden paitsi taksipalvelujen osalta.  

Kesän kävijätutkimuksen perusteella Ylläksen alueelle saavuttiin kesällä 2020 seuraavilla kulkuvälineillä: 

• 91 % omalla autolla 

• 5 % junalla  

• 1 % lentokoneella 

Vastaajista 23 % olisi mieluummin saapunut junalla ja 9 % lentokoneella. Kesällä 2020 kansainvälisten 

asiakkaiden määrä oli erittäin vähäinen Covid19 vuoksi.  

Lentoliikenne 
Lentoliikenteen merkitys tulevaisuudessa on tärkeä kansainvälisen pyörämatkailun kasvattamisen 

varmistamiseksi. Ylläksen alueen tärkeimmät asiakasryhmät ovat keskieurooppalaiset ja yhteyksien 

varmistaminen Euroopasta tulevien suorien lentojen osalta on tärkeää Helsinki-Vantaan kautta tulevien 

lisäksi. 

Lumettomalla ajalla reittiliikenteessä operoijana on toiminut vain Finnair. Charter -lentoja Kittilään on ollut 

vain muutama lumettomana aikana (ks. kuva 22). Finnair on lentänyt touko-elokuun välisenä aikana 

Helsingistä kuusi kertaa viikossa rinkikoneella Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki. Koneen matkustajista suurin osa 

on jäänyt Ivaloon (kuva 23). Tähän syynä voidaan pitää Ivalo-Saariselän sekä Norjaan suuntautuva risteilijä 

asiakkaille suunnattua matkajärjestäjäkauppaa, jossa varaukset tehdään huomattavasti aikaisemmassa 

vaiheessa. Tätä voidaan pitää myös yhtenä syynä lentolippujen ajoittaiseen korkeaan hintaan. Nykyiset 

aikataulut eivät ole mahdollistaneet viikonloppumatkoja kotimaisille kävijöille. 
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Kuva 22. Kittilän kotimaanlentojen ja matkustajien määrät kuukausittain 2014-2020 (lähde: Finavia 2020). 

 

Kuva 23. Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki -lentojen asiakkaiden kohdekenttä Lapissa (lähde: Finavia 2020). 
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Juna 
Junamatkustamisen suosion odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen myötä. Lumettoman ajan 

junavuorojen varmistaminen jatkossa on tärkeä saavutettavuuden varmistamiseksi. Etenkin kesällä 

pohjoiseen tuleviin junavuoroihin vaikuttavat Suomen raideverkostossa tehtävät ratatyöt ja nämä saattavat 

vähentää pohjoiseen ajettavia junavuoroja. Kesällä 2020 Kolariin saapui juna ratatöiden vaikutusten takia 

ainoastaan kaksi kertaa viikossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2021 Kolariin tulee neljä junavuoroa 

viikossa. 

VR:n tämänhetkinen kapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan pyöräilymatkailuun. Junissa olevat 

pyöränkuljetustelineet eivät sovellu maasto- ja fatbike-pyörien kuljettamiseen kunnolla. Junamatkailun 

yhdistämisessä pyörämatkailuun on syytä tehdä yhteistyötä VR:n kanssa pyöräkapasiteetin kasvattamiseksi 

yhdessä mm. Muonion ja Levin alueiden kanssa ja Pyöräilymatkailukeskuksen odotetaan edistävän asiaa.  

Linja-autoliikenne 
Ylläksen matkailualueelle lumottomana aikana kulkee kaksi kertaa viikossa Eskelisen Lapinlinjojen vuorolinja 

Oulu-Levi. Lisäksi Kemi-Äkäslompolo välillä liikennöi linjaliikenne. Näihin vuoroihin ei ole yhteyttä esim. lento- 

tai junavuoroilta. Ylläksen matkailualueelta ei myöskään ole linja-autoyhteyttä Rovaniemelle tai takaisin. 

Pyörien kuljettamisen mahdollisuudesta linja-autovuoroissa ei ole tietoa. Kapasiteetti on ainakin rajallinen. 

Yhteystaksi Rovaniemeltä 
Hankkeen työpajan innoittamana Lapland Taksi kehitti tilaustaksipalvelun Ylläs-Rovaniemen lentoasema – 

Rovaniemen Rautatieasema – Ylläs. Pyöränkuljetus on mahdollista. Toistaiseksi palvelun löydettävyys 

Ylläksen verkkosivuilla on huono.  

Saavutettavuuden toimenpide-ehdotukset 
1-2 vuotta 

• Suora lentoyhteys Helsinki-Kittilä välillä, 3-5 krt. viikossa kesä-elokuu välillä, 6 krt viikossa rinkikone 

Helsinki-Ivalo-Kittilä 

• Lufthansan ja SAS:n kanssa neuvottelujen jatkaminen yhteistyössä Levin ja Muonion kanssa 

• Junaliikenteen varmistaminen, vähintään 5 krt viikossa Helsinki-Kolari yöjuna 

• Pyöriä varten tavaravaunun lisääminen junavuoroihin 

• Linja-autojen pyöränkuljetuskapasiteetin lisääminen vastaavasti esim. perävaunun avulla 

• Linja-auto reittiliikenne Äkäslompolo-Ylläsjärvi-Kittilä-Rovaniemi 

• Kutsutaksi liikenteen varmistaminen Rovaniemeltä, Kittilästä ja Kolarista 

• Sisäinen liikenne alueen sisällä mahdollista myös lumettomana aikana (”skibus” kesälle) 

• Sujuva kutsutaksi liikenne 

• Kaikissa kulkuneuvoissa pyörälaukkujen kuljetusmahdollisuus 

 

3-8 vuotta  

• Suorat lentoyhteydet Keski-Euroopasta 

• Suora Helsinki-Kittilä lentoyhteys päivittäin 

• Junayhteys Helsinki-Kolari päivittäin 

• Päivittäinen linja-autoliikenne Äkäslompolo-Ylläsjärvi-Kittilä-Rovaniemi 
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Muita palvelutarpeita ja -ideoita 
Hankkeen aikana on noussut muutamia maastopyöräilyn kehityksen mukana tuomia palveluideoita: 

• Liikkuva pyörähuolto ja -korjauspalvelu 

• Tekninen apu maastoon tai lähimmälle tielle, “pyöräretkiturvavakuutus”  

• Pyörän nouto-/siirtopalvelu 

• Pyörälaukkujen säilytys (jos pyöräilijöitä saapuu paljon, laukut vievät paljon tilaa) 

Maastopyöräilyetiketti 
Hankkeessa tehtiin Ylläksen versio maastopyöräilyetiketistä, joka opastaa maastopyöräilijöiden liikkumista ja 

käyttäytymistä alueen reiteillä (kuva 24). Etiketti tehtiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja sillä 

vastataan osaltaan myös yhteiskäytöstä nousseisiin palautteisiin. Etiketti on näkyvillä kaikissa bike friendly 

-palveluissa. 

 

Kuva 24. Ylläksen maastopyöräilyetiketti. 
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Maastopyörävuokrauksen vuokrausehdot 
Hankkeen aikana toivottiin, että alueella yhtenäistetään maastopyörävuokrauksen vuokrausehdot. Hanke 

selvitti olemassa olevia ehtoja ja Suomen hiihtokeskusyhdistys (SHKY) on neuvotellut bike park -

vuokrauksille ehdot yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa. Hankkeessa käytettiin kyseisiä ehtoja SHKY:n 

luvalla maastopyörävuokrausehtojen pohjana.  

Ehdot kävivät parilla kommenttikierroksella alueen vuokrausyrittäjillä ja lopuksi vielä tarkistettavana 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaoikeusneuvojalla. Ehdot on käännetty ruotsin, englannin, saksan ja 

venäjän kielille (liite 4).  

Maastopyöräilyn ilme ja markkinointi 
Hankkeessa tarkasteltiin globaalia maastopyöräilyn ja maastopyöräilykohteiden ilmettä ja tuotettiin erilaisia 

malleja Ylläksen brändin alle sopivasta maastopyöräilyn ilmeestä.  

Maastopyöräilyn alalajista riippumatta maastopyöräilysisältö sisältää usein murrettuja värejä, piirrettyä 

grafiikkaa, seikkailuun, pyöriin ja luontoon liittyviä elementtejä. Useissa hiihtokeskuskohteissa (esim. Sölden, 

Järvsö ja Syöte) maastopyöräilylle on rakennettu oma visuaalinen ilme, joka puhuttelee maastopyöräilijöitä 

(kuvat 25 ja 26).  

 

Kuva 25. Söldenin maastopyöräilyn ilme (https://bikerepublic.soelden.com/).  

 

Kuva 26. Söldenin talvi-ilme (https://bikerepublic.soelden.com/).  
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Ylläksen maastopyöräilymatkailun markkinointi 
On tunnustettava, että Euroopan suurissa maastopyöräilymatkailukohteissa on mahdollisuus tehdä niin 

suuria reitti-investointeja, että Ylläksen alueella ei ole realistista ja järkevää kilpailla maastopyöräilyn 

nykytrendin mukaisten flow-ratojen rakentamisella tämänhetkisen reitti-investointimäärän nojalla. Sen 

sijaan nyt kannattaa tuoda esille pohjoisen ja Lapin vetovoimatekijät, joiden avulla kohteesta tulee 

kiinnostava. Ne, jotka matkustavat paljon maastopyöräilyn takia todennäköisesti etsivät myös sellaisia 

kohteita, missä on erityinen ympäristö ja ekstoottista ajaa. Kuitenkin reitit ovat tärkein vetovoimatekijä ja 

reittitieto täytyy tuoda hyvin esille. Reittien kehittäminen on myös erityisen tärkeässä roolissa 

maastopyöräilymatkailukohteiden kehittämisessä ja laadukkaisiin reitteihin pitää investoida. 

Kotimaan ja tarkastelunäkökulmasta riippuen myös pohjoismaiden markkinassa Ylläs on iso 

maastopyöräilymatkailukohde, mikä kannattaa tuoda rohkeasti esille. Maastopyöräilyn markkinoinnissa 

kohderyhmät (esim. maastopyöräilylajien mukaisesti) ja niille tehtävä sisältö pitää toteuttaa tarkasti ja 

laadukkaasti.  

Hankkeessa hahmoteltiin Ylläksen maastopyöräilyn markkinoille menoa. Jos reitti-investoinnit toteutuvat 

etenkin koko Yllästunturin bike parkin osalta ja Luosun puolen xc-reitistön osalta, on hyvin oikeutettua puhua 

maastopyöräilymaailmasta. Nimet ja sloganit täytyy luoda siten, että niissä ei tehdä katteettomia lupauksia, 

esimerkiksi seuraavasti: 

Ylläs Mountain Biking World 

Sloganeita liitettynä edelliseen 

freedom of the northern biking 

naturally best biking in lapland 

best biking in Lapland 

enjoy north - enjoy biking 

ride the northern trails 

trails far above the arctic circle 

ride under the auroras 

riding under the midnight sun 

clean air - pure trails 

reindeer kicks you further 

Ylläs on perinteinen laskettelu ja maastohiihtokeskus. Ylläs näyttäytyy tällä hetkellä myös kesällä 

talvikohteena sekä visuaalisesti että paikan päällä olevina rakenteina. Ylläksen brändi perustuu kahdeksaan 

vuodenaikaan, mutta esimerkiksi nettisivujen ilme ja sisältö ovat hyvin talvipainotteiset.  

Hankkeessa visualisoitiin Ylläksen brändin alle sopivaa maastopyöräilygenreen identifioituvaa grafiikkaa tai 

alabrändiä. Kuvassa 27 oikealla Ylläksen logoon perustuvia malleja. Vasemmalla lopulliset tuotokset, missä ei 

ole Ylläksen logosta lainattuja elementtejä, joiden käyttöoikeuksia hanke ei onnistunut saamaan ja 

hyväksymään Ylläksen markkinointiyhtiöltä.  
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Kuva 27. Maastopyöräilyilmeen visualisointimalleja. 

Hankkeessa testattiin erilaisten maastopyöräilyyn perustuvien tuotteiden myyntihalukkuutta alueiden 

yrittäjillä. Suurin osa pyörävuokrafirmoista ja urheilukaupoista on kiinnostunut ottamaan myyntiin 

maastopyöräilygrafiikalla varustettuja päähineitä (esim. kuva 28). Tällaiset tuotteet toimisivat erinomaisina 

reittihuollon tukituotteina. Monet alueen yrittäjät suhtautuivat positiivisesti hankkeessa tuotettua 

visuaalista materiaalia kohtaan. 

 

 

Kuva 28. Lippalakki voisi olla toimiva tukituote reittikehityksen ja -ylläpidon rahoittamisessa. 
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Hankkeessa rakennettiin ja testattiin nykyaikaisen mobiilioptimoidun palvelun klikattava prototyyppi (kuva 

29) sekä luonnosteltiin nettisivujen maastopyöräilyosion sisällön rakennetta ja visualisointia erilaisin keinoin 

nykyisen nettisivualustan ehdoilla (kuvat 30-32).  

  

Kuva 29. Kuvakaappauksia klikattavasta nettisivuporttaaliprototyypistä.  
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Kuva 30. Nettisivuesimerkki 1.  
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Kuva 31. Nettisivuesimerkki 2.  
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Kuva 32. Nettisivuesimerkki 3.  

Maastopyöräilyn grafiikka ja alabrändi-idea on esitetty tarkemmin “Ylläksen maastopyöräilyilmeen graafinen 

suunnittelu” -dokumentissa.  
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Kohderyhmien tavoittaminen 
Maastopyöräily on vahvasti visuaalinen ja yhteisöllinen laji. Maastopyöräteollisuus on erittäin hyvä 

seurattava niin visuaalisuuden, maastopyöräilylajien kehityksen kuin markkinoinnin kohdentamisen 

kannalta.  

Jos aluetta halutaan tuoda maastopyöräilevien ihmisten tietoisuuteen, kannattaa käyttää keinoja luoda 

kiinnostavaa sisältöä maastopyöräily-yhteisöjen sisällä. Maastopyöräilijöitä tavoitellessa kannattaa käyttää 

ainakin seuraavia foorumeita ja keinoja: 

• Somekanavissa tarkoin kohdennettua sisältöä 

o esim. maastopyöräily -fb ryhmässä yli 22000 jäsentä 

• Kansainvälisellä Pinkbike foorumilla aktivoituminen videotuotannon puolella sekä muussa 

sisällöntuotannossa 

• Huolehtimalla, että Ylläksen maastopyöräily näkyy kansallisessa ja kansainvälisessä alue- ja 

valtakunnantason markkinoinnissa (esim. Visit Finland). 

• Huolehtimalla, että omien nettisivujen reittitiedot ovat ajan tasalla ja hyvälaatuisia 

• Tekemällä reittisisältöä trailforks.com ja OA-palveluihin 

• Tekemällä reittisisältöä kotimaisiin reittiporttaaleihin (esim. trailmap.fi, jalki.fi) 

• Toteuttamalla reittiopaskirja Ylläksen reiteistä (voi olla maksullinen) 

o Reittikortit/gpx -tiedostot linkitetään reittiopaskirjaan 

• Vetovoimaisen kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavien tapahtumien järjestäminen 

• Lähettämällä lukijakuvia maastopyöräilyjulkaisuihin (esim. Mountain biking magazine + 

saksankieliset lehdet) ja maastopyöräily-yhteisöjen somekanaviin 

• Erityisesti maastopyöräilymatkailuun keskittyneiden matkanjärjestäjien FAM-tripit ja ajan tasalla 

pitäminen 

• Kutsumalla nimekkäitä pyöräilijöitä ja muita vaikuttajia tutustumaan kohteeseen 

• Kehittämällä kiinnostavia maastopyöräilytapahtumia 

• Osallistumalla kansainvälisiin maastopyöräilymessuihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin sitten kun 

materiaalit ja reitit ovat riittävän hyvässä kunnossa 

o Kannattaisi vaihtoehtoisesti toteuttaa yhteisprojektina muiden lappilaisten kohteiden 

kanssa 

• Bike parkin tiedot annattaa lisätä (ja ylläpitää) ainakin worldbikeparks.com -sivustolle (kuva 33) 

Reittitiedon ja reittiporttaalien kohdalla on tärkeää, että reittitiedot ovat ajantasaisia.  

Erityisesti aktiivisia maastopyöräilijöitä tavoiteltaessa tulee huolehtia, että kuva- ja videotuotannossa pyörät 

ja varusteet ovat ajan mukaisia (ei yli 2 vuotta vanhoja) ja että ajaminen sekä ympäristö (esim. näkyvät 

polut/reitit, henkilöiden ajoasennot/-tapa) ovat pyöräilyllisesti kiinnostavia. Kansallispuistolla on omat 

kuvaohjeet maastopyöräilymarkkinoinnin valokuvista, joita he toivovat myös alueen muiden toimijoiden 

noudattavan. Ohjeiden mukaisesti pyöräilyn pitää näkyä tapahtuvan sallituilla reiteillä ja pyöräily ei saa olla 

maastoa kuluttavaa, esim. lukkojarrutuksia.  

Bikeparkit ja maastopyöräily yleensä tulisi olla näkyvästi esillä Visit Finlandin, Suomen ja Lapin 

markkinoinnissa ja markkinointi pitäisi suunnata ainakin Euroopan saksankielisille markkinoille.  
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Kuva 33. Worldbikepark.com -sivustolla Suomesta on vain esillä vain osa kohteista (kuvakaappaus: 10.10.2020 

“http://www.worldbikeparks.com/locator”).  
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BIKE FRIENDLY YLLÄS 

Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeessa määriteltiin ja kehitettiin Bike Friendly Ylläs -konsepti 

pyöräilijäystävällisten palvelujen esille tuomiseen.  

Bike Friendly -kriteerit täyttävä yritys voi saada Bike Friendly -statuksen ja oikeuden käyttää Bike Friendly  

-tunnusta markkinoinnissaan. Konseptia voidaan kehittää palveluiden ja maastopyöräilylajin kehittymisen 

mukaan. 

Tällä haavaa Bike Friendly Ylläs -status tulee vastaamaan valtakunnallisia Bike Friendly kriteereitä, joiden 

pilotointi on menossa tänä kesänä perustetun Pyörämatkailukeskuksen toimesta.  

Bike Friendly Ylläs konseptia hallinnoi Ylläs ympärivuotiseksi -hanke/Ylläksen matkailuyhdistys ry.  

MITEN SAAN BIKE FRIENDLY TUNNUKSEN? 

1. Tarkasta kriteeristöstä palvelusi kohdalta Bike Friendly -kriteerit.  

2. Tarkasta palvelusi palvelun taso ja tee tarvittavat toimenpiteet 

i. Jos tarvitset ideoita tai neuvoa toteuttamisessa, ota yhteys hankkeeseen 

3. Ilmoita hankkeelle, että palvelusi täyttää kriteerit 

4. Tulemme käymään kylässä vilkaisemassa palvelut 

5. Kun kaikki on kunnossa, niin henkseleitä paukutellen diplomi seinälle ja merkki näkyville 

 

BIKE FRIENDLY YLLÄS -KRITEERIT 

Majoituspalvelut (muut kuin mökit) 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalla perustietoa alueen pyöräilyreiteistä ja palveluista 

• Ylläksen maastopyöräilyetiketti asiakkaiden nähtävillä 

• Myös rapainen asiakas tervetullut (otettu huomioon, että voi tulla sisälle ja toimia vaikka 

vaatteet/kengät eivät ole putipuhtaat, kulkureitit miten tullaan ja saadaan kamat vaihdettua/missä 

järjestyksessä/istuinsuojia/pesutuvan sijainti ym.)  

• Pyörän säilytysmahdollisuus 

• Turvallinen pyöräparkki pihalla, lukitusmahdollisuus vaikka ei ole omaa lukkoa mukana 

• Pyörätyökaluja sen verran, että pystyy kasaamaan pyörän ajokuntoon lennon jälkeen 

• Pyöränpesumahdollisuus 

• Vaatteiden pesu- ja kuivausmahdollisuus (pesukone + vähintään kuivausteline/naru) 

Lisäpalveluita (ideoita palveluiden parantamiseksi) 

• Pyöränhuoltopalvelu (voi olla sovittu alihankintana, mutta hoidetaan majoituspaikasta) 

• Pyöränvuokrauspalvelu (voi olla sovittu alihankintana, mutta hoidetaan majoituspaikasta ja voi esim. 

varata huoneen yhteydessä pyörän ja se toimitetaan hotellille) 

Mökit 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan (mökin omistaja tai vuokraustoiminnasta vastaava, joka huolehtii 

esimerkiksi mökin varustuksesta ja mökkikansiosta) 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalla (jos on) perustietoa alueen pyöräilyreiteistä ja palveluista 

• Vaatteiden pesu- ja kuivausmahdollisuus (pesukone + vähintään kuivausteline/naru) 
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• Pyörän säilytysmahdollisuus (vähintään katettu tila, missä saa lukittua kiinteään pisteeseen, esim. 

kuisti ja lukolla kiinni rakenteisiin) 

• Mökkikansiossa, seinällä tai muuten helposti saatavilla Ylläksen maastopyöräilyetiketti ja tietoa 

alueen pyöräilypalveluista 

Ravintolapalvelut 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalla perustietoa alueen pyöräilyreiteistä ja palveluista 

• Myös rapainen asiakas tervetullut, penkeille saatavilla istuinalusia, jos penkit eivät ole helposti 

puhdistettavia 

• Ylläksen maastopyöräilyetiketti asiakkaiden nähtävillä 

• Turvallinen pyöräparkki, lukitusmahdollisuus vaikka ei ole omaa lukkoa mukana 

• Juomapullon täyttömahdollisuus 

Erämaakahvilat 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalla perustietoa alueen pyöräilyreiteistä ja palveluista 

• Pieniä korjaustarvikkeita myytävänä ja työkalut 

• Maastopyöräilyetiketti näkyvillä 

• Pyörätelineet tai vähintään osoitettu paikka pyörien parkkeeraamiseen 

• Juomapullon täyttömahdollisuus 

Pyörävuokraamot/-myynti 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalla perustietoa alueen pyöräilyreiteistä ja palveluista 

• Myös rapainen asiakas tervetullut 

• Pyörän parkkeerausmahdollisuus 

• Ylläksen maastopyöräilyetiketti asiakkaiden nähtävillä 

• Yksinkertaisten huoltojen/korjausten tekeminen, tietoa alueen pyörähuoltopalveluista, mikäli ei itse 

tee 

• Pyöränpesumahdollisuus 

Opaspalvelut 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalla erinomaiset tiedot alueen pyöräilyreiteistä ja palveluista 

• Varmennettu oppaiden maastopyöräilyopastustaidot (esim. relevantti kurssi tai kokemus) 

• Maastopyöräilyretkien turvallisuusasiakirjat kunnossa 

Kuljetuspalvelut 

• Nimetty henkilö pyöräilyasiaan 

• Pyöräilijä voi tulla kyytiin pyöräilyvaatteissa (voi olla likaiset/märät -> istuinpäällisiä tms.) 

• Asianmukainen pyörien kuljetuskalusto 

• Henkilöstö osaa käsitellä pyöriä, niin että ne pysyvät ehjinä 

• Taksipalveluissa torx ja kuusiokoloavaimet tai pieni monitoimityökalu + minipumppu tai joku muu 

pumppu, millä voi laittaa pyörän renkaisiin ilmaa 



 

 
 

Destinaatiotaso 

Alueella avoinna ja saatavilla pyöräilijäystävälliset palvelut koko pyöräilysesongin (kesäkuun alusta syyskuun 

loppuun) ajan seuraavasti 

• Pyöräilijäystävällisten palveluiden tietoa saatavilla yrittäjille alueorganisaatiolta tai muulta 

vastaavalta taholta ympäri vuoden 

Molemmin puolin tunturia 

• Majoitus (muu kuin mökki) 

• Pyörän vuokrausmahdollisuus 

• Ravintola 

Vähintään yksi toimija avoinna koko alueella 

• Opaspalvelu 

• Erämaakahvila (reitin varrella oleva, voi olla myös kulku autolla) 

Yleistä 

Muut alat/toimijat, mitä ei ole tässä mainittu voidaan arvioida tapauskohtaisesti.  

Pyöräilijäystävälliset palvelut voivat olla myös maksullisia.  

 

 



 

 
 

30.9.2019 

Joel Kauppinen, Ylläs ympärivuotiseksi -hanke 

Reittikuvaus on osa asiakkaille annettavaa reitti-informaatiota. Palvelusta riippuen reitti-info voi 

sisältää ainakin seuraavia asioita. 

• Reitin nimi 

• Kartta (esim. etapin vaikeusaste, kulkusuunta, taustakartan laatu, palvelusymbolit, muut 

visualisoinnit) 

• Kuvia 

• Videoita 

• Korkeusgraafi 

• Symboleita palveluvarustuksesta tai reittityypistä: kota, tulipaikka, vaativuusluokitus, 

kivikkoinen tms. 

• Numerotietoa: pituus, käytettävä aika, nousu- ja laskumetrit, korkein kohta yms. 

• Muita eroteltuja detaljeja kuten: lähtöpaikka, suositeltu ajankohta, kiertosuunta, 

pyöräilygenre ym. 

• Reittikuvausteksti 

Reitti-infoa ja siihen liittyvää kuvausta kirjoittaessa on hyvä tietää, mille kohderyhmälle kuvaus 

ja reitti on suunnattu. Maastopyöräily on laaja käsite ja eri maastopyöräilyn alalajit poikkeavat 

tyyliltään. Hyvällä reitti-infolla puhutellaan tavoiteltua kohderyhmää ja vältetään väärät 

mielikuvat (kuva 1). Oikein tehdyllä reittikuvauksella täytetään kuluttajaturvallisuuslain vaade 

antaa asiakkaalle riittävästi tietoa palvelusta.  

 

Kuva 1. Reitti-infolla tulee vastata asiakkaan tarpeeseen saada riittävästi tietoa reitistä (muokattu 

lähteestä: tuntematon nettilähde).  

What I thought what I was going to do    What I actually did 

Liite 3 



 

 
 

Pyöräilijän tulee saada reitistä riittävästi tietoa, niin että hän pystyy vertaamaan reitin 

vaativuutta omiin pyöräilytaitoihin. Tarkistusvinkki: jos maastopyöräilijällä on viisi erilaista 

maastopyörää, hyvän reitti-infon ansiosta pyöräilijä osaa valita sopivimman pyörän reitille.  

Tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät yhteen tekstiin tai nettisivuun lyhyen, muutaman 

kymmenen sekunnin pituisen ajan. On siis hyvä tarjota tärkeät asiat tiiviisti ja helposti 

luettavassa muodossa. Tarpeettoman pitkiä tekstejä on syytä välttää. 

Reittikuvaus on suositeltavaa jakaa ingressitekstiin ja varsinaiseen kuvailutekstiin. 

Ingressitekstillä herätetään asiakkaan kiinnostus ja ohjataan löytämään helposti asiakkaalle 

sopiva reitti. Kuvailutekstissä kerrotaan tarkemmin, kenelle reitti sopii ja mitä siltä sopii odottaa. 

Joissakin palveluissa, tekstiä on jaoteltu palvelussa eri välilehdille, mutta kannattaa harkita 

tarkkaan, kuinka moneen palaan tekstiä jakaa, kuinka pitkät tekstit ovat tarpeellisia ja mikä tieto 

on syytä tarjota käyttäjälle ensimmäisenä. 

Reitin nimeäminen 

Parhaimmillaan nimityksestä tulee käsite ja se markkinoi itseään ja koko aluetta. Reitin 

nimeämisessä on hyvä miettiä tavoiteltua kohderyhmää, alueen/paikkojen ominaispiirteitä, 

esitteisiin, viittoihin ja nettiin sopivaa muotoa (ei liian pitkä) sekä kieltä. Lisäksi on tärkeää, että 

nimi ei sekoitu muihin nimiin. Samankaltaiset nimet saattavat aiheuttaa sekaannuksia myös 

hätätilanteessa. Kulkija, hätäkeskus sekä pelastajat saattavat sekoittaa samankaltaisia 

reittinimiä ja apu suuntaa väärään paikkaan.  

Reitin nimi kannattaa pitää yksikielisenä mm. netti- ja karttahakuja varten. Jos nimi sisältää 

vieraskielisiä sanoja, ne pidetään vieraskielisinä joka paikassa (esim. alamäkipyöräilyrata voisi 

olla Gentle Devil, ja sitä ei suomenneta suomenkielisissä kuvauksissa, kuin ehkä 

tehostekeinona). Vastaavasti suomenkielisiä nimityksiä ei käännetä eri kielille, mutta on hyvä 

avata esimerkiksi Kesänkijärvi muotoon ”around Lake Kesänkijärvi”, jos halutaan kertoa, että 

reitti menee järven ympäri.  

Ingressiteksti  

Pari lausetta, mistä selviää, kannattaako lukea pidemmälle. Jos mahdollista toteuttaa, niin 

ingressi poikkeavalla fontilla. 

• Kenelle sopii, tai minkä henkinen reitti 

• Reitin kohokohta tai kohokohdat 

• Kuinka suosittu, ”klassikot” 

 

 

 



 

 
 

Kuvailuteksti 

Varsinainen teksti on suositeltavaa jakaa kappaleisiin aiheiden mukaan. Sopivaa kappalejakoa 

kannattaa pohtia. Sen tulisi kuitenkin pysyä enemmän tai vähemmän samankaltaisena kaikissa 

kuvauksissa. Jako voisi olla esimerkiksi seuraava: 

1. Reitin kuvaus maastopyöräilyn näkökulmasta 

o tästä pitää selvitä riittääkö pyöräilijän taidot/kunto ja sopiiko kalusto kyseiselle 

reitille (en välttämättä kuitenkaan mainitsisi millä pyörällä pitää ajaa). 

o Miten reitti on merkitty/opastettu.  

o Lisäksi sen pitää kertoa, onko reitti sellainen, mikä on pyöräilyllisesti kiinnostava 

kyseiselle pyöräilijälle (mikä reitistä tekee esim. keskivaikean).  

o Ja jos se on märkä/vältettävä esim. sateisena aikana tai pysyy hyvin kuivana, 

kuivuu nopeasti, on aikaisin lumivapaa tai jos reitillä on esimerkiksi 

lumenviipymiä. 

2. Reitin kohokohdat, taukopaikat, maisemakuvaukset, eläimet, vuodenajat, muu yleinen 

informaatio 

o jos reitti on pyöräilijälle sopiva, niin tällä tekstillä pitäisi myydä reitti pyöräilijälle 

ingressitekstin lisäksi. 

o Ympäristöä kuvatessa kannattaa huomioida, että ihmiset kokevat ympäristön eri 

tavalla. Esimerkiksi jylhä tunturimaisema ei välttämättä ole jylhä vuoristossa 

asuvalle vaan tunturit ovat pikemminkin loivia, mutta kauniita kumpuja.  

3. Reitin opastus, mikäli tarpeellista (kannattaa mainita myös, jos reittiä ei ole merkitty 

maastoon) 

4. Loppuun muut reittiä koskevat erityishuomiot, mikäli ei ole vielä aiemmin mainittu, 

esim. muista sulkea portti, tarkista aukioloajat, vaihtoehtoiset reittilinjaukset, suositeltu 

kiertosuunta ym. 

Tekstikuvailuissa tulee käyttää täsmällisiä sanavalintoja (esim. ”reitin korkeusero” ja ”reitillä 

kertyvät korkeusmetrit” ovat eri asioita, puhutaanko ”tunturin laesta” vai ”huipusta”) sekä 

välttää hymistelyä ja epämääräisiä kuvauksia (esim. ”omat haasteensa”, ”omaa vaihteluaan”, 

”lähes suoraan”).  

Jos reitillä tai kohteella on ainutlaatuisia ominaisuuksia, nämä kannattaa tuoda esille, mutta 

keksityt kuvaukset on parempi jättää pois – ne sopivat lähinnä kiikkutuolimatkailuun.  

Yleisesti kannattaa jättää tarkat matkat, numeroarvot ym. pois teksteistä, jos ne selviävät 

reittisivulta muuten - kuten digitaalisissa palveluissa tuppaa selviämään. Pitkien 

numerosarjojen lukeminen on raskasta ja tietoa on usein tarpeetonta toistaa moneen kertaan. 

Poikkeuksena numeroille teksteissä voisi pitää esim. sellaisia etappeja, missä on 

suunnistamisen kannalta oleellista tietää tarkkoja matkoja. Myös esim. tunturin laelle nousevan 

reitin muusta luonteesta poikkeavan osuuden nousumetrit on relevanttia ilmoittaa. Usein 

numeroarvot on mahdollista kirjoittaa nätisti auki: ”reitti nousee parisataa metriä ylös 

tunturiin”. Näillä numerotiedoilla voi sitten keulia mökillä, eikä tarvitse laskea kartasta 

korkeuskäyriä.  



 

 
 

Reitin opastus- ja merkinnät on hyvä mainita tekstissä. Jos reitti ei ole viitoitettu/merkitty, 

reittikuvauksesta on hyvä käydä ilmi tarkemmin, kuinka reitti löytyy ja miten sillä pysyy.  

Tekstiä kirjoittaessa kannattaa miettiä myös hakukoneoptimointia eli millaisia sanavalintoja 

tekstissä tekee. Optimointia varten saattaa olla tarvetta syöttää tekstiin kuvailevia sanoja, kuten 

yötön yö jne. Tätä varten voi tehdä sanalistan ja tarvittaessa sanaselitykset vaikeille termeille. 

Sanalistoilla voidaan pelata myös, kun kirjoitetaan jollekin tietylle asiakasryhmälle. Näin 

tekstistä tulee helpommin kohderyhmän kielistä, etenkin jos kirjoittaja ei tunne tavoiteltua 

kohderyhmää kovin hyvin.  

Reitti-infon kuvat 

Kuvat ovat tehokas ja hyvä tapa kertoa ympäristöstä. Ne ovat myös tärkeä huomion herättäjä. 

Kuvien laatuun on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Niiden tulisi olla sopivia tavoiteltavaa 

kohderyhmää varten.  

Kun otat tai valitset kuvia, huomioi mm.:  

• ajoympäristö (polku + maisemat),  

• ajoasento, -tyyli,  

• ajokalusto 

• vaatetus 

• vuodenaika, sää  

Kuville on myös hyvä kirjoittaa lyhyet kuvatekstit.  

Yleinen kuvaus pyöräilykohteesta 

Pyöräilykohteen näkökulmasta on tärkeää kirjoittaa yleisesti alueen pyöräilystä muualle kuin 

reittiteksteihin. Yleiskuvauksessa voi kertoa sellaisia asioita, mitkä pätevät kutakuinkin kaikille 

reiteille. Tässä kannattaa kuvata enemmän ympäristöä, sesonkeja, erikoisuuksia (esim. syksyllä 

ja talvella voi ajaa pimeällä lampun kanssa ja nähdä revontulia), maailman puhtainta ilmaa ja 

sitä, miksi ylipäätään kannattaa pakata pyörä autoon, junaan tai lentokoneeseen (miksi 

Euroopasta asti pitää tulla lappiin ajamaan pyörällä?).  

Tästä yleiskuvausaineistosta voi varovasti ottaa ja toistaa joitain juttuja itse kuvailuteksteissä, 

kun ne ovat erityisen relevantteja. Esim. ”Kukastunturin päällä hengität maailman puhtainta 

ilmaa”, ”Kirkkaalla säällä voit nähdä horisontissa Pallaksen suurtunturit” (Ylläksellä Ylläksen 

tunturit eivät jää huomaamatta, mutta noita Pallaksen kumpuja ei välttämättä huomaa, jos niitä 

ei osaa katsoa -> jos niiden katselun mainitsee tekstissä, niin ihmiset saattavat kiinnittää asiaan 

huomiota ja tähyillä horisonttiin ja löytää ne, ehkä tsekkailla kartasta vähän suuntia jne.). 

 

 



 

 
 

Mallikuvaus (faktat voi olla väärin) 

Kesänkijärven kierros  

Kesänkijärven kierros on yksi suosituimmista helpoista Ylläksen lähireiteistä. Reitti kulkee kauniissa 

tunturimaisemissa ja se sopii myös lapsille ja aloitteleville maastopyöräilijöille.  

Reitti kulkee Kesänkijärven ympäri. Se on pääosin leveää, sorastettua polkua, jonka pystyy 

ajamaan tavanomaisilla pyöräilytaidoilla. Kesängin keitaan päässä on leveä, helppo 

teräspitkososuus. Hormistonjänkän yli menevät pitkospuut vaativat erityistä tarkkaavaisuutta 

ja hyvää tasapainoa. Vaihtoehtoisesti pitkospuut voi kiertää pyöräilemällä tietä pitkin. Reitillä 

on lyhyitä ja loivia mäkiä. Etenkin Kellostapulin puoleinen flow-polkuosuus on hauskaa 

ajettavaa. Kesänkijärven kierros on viitoitettu valkoisilla reittiviitoilla. 

Lisäksi kannattaa lisätä sellainen kuva, missä näkyy hyvin nuo vaativat puupitkokset. Jokainen 

voi itse päätellä haluaako ajaa pitkoksia vai onko parempi kiertää tai valita toinen reitti.  

Reitti kulkee avaran jänkän ja vanhojen kuusimetsien halki Pallas-Yllästunturin 

kansallispuistoon. Puolessa välissä reittiä Kesänkijärven rannassa on Kesängin keitaan 

maisemalaavu ja kahvio. Muista ottaa mukaan taskurahaa tai nuotioherkkuja! 

Sesonkiaikana Kesänkijärven reiteillä voi olla paljon kulkijoita. Reitillä on hyvin tilaa kohdata ja 

ohittaa. Muista hidastaa kohdatessa muita kulkijoita, ja pitkospuilla on kohteliasta antaa 

kävelijöille tietä. Pyöräilijöiden suositellaan kiertävän tämä reitti vastapäivään. 

 

  



 

 
 

 

MAASTOPYÖRÄVUOKRAAMOIDEN SOPIMUSEHDOT – TIIVISTELMÄ 

• Vuokrattavat välineet ovat vuokralleottajan henkilökohtaisessa käytössä Kolarin, 
Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntien alueella, ellei toisin sovita. 
 

• Mikäli vuokralleottaja kuljettaa vuokravälineitä, vastaa hän asianmukaisesta 
kuljetustavasta. 
 

• Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, 
että ne eivät vahingoitu tai katoa. 
 

• Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia. 
 

• Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä tai niille aiheutuu vahinko:  
o on vuokralleottaja velvollinen ilmoittamaan vuokralleantajalle  
o tuotava ne vuokralleantajan korjattavaksi 
o maastossa tehtävät pienet korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa vuokralleottajan 

toimesta (esim. puhjenneen renkaan korjaus). Tehdyistä toimenpiteistä on 
ilmoitettava vuokralleantajalle. 
 

• Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä. 
o Mikäli vuokralleottaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava 

vuokralleantajan kanssa ennen vuokrausajan päättymistä. 
o Mikäli vuokralleottaja palauttaa vuokravälineet myöhässä, vuokralleantaja voi 

periä niistä lisävuokraa palautushetkeen saakka. 
 

• Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon/korjauksen hinnan mukaan, ellei 
hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti 

 

 

  

Liite 4 Maastopyöränvuokrausehdot 



 

 
 

MAASTOPYÖRÄVUOKRAAMOIDEN SOPIMUSEHDOT 

Nämä vuokrausehdot on tehty Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeessa Suomen hiihtokeskusyhdistys 
ry:n tekemien BikePark -välinevuokrausehtojen pohjalta. Ehdot on muokattu Ylläksen alueella 
tapahtuvaan yleiseen maastopyöränvuokraukseen sopiviksi. 

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN 

1.1 Nämä sopimusehdot koskevat kuluttajia (vuokralleottaja) ja Ylläksen alueen 
pyöränvuokrausyritystä, joka on ottanut nämä ehdot käyttöönsä (vuokralleantaja) sekä niiden 
henkilökuntaa. 

2. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU 

2.1 Vuokralleantaja on vastuussa vuokraamosta maksua vastaan vuokrattujen varusteiden 
kunnosta. 

2.2 Vuokralleantaja ei ole vastuussa sellaisista vahingosta, jonka on aiheuttanut sellainen 
vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka tai tapahtuma, jota 
vuokralleantaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon vuokraustoimintaa harjoittaessaan. 

3. VUOKRASOPIMUS 

3.1 Välinevuokrauksesta on tehtävä kirjallinen sopimus, josta ilmenee vähintään: 

3.1.1 vuokralleantajan nimi sekä yhteystiedot 
3.1.2 vuokralleottajan nimi, osoite, puhelinnumero 
3.1.3 vuokrattavat välineet 
3.1.4 vuokrattavissa välineissä mahdollisesti olevat käytöstä aiheutuneet kulumat 
3.1.5 vuokrausaika 
3.1.6 vuokrauksesta perittävä hinta 
3.1.7 vuokralleantajan ja vuokralleottajan hyväksyntä 
3.1.8 viittaus sovellettaviin sopimusehtoihin 

3.2 Ryhmän ollessa kysymyksessä voidaan sopimus tehdä yhtenä sopimuksena koko ryhmälle. 
Sopimuksesta tulee ilmetä vähintään vuokralleantajan ja yrityksen nimi sekä yhteystiedot ja 
jokaisen vuokralleottajan nimi. Vuoralleottajan henkilö- ja yhteystiedoiksi kirjataan 
ryhmänvetäjän tiedot. Sopimuksen allekirjoittaa vuokralleottajien puolesta ryhmänvetäjä. Lisäksi 
tulee sopimukseen kirjata vuokrausaika ja vuokrauksesta perittävä hinta. 

4. VUOKRALLEOTTAJAN HENKILÖLLISYYDEN TARKISTAMINEN 

4.1 Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. 

 

 

5. VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ 



 

 
 

5.1 Hyväksyttyään vuokrasopimuksen vuokralleottaja saa oikeuden vuokravälineiden 
henkilökohtaiseen käyttöön Kolarin, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntien alueella. 
Vuokralleottaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä toiselle henkilölle eikä kuljettaa niitä edellä 
mainittujen kuntien ulkopuolelle, ellei toisin sovita. 

5.2 Mikäli vuokralleottaja kuljettaa vuokravälineitä, vastaa hän asianmukaisesta kuljetustavasta.  

6. VUOKRALLEOTTAJAN JA VUOKRALLEANTAJAN VASTUU 

6.1 Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että 
ne eivät vahingoitu tai katoa. 

6.2 Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia. 

6.3 Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä, on vuokralleottajan tuotava ne vuokralleantajan 
korjattavaksi. Maastossa tehtävät pienet korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa vuokralleottajan 
toimesta (esim. puhjenneen renkaan tai katkenneen vaijerin korjaus). Tehdyistä toimenpiteistä on 
ilmoitettava vuokralleantajalle. 

6.4 Vuokralleantaja vastaa siitä, että vuokrattavat kypärät täyttävät henkilösuojaimille 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset. 

7. TOIMENPITEET VÄLINEIDEN VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA 

7.1 Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokralleantajalle välineiden 
katoamisesta tai tuhoutumisesta, välineille aiheutuneista vahingoista ja/tai välineissä ilmenevistä 
vioista. 

7.2 Varkaustapauksissa vuokralleottajan on tehtävä ilmoitus poliisille. 

8. VUOKRALLEOTTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS 

8.1 Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan, ellei hän kykene osoittamaan 
huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti. 

 

 

8.2 Vuokralleantajan on ilmoitettava vuokralleottajalle välineessä ulkoisella tarkastuksella 
havaittavasta vahingoittumisesta välineiden palautuksen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen, 
kun vuokralleantaja on vahingon havainnut. Vuokralleottaja on korvausvelvollinen seuraavasti: 

8.2.1 Rikkoutuneen välineen tai osan korjauskulut huoltohinnaston sekä varaosista 
myyntihinnan mukaan. 
8.2.2 Korjauskelvottomasta tai kadonneesta vuokravälineestä käyvän arvon mukaan. 

8.2.3 Vuokralleottaja ei ole erikseen korvausvelvollinen välineiden normaalista 
kulumisesta. 



 

 
 

9. VUOKRA 

9.1 Vuokra maksetaan joko vuokrauksen tai palautuksen yhteydessä. 

9.2 Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun hintaan, joka on ilmoitettu 
hinnastossa ja merkitty vuokrasopimukseen. 

10. VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN 

10.1 Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä. 

10.2 Mikäli vuokralleottaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava vuokralleantajan 
kanssa ennen vuokrausajan päättymistä. 

10.3 Mikäli vuokralleottaja palauttaa vuokravälineet myöhässä, vuokralleantaja voi periä niistä 
lisävuokraa palautushetkeen saakka. 

11. VASTUU VUOKRALLEOTTAJALLE TAI KOLMANNELLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA 

11.1 Vuokralleottaja vahvistaa vuokrasopimuksen hyväksymisellä olevansa tietoinen 
asianomaiseen harrastukseen ja vuokraamiensa välineiden käyttöön liittyvistä riskeistä. 

11.2 Vuokralleantaja vastaa vuokralleottajalle tai kolmannelle henkilölle sattuneista sellaisista 
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vuokrattujen välineiden käyttämisestä asianmukaisesti 
tarkoitukseensa, jos hän on 

11.2.1 omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon 

11.2.2 luovuttanut sellaisia välineitä vuokralleottajalle, jotka eivät ole vuokralleottajan 
antamien tietojen mukaan hänelle sopivia. 

11.3 Muutoin vuokralleottaja vastaa toiminnastaan itselleen tai kolmannelle henkilölle 
aiheutuneista vahingoista yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden ja lainsäädännön 
mukaisesti. 

12. ERIMIELISYYDET 

Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja. 

12.1 EU kansalaiset 

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti vuokralleottajan ja vuokralleantajan 
välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen korvausasiassa, voi 
vuokralleottaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi 
tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ennen asian viemistä 
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn vuokralleottajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Vuokralleantajan 
nostaessa kanteen tulee se tehdä EU:n alueella asuvan vuokralleottajan kotipaikan 
alioikeudessa. 



 

 
 

12.2 EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset 

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti vuokralleottajan ja vuokralleantajan 
välisillä neuvotteluilla. 

Muualla kuin EU-alueella asuvan kuluttajan ja vuokralleantajan väliset erimielisyydet tulee 
ratkaista palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 

 

 

  



 

 
 

AVTALSVILLKOR FÖR TERRÄNGCYKELUTHYRNINGAR - SAMMANFATTNING 

• Den utrustning som hyrs ut är för hyrestagarnas personliga bruk i kommunerna 
Kolari, Kittilä, Muonio och Enontekiö, såvida inte annat avtalats. 
 

• Om hyrestagaren transporterar den hyrda utrustningen är han ansvarig för lämpligt 
transportsätt. 
 

• Hyresgästen är skyldig att hantera den hyrda utrustningen varsamt och så att den inte 
skadas eller försvinner. 
 

• Inga märkningar får göras på den hyrda utrustningen, och inga delar får tas bort eller 
lösgöras från den. 
 

• Om utrustningen behöver reparation eller skadas:  
o är hyrestagaren skyldig att meddela uthyraren  
o för den till uthyraren för reparation 
o mindre reparationer kan utföras av hyresgästen på plats i terrängen (t.ex. 

reparation av ett punkterat däck). 
o  

 Uthyraren måste informeras om de åtgärder som gjorts. 
 

• Utrustningen måste returneras senast då hyrestiden tar slut. 
o Om hyrestagaren vill förlänga hyrestiden måste detta avtalas om med uthyraren 

innan hyrestiden är slut. 
o Om hyrestagaren återlämnar de uthyrda redskapen sent kan uthyraren begära 

ytterligare hyra fram till återlämningstiden. 
 

• Hyrestagaren är skyldig att kompensera skador som orsakats av förlust av eller skada på 
de uthyrda redskapen enligt verkligt värde/reparationspris, såvida han eller hon inte kan 
bevisa att han eller hon har tagit hand om hyresutrustningen omsorgsfullt. 

 

 

  



 

 
 

AVTALSVILLKOR FÖR TERRÄNGCYKELUTHYRNINGAR 

Dess hyresvillkor har gjorts på basis av BikePark -villkoren för hyresutrustning som är en del av 
projektet Ylläs ympärivuotiseksi av Suomen hiihtokeskusyhdistys ry. Villkoren har redigerats så 
att de är lämpliga för den allmänna terrängcykeluthyrningen på Ylläs-området. 

1. TILLÄMPANDE AV AVTALSVILLKOREN 

1.1 Dessa avtalsvillkor gäller konsumenter (hyrestagare) och cykeluthyrningsföretaget i Ylläs-
området som har antagit dessa villkor (uthyrare) samt deras personal. 

2. UTHYRARENS ANSVAR 

2.1 Uthyraren ansvarar för konditionen hos den utrustning som mot en avgift hyrs ut från 
uthyrningen. 

2.2 Uthyraren ska inte hållas ansvarig för skador som orsakats av en omständighet eller händelse 
som uthyraren inte kan kontrollera och som uthyraren inte rimligen kunde ha beaktat vid 
genomförandet av uthyrningen. 

3. HYRESAVTAL 

3.1 Ett skriftligt avtal om hyrningen av utrustningen måste göras, och där ska åtminstone framgå: 

3.1.1 uthyrarens namn och kontaktuppgifter 
3.1.2 hyrestagarens namn, adress, telefonnummer 
3.1.3 utrustningen som hyrs 
3.1.4 eventuellt slitage på utrustningen som har orsakats av användning 
3.1.5 hyrestiden 
3.1.6 priset som begärs för hyrestiden 
3.1.7 uthyrarens och hyrestagarens godkännande 
3.1.8 hänvisning till gällande avtalsvillkor 

3.2 När det är frågan om grupper kan avtalet göras som ett avtal för hela gruppen. I avtalet ska 
minst uthyrarens och företagets namn framgå, samt varje hyrestagares kontaktuppgifter och 
namn. Gruppledarens uppgifter anges som hyrestagarens person- och kontaktuppgifter. 
Gruppledaren undertecknar avtalet för hyrestagarnas del. Dessutom hyrestiden och priset som 
begärs för hyrestiden anges i avtalet. 

4. KONTROLL AV HYRESTAGARENS IDENTITET 

4.1 Hyrestagaren är skyldig att bevisa sin identitet 

 

 

5. ANVÄNDNING AV HYRESUTRUSTNINGEN 



 

 
 

5.1 Efter att hyresavtalet har godkänts får hyrestagaren rätt till personlig användning av 
hyresutrustningen i kommunerna Kolari, Muonio och Enontekiö. Hyrestagaren får inte överlåta 
hyresutrustningen till andra personer och får inte föra den utanför ovan nämnda kommuner, 
såvida inte annat avtalats. 

5.2 Om hyrestagaren transporterar hyresutrustningen ansvarar han eller hon för att transporten 
sker på ändamålsenligt sätt.  

6. HYRESTAGARENS OCH UTHYRARENS ANSVAR 

6.1 Hyrestagaren är skyldig att hantera den uthyrda utrustningen varsamt och på ett sådant sätt 
att den inte skadas eller går förlorad. 

6.2 Inga märkningar får göras på hyresutrustningen och inga delar får tas bort eller lösgöras från 
den. 

6.3 Om utrustningen är i behov av reparation ska hyrestagaren föra den till uthyraren för 
reparation. Mindre reparationer kan utföras av hyresgästen på plats i terrängen (t.ex. reparation 
av ett punkterat däck eller en vajer som gått av). Uthyraren måste informeras om de åtgärder som 
gjorts. 

6.4 Uthyraren ansvarar för att de hjälmar som hyrs ut uppfyller kraven på personlig 
skyddsutrustning som fastställs i lagstiftningen. 

7. ÅTGÄRDER I FALL AV FEL, SKADA OCH STÖLD 

7.1 Hyrestagaren är skyldig att omedelbart underrätta uthyraren om förlust eller förstörelsen av 
utrustningen, om skador på utrustningen och/eller om eventuella fel i utrustningen. 

7.2 I fall av stöld ska hyrestagaren göra en anmälan till polisen. 

8. HYRESTAGARENS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET 

8.1 Hyrestagaren är skyldig att kompensera förlust av eller skada på hyresutrustningen enligt 
verkligt värde, såvida han eller hon inte kan bevisa att han eller hon har tagit hand om 
hyresutrustningen omsorgsfullt. 

 

 

8.2 Uthyraren ska meddela hyrestagaren om eventuell skada på utrustningen som upptäcks vid 
en extern inspektion vid tidpunkten för återlämnande av utrustningen, eller omedelbart efter att 
uthyraren upptäckt skadan. Hyrestagaren är ersättningsskyldig enligt följande: 

8.2.1 Reparationskostnader för söndrig utrustning eller en del, i enlighet med 
serviceprislistan och reservdelens försäljningspris. 
8.2.2 För utrustning som inte kan repareras eller som gått förlorad enligt det verkliga priset. 

8.2.3 Hyrestagaren är inte separat ersättningsskyldig för normalt slitage på utrustningen. 



 

 
 

9. HYRA 

9.1 Hyran betala antingen i samband med uthyrningen eller återlämningen. 

9.2 Hyrespriset baserar sig på den använda tiden eller ett på förhand avtalat pris som har angetts 
i prislistan och registrerats i hyresavtalet. 

10. ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING 

10.1 Utrustningen måste återlämnas senast då hyrestiden tar slut. 

10.2 Om hyrestagaren vill fortsätta hyrestiden måste detta avtalas om med uthyraren innan 
hyrestiden tar slut. 

10.3 Om hyrestagaren återlämnar hyresutrustningen sent kan hyrestagaren ta ut ytterligare hyra 
fram till återlämningstiden. 

11. HYRESTAGARES ELLER EN TREDJE PARTS ANSVAR FÖR SKADA 

11.1 Genom att acceptera hyresavtalet bekräftar hyrestagaren att han eller hon är medveten om 
de risker som är förknippade med hobbyn i fråga och användningen av den utrustning han eller 
hon hyr. 

11.2 Uthyraren ansvarar för skador som orsakas hyrestagaren eller en tredje part till följd av 
korrekt användning av den hyrda utrustningen för det avsedda syftet, om han eller hon har: 

11.2.1 orsakat skada med sin egen verksamhet 

11.2.2 överlåtit sådan utrustning till hyrestagaren som enligt de uppgifter som 
hyrestagaren angett inte är lämplig för honom eller henne. 

11.3 I övriga fall är hyrestagaren ansvarig för skador som orsakats honom eller henne sig själv 
eller en tredje part i enlighet med de allmänna principerna för skadeståndsrätt och lagstiftningen. 

12. OENIGHETER 

Vid tvister tillämpas avtalsvillkoren på originalspråk. 

12.1 EU medborgare 

Oenigheter löses främst genom förhandlingar mellan hyrestagaren och uthyraren. Om 
parterna inte når en överenskommelse i ersättningsfrågan kan hyrestagaren hänskjuta 
ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) eller väcka talan vid tingsrätten 
på hemorten. Innan hyrestagaren för över ärendet till konsumenttvistnämnden för 
behandling måste han eller hon kontakta konsumentrådgivningen vid Konkurrens- och 
konsumentverket (www.kuluttajaneuvonta.fi). Om en uthyrare väcker talan måste det göras i 
underrätten på hemorten för en hyrestagare som bor inom EU-området. 

12.2 Medborgare från länder utanför EU 



 

 
 

Oenigheter löses främst genom förhandlingar mellan hyrestagaren och uthyraren. 

Oenigheter mellan en konsument som bor utanför EU-området och uthyraren ska lösas av 
tingsrätten på tjänsteleverantörens hemort.  

 

 

 

  



 

 
 

 

TERMS AND CONDITIONS OF MOUNTAIN BIKE RENTALS - SUMMARY 

The rented equipment is for the renter's personal use  in the area of the municipalities of Kolari, 

Kittilä, Muonio and Enontekiö, unless otherwise agreed. 

 

If the renter transports the equipment, they are responsible for transporting the equipment in an 

appropriate manner. 

 

The renter is obligated to handle the equipment they have rented  carefully and in such a way that it is not 

damaged or lost. 

 

Marking the rented equipment in any way or removing or detaching any part is not allowed. 

 

If the equipment requires repairs or becomes damaged:  

the renter is obliged to notify the rental service provider  

bring the equipment to the rental service provider for repairs 

the renter may repair minor damages during the use (e.g. repairing a flat tyre). The rental service provider 

must be informed of the repairs. 

 

The equipment must be returned at the latest at the end of the rental period. 

If the renter wishes to extend the rental period, this must be agreed upon with the rental service provider 

before the end of the rental period. 

If the renter returns the rented equipment late, the rental service provider may charge additional rent until 

the return. 

 

The renter is obliged to compensate for the damage caused by the loss or damage of the rental equipment 

on the basis of the fair value/repair price unless they are able to demonstrate that they have taken good 

care of the rental equipment 

 

 

  



 

 
 

 

TERMS AND CONDITIONS OF MOUNTAIN BIKE RENTALS 

These rental terms are based on the terms and conditions of Bikepark equipment rentals that were drawn 

up by the Finnish Ski Area Association as a part of the “Ylläs ympärivuotiseksi” project (“Ylläs around the 

year”). The terms and conditions have been modified to suit the general rental of mountain bikes in the 

Ylläs area. 

1. SCOPE OF APPLICATION 

1.1 These terms and conditions apply to consumers (renter) and to the rental bike company in the Ylläs 

area that has implemented these terms and conditions (rental service provider) and their personnel. 

2. RESPONSIBILITIES OF THE RENTAL SERVICE PROVIDER 

2.1 The rental service provider is responsible for ensuring that the equipment rented from the rental for a 

fee is in good condition. 

2.2 The rental service provider is not responsible for any damage resulting from a factor outside its scope of 

influence or from an incident which the rental service provider cannot reasonably have taken into 

consideration in the provision of rental services. 

3. RENTAL AGREEMENT 

3.1 A rental agreement must be made in writing, including at least the following information: 

3.1.1 Name and contact details of the renter 

3.1.2 Name and contact details of the rental service provider and Bikepark 

3.1.3 The equipment rented 

3.1.4 Any wear and defects in the rented equipment 

3.1.5 Rental period 

3.1.5 Rental fee 

3.1.7 Approvals of the rental service provider and renter 

3.1.8 Reference to applicable general terms and conditions 

3.2 With regard to groups, a single agreement may be prepared for the entire group. The agreement must 

indicate at least the name and contact details of the rental service provider and resort, and the name of 

each renter. The group leader’s information shall be entered as the renter’s personal and contact details. 

The agreement shall be signed by the group leader on behalf of all renters. In addition, the rental period 

and rental fee must be indicated in the agreement. 

4. VERIFYING THE RENTER’S IDENTITY 

4.1 The renter is obligated to prove their identity. 

5. USING RENTAL EQUIPMENT 

5.1 After accepting the rental agreement, the renter obtains the personal right to use the rental equipment 

in the municipalities of Kolari, Kittilä, Muonio and Enontekiö. The renter may not hand over rental 



 

 
 

equipment to another person or transport it outside the above-mentioned municipalities unless otherwise 

agreed. 

5.2 If the renter transports the equipment, they are responsible for transporting the equipment in an 

appropriate manner.  

6. RESPONSIBILITIES OF THE RENTER AND THE RENTAL SERVICE PROVIDER 

6.1 The renter is obligated to handle the rental equipment with care and to ensure that it is not damaged or 

misplaced. 

6.2 No markings may be made on the rental equipment, and no parts may be removed or detached. 

6.3 If the equipment requires repairs, the renter must bring it to the rental service provider. The renter may 

repair minor damages during the use (e.g. repairing a flat tyre or a snapped wire). The rental service 

provider must be informed of the repairs. 

6.4 The rental service provider is responsible for ensuring that rented helmets meet the statutory 

requirements set for personal protective equipment. 

7. MEASURES TO BE TAKEN IN THE EVENT OF EQUIPMENT FAULTS, DAMAGE AND THEFT 

7.1 The renter is obligated to immediately notify the rental service provider of any misplaced or destroyed 

equipment, damage to equipment and/or faults in equipment. 

7.2 The renter must report any theft to the police. 

8. THE RENTER’S LIABILITY TO PAY COMPENSATION 

8.1 The renter is obligated to pay compensation for any misplaced or damaged rental equipment in 

accordance with the current value of the equipment unless they are able to prove that they took proper 

care of the equipment. 

8.2 The rental service provider must notify the renter of any damage observed by means of a visual 

inspection when returning the equipment, or immediately after the rental service provider has identified 

any damage. The renter is obligated to pay compensation as follows: 

8.2.1 Repair costs for damaged equipment or parts in accordance with the maintenance price list, and 

spare parts in accordance with the purchase price 

8.2.2 Unrepairable or misplaced rental equipment in accordance with the current value 

8.2.3 The renter is not separately obligated to pay compensation for any normal wear. 

9. RENT 

9.1 The rent shall be paid when renting or returning the rental equipment. 

9.2 The rental fee is based on the rental time or a pre-defined price, indicated in the price list and entered 

in the rental agreement. 

10. RETURNING THE RENTAL EQUIPMENT 

10.1 The rental equipment must be returned no later than at the end of the rental period. 

10.2 If the renter wants to extend the rental period, this must be agreed with the rental service provider 

before the end of the rental period. 



 

 
 

10.3 If the renter returns the rental equipment late, the rental service provider may collect an extra rent 

until the return of the equipment. 

11. LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED TO THE RENTER OR A THIRD PARTY 

11.1 By accepting the rental agreement, the renter confirms that they are aware of the risks associated 

with the specific activity and the rental equipment. 

11.2 The rental service provider is responsible for any injuries suffered by the renter or third parties 

resulting from the use of the rental equipment for the proper purpose if the rental service provider 

11.2.1 has caused the injuries through its own activities; 

11.2.2 given equipment to the renter that is not suitable for the renter in accordance with information 

provided by the renter. 

11.3 Otherwise, the renter is responsible for any injuries caused by their activities to the renter or third 

parties in accordance with general compensation liability principles and laws. 

12. DISPUTES 

In disputes, the terms of the agreement in the original language shall apply. 

12.1 EU citizens 

Any disputes shall primarily be settled in mutual negotiations between the renter and the rental 

service provider. If the parties are unable to negotiate a settlement, the renter may refer the case 

to the Consumer Disputes Board (www.kuluttajariita.fi/en) or to the district court of their place of 

residence.  Before referring the case to the Consumer Disputes Board, the renter must contact the 

Consumer Advisory Services (www.kkv.fi/en/consumer-advice) of the Finnish Competition and 

Consumer Authority (FCCA). If the rental service provider takes legal action, the place of 

jurisdiction must be the district court of the renter’s place of residence within the EU. 

12.2 Non-EU citizens 

Any disputes shall primarily be settled in mutual negotiations between the renter and the rental 

service provider. 

Disputes between consumers that live outside of the EU and the rental service provider must be 

resolved in the district court of the rental service provider’s place of residence.  

  



 

 
 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN VON MOUNTAINBIKE-VERMIETERN – 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die zu vermietenden Ausrüstungen dienen dem persönlichen Gebrauch des Mieters in den 

Gemeindegebieten von Kolari, Kittilä, Muonio und Enontekiö, wenn nicht anders vereinbart. 

 

Sollte der Mieter die gemieteten Ausrüstungen transportieren, ist er für einen sachgemäßen Transport 

verantwortlich. 

 

Der Mieter ist für eine sorgfältige Behandlung der gemieteten Ausrüstungen verantwortlich, sodass sie 

nicht beschädigt werden oder abhandenkommen. 

 

Auf den gemieteten Ausrüstungen dürfen keine Kennzeichnungen vorgenommen oder Teile entfernt oder 

abgebaut werden. 

 

Sollten die Ausrüstungen Reparaturen erforderlich machen oder beschädigt worden sein:  

muss dies der Mieter dem Vermieter mitteilen  

sind diese dem Vermieter zur Reparatur zu übergeben 

geringfügige Reparaturmaßnahmen können vom Mieter unterwegs (im Gelände) vorgenommen werden (z. 

B. Flicken eines platten Reifens). Die vorgenommenen Reparaturen sind dem Vermieter mitzuteilen. 

 

Die Ausrüstungen sind spätestens mit Ablauf der Mietdauer zurückzugeben. 

Falls der Mieter die Mietdauer verlängern möchte, ist dies vor Ablauf der Mietdauer mit dem Vermieter zu 

vereinbaren. 

Sollte der Mieter die Ausrüstungen nach Ablauf der Mietdauer zurückgeben, kann der Vermieter eine 

zusätzliche Mietgebühr bis zum Zeitpunkt der Rückgabe verlangen. 

 

Der Mieter ist verpflichtet, abhandengekommene Ausrüstungen oder Beschädigungen nach 

Gebrauchswert/Reparaturkosten zu ersetzen, sollte der Mieter nicht den Nachweis erbringen können, dass 

die gemieteten Gegenstände mit Sorgfalt behandelt wurden. 

 

 

  



 

 
 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN DER MOUNTAINBIKE-VERMIETER 

Diese Vermietungsbedingungen wurden auf der Grundlage der von Suomen hiihtokeskus ry (Verein der 

Finnischen Skizentren e.V.) entworfenen Ausrüstungsvermietungsbedingungen von BikePark im Rahmen 

des Ganzjährigen Ylläs -Projekts entwickelt. Diese Bedingungen wurden der allgemeinen Mountainbike-

Vermietung in der Region Ylläs angepasst. 

1. ANWENDUNG DER VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1.1 Diese Vetragsbedingungen betreffen den Verbraucher (Mieter) und ein 

Fahrradvermietungsunternehmen (Vermieter) und seine Mitarbeiter in der Region Ylläs, das diese 

Vertragsbedingungen übernommen hat. 

2. VERANTWORTUNG DES VERMIETERS 

2.1 Der Vermieter ist für den Zustand der Ausrüstungen verantwortlich, die gegen ein Entgelt vermietet 

werden. 

2.2 Der Vermieter ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Umstände oder Tatsachen verursacht 

wurden, die außerhalb der Einflussmöglichkeiten des Vermieters liegen und nicht unter zumutbarem 

Aufwand vom Vermieter hätten vermieden werden können. 

3. MIETVERTRAG 

3.1 Über die Ausrüstungsvermietung wird ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen, aus dem mindestens 

hervorgeht: 

3.1.1 Name und Anschrift des Vermieters 

3.1.2 Name, Anschrift, Telefonnummer des Mieters 

3.1.3 vermietete Ausrüstung 

3.1.4 mögliche Gebrauchsspuren an den zu vermietenden Ausrüstungen 

3.1.5 Mietdauer 

3.1.6 Mietpreis 

3.1.7 Bestätigung des Vermieters und Mieters 

3.1.8 Hinweis auf die anzuwendenden Vertragsbedingungen 

3.2 Bei Gruppen kann sich der Vertrag auf die gesamte Gruppe beziehen. Aus dem Vertrag müssen 

zumindest Name des Vermieters und Unternehmens sowie Anschrift, und die Namen aller Mieter 

hervorgehen. Unter Namen und Anschrift des Mieters wird der Gruppenleiter angegeben. Der 

Gruppenleiter unterschreibt im Namen aller Mieter den Vertrag. Darüber hinaus werden im Vertrag die 

Mietdauer und der Mietpreis angegeben. 

4. ÜBERPRÜFUNG DER PERSONALIEN DES MIETERS 

4.1 Der Mieter ist verpflichtet seine Personalien nachzuweisen. 

 

 



 

 
 

5. NUTZUNG DER VERMIETETEN AUSRÜSTUNGEN 

5.1 Mit der Zustimmung zum Mietvertrag erhält der Mieter das Recht zum persönlichen Gebrauch der 

gemieteten Ausrüstung im Gebiet der Gemeinden Kolari, Kittilä, Muonio und Enontekiö. Dem Mieter ist 

nicht gestattet, die gemietete Ausrüstung an eine andere Person weiterzugeben und/oder außerhalb der 

genannten Gemeinden zu transportieren. 

5.2 Sollte der Mieter die gemieteten Ausrüstungen transportieren, ist er für einen sachgemäßen Transport 

verantwortlich.  

6. VERANTWORTUNG DES MIETERS UND VERMIETERS 

6.1 Der Mieter ist für eine sorgfältige Behandlung der gemieteten Ausrüstungen verantwortlich, sodass sie 

nicht beschädigt werden oder abhandenkommen. 

6.2 Auf den gemieteten Ausrüstungen dürfen keine Kennzeichnungen vorgenommen oder Teile entfernt 

oder abgebaut werden. 

Sollte die Ausrüstung Reparaturen erforderlich machen, hat der Mieter diese dem Vermieter zur Reparatur 

zurückzubringen. Geringfügige Reparaturmaßnahmen können vom Mieter unterwegs (im Gelände) 

vorgenommen werden (z. B. Flicken eines platten Reifens). Die vorgenommenen Reparaturen sind dem 

Vermieter mitzuteilen. 

6.4 Der Vermieter ist dafür verantwortlich, dass vermietete Helme die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. 

7. MASSNAHMEN IM FALLE VON FEHLERHAFTEN AUSRÜSTUNGEN, IN SCHADENS- UND 

DIEBSTAHLSFÄLLEN 

7.1 Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen, wenn die Ausrüstungen 

abhandengekommen sind oder zerstört wurden, Schäden an ihnen verursacht und/oder Mängel festgestellt 

wurden. 

7.2 Im Falle eines Diebstahls muss der Mieter bei der Polizei Anzeige erstatten. 

8. SCHADENSERSATZPFLICHT DES MIETERS 

8.1 Der Mieter ist verpflichtet, abhandengekommene Ausrüstungen zu erstatten oder Beschädigungen 

nach Gebrauchswert/Reparaturkosten zu ersetzen, sollte er nicht den Nachweis erbringen können, dass die 

gemieteten Ausrüstungen mit Sorgfalt behandelt wurden. 

 

 

8.2 Der Vermieter muss dem Mieter nach Rückgabe der Ausrüstungen und einer Sichtprüfung mögliche 

Beschädigungen feststellen, oder diese unverzüglich nach Feststellung durch den Vermieter geltend 

machen. Der Mieter ist in folgenden Fällen schadenersatzpflichtig: 

8.2.1 Beschädigte Ausrüstung oder Teilereparaturkosten nach Servicepreisliste sowie Ersatzteile nach 

Verkaufspreisliste. 

8.2.2 Ersatz des Gebrauchswertes für abhandengekommene oder nicht mehr zu reparierende 

Ausrüstungen. 

8.2.3 Der Mieter ist für den normalen Verschleiß der Ausrüstungen nicht ersatzpflichtig. 



 

 
 

9. MIETE 

9.1 Die Miete wird entweder bei der Anmietung oder Rückgabe entrichtet. 

9.2 Der Mietpreis beruht auf der genutzten Zeit oder einem vorab vereinbarten Preis, der sich aus der 

Preisliste ergibt und im Mietvertrag angegeben ist. 

10. RÜCKGABE DER AUSRÜSTUNGEN 

10.1 Die Ausrüstungen sind spätestens mit Ablauf der Mietdauer zurückzugeben. 

10.2 Falls der Mieter die Mietdauer verlängern möchte, ist dies vor Ablauf der Mietdauer mit dem 

Vermieter zu vereinbaren. 

10.3 Sollte der Mieter die Ausrüstungen nach Ablauf der Mietdauer zurückgeben, kann der Vermieter eine 

zusätzliche Mietgebühr bis zum Zeitpunkt der Rückgabe verlangen. 

11. VERANTWORTUNG DES MIETERS ODER SCHÄDEN GEGENÜBER DRITTEN 

11.1 Der Mieter bestätigt mit Abschluss des Mietvertrags, dass er sich im Hinblick auf die mit der 

betreffenden Freizeitgestaltung und den gemieteten Ausrüstungen verbundenen Risiken bewusst ist. 

11.2 Der Vermieter trägt die Verantwortung für Schäden des Mieters oder einer dritten Person, die durch 

den ordnungsgemäßen Verwendungszweck der gemieteten Ausrüstungen verursacht wurden, wenn der 

Vermieter 

11.2.1 durch eigenes Handeln diesen Schaden verursacht hat 

11.2.2 solche Ausrüstungen dem Mieter überlassen hat, die nach den Angaben des Mieters für diesen 

ungeeignet waren. 

11.3 Ansonsten ist der Mieter gemäß der allgemeinen schadenersatzrechtlichen Prinzipien und der 

gesetzlichen Bestimmungen für sein Handeln oder für an dritte Personen verursachte Schäden 

verantwortlich. 

12. STREITIGKEITEN 

Bei Streitigkeiten finden die Vertragsbedingungen in der ursprünglichen Sprache Anwendung. 

12.1 EU-Bürger 

Vorrangig sollen Streitigkeiten durch Verhandlungen zwischen Vermieter und Mieter gelöst 

werden. Sollten die Parteien in der Schadenersatzangelegenheit nicht zu einer Einigung kommen, 

kann der Mieter die Angelegenheit der Kommission für Verbraucherrechtsstreitigkeiten 

(www.kuluttajariita.fi) zur Schlichtung vorlegen oder beim Amtsgericht seines Wohnsitzes eine 

Klage einreichen. Bevor die Angelegenheit der Kommission für Verbraucherrechtsstreitigkeiten zur 

Behandlung vorgelegt wird, muss sich der Mieter an die Verbraucherberatung 

(www.kuluttajaneuvonta.fi) der Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde wenden. Sollte der 

Vermieter eine Klage erheben, so muss diese bei einem Gericht der Ersten Instanz am Wohnsitz 

des im EU-Gebiet wohnenden Mieters vorgebracht werden. 

12.2 Bürger von außerhalb der EU 



 

 
 

Vorrangig sollen Streitigkeiten durch Verhandlungen zwischen Vermieter und Mieter gelöst 

werden. 

Bei Bürgern mit Wohnsitz außerhalb der EU werden Streitigkeiten zwischen Verbraucher und 

Vermieter am Amtsgericht des Wohnsitzes des Dienstleistungsanbieters ausgetragen.  

  



 

 
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРОКАТА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ — СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Арендуемое снаряжение передается арендатору в личное пользование на территории 

муниципалитетов Колари, Киттиля, Муонио и Энонтекиё, если между сторонами не имеется 

другой договоренности. 

 

В случае, если арендатор осуществляет транспортировку арендуемого снаряжения, он несет 

ответственность за выбор подходящего способа транспортировки. 

 

Арендатор обязан обращаться с арендованным снаряжением бережно, чтобы не повредить или не 

потерять его. 

 

На арендованном снаряжении не разрешается делать никаких пометок, нельзя удалять или отделять 

от снаряжения какие-либо детали или части. 

 

В случае, если снаряжение требует ремонта или получит какие-либо повреждения:  

арендатор обязан сообщить об этом поставщику услуг; 

арендатор обязан доставить снаряжение поставщику услуг для проведения ремонта; 

мелкий ремонт арендатор может проводить самостоятельно на месте (например, ремонт 

проколотой шины). О проведенном ремонте следует сообщать поставщику услуг. 

 

Снаряжение должно быть возвращено не позднее истечения установленного срока аренды. 

Если арендатор хочет продлить срок аренды, он должен согласовать это с поставщиком услуг до 

окончания периода проката. 

В случае возврата арендатором снаряжения после истечения срока аренды, поставщик услуг имеет 

право потребовать дополнительную плату за прокат за период вплоть до момента возврата. 

 

Арендатор обязан выплатить компенсацию за утраченное или поврежденное арендованное 

снаряжение в соответствии с текущей стоимостью утраченного снаряжения или ремонта, если он не 

может доказать, что обеспечивал надлежащий уход за арендованным снаряжением. 

 

 

 

 

Условия аренды снаряжения в финских байк-парках 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРОКАТА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ 

Настоящие условия оказания услуг проката составлены на основе условий услуг проката снаряжения 

в центрах BikePark, принятых Финской ассоциацией горнолыжных центров (Suomen 



 

 
 

hiihtokeskusyhdistys ry) в рамках проекта «Юлляс — в любое время года» ("Ylläs ympärivuotiseksi"). 

Условия адаптированы с учетом особенностей организации проката горных велосипедов на 

территории Юлляс. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ 

1.1 Настоящие условия оказания услуг распространяются на потребителей (арендатор) и услуги 

службы проката велосипедов горнолыжного курорта Юлляс, утвердившей настоящие условия 

(поставщик услуг), а также на их персонал. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ 

2.1 Поставщик услуг проката отвечает за состояние снаряжения, взятого напрокат за плату. 

2.2 Поставщик услуг проката не несет ответственности за повреждения снаряжения, 

ставшие результатом действия факторов или событий, не зависящих от поставщика услуг, 

которые поставщик услуг не мог по обоснованно приемлемым причинам учесть при 

предоставлении услуг проката. 

3. ДОГОВОР ОБ АРЕНДЕ 

3.1 Договор об аренде заключается в письменной форме и должен включать, как минимум, 

следующую информацию: 

3.1.1 имя поставщика услуг и контактную информацию 

3.1.2 имя поставщика услуг, bikepark и контактную информацию 

3.1.3 арендуемое снаряжение 

3.1.4 имеющиеся на арендуемом снаряжении следы возможного износа, вызванного 

пользованием 

3.1.5 период аренды 

3.1.6 взимаемая за аренду оплата 

3.1.7 подпись поставщика услуг и арендатора 

3.1.8 ссылка на применимые общие условия поставки 

3.2 В случае группы возможно заключение одного договора для всей группы. В договоре 

необходимо указать, как минимум, имя поставщика услуг и горнолыжный центр, контактную 

информацию и имя каждого арендатора. В качестве личной и контактной информации 

арендатора указываются данные руководителя группы. Договор от имени арендатора 

подписывает руководитель группы. В дополнение, в договоре необходимо указать период 

аренды и взимаемую за аренду оплату. 

4. ПРОВЕРКА ЛИЧНОСТИ АРЕНДАТОРА 

4.1 Арендатор обязан заверить свою личность. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНДУЕМОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

5.1 Подписав договор, арендатор получает право на личное пользование арендуемым снаряжением 

на территории муниципалитетов Колари, Киттиля, Муонио и Энонтекиё. Арендатору не разрешается 

доверять арендованное снаряжение другим лицам и перемещать снаряжение за пределы 

перечисленных муниципалитетов, если между сторонами не имеется другой договоренности. 



 

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА И ПОСТАВЩИКА УСЛУГ 

6.1 Арендатор обязан обращаться с арендованным снаряжением бережно, чтобы не 

повредить или не потерять его. 

6.2 На арендованном снаряжении не разрешается делать никаких пометок, нельзя удалять 

или отделять от них какие-либо детали или части. 

6.3 В случае, если снаряжение требует ремонта, арендатору необходимо доставить снаряжение 

поставщику услуг для его проведения. Мелкий ремонт арендатор может проводить самостоятельно 

на месте (например, ремонт проколотой шины или замену поврежденного троса). О проведенном 

ремонте следует сообщать поставщику услуг. 

6.4 Поставщик услуг отвечает за то, чтобы арендованные шлемы отвечали нормативным 

требованиям, предъявляемым к средствам индивидуальной защиты. 

7. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ СНАРЯЖЕНИЯ, 

ЕГО ПОЛОМКИ ИЛИ КРАЖИ 

7.1 Арендатор обязан безотлагательно сообщить поставщику услуг о факте пропажи или 

поломки снаряжения, причинении снаряжению ущерба и/или об обнаружении в снаряжении 

неисправностей. 

7.2 В случае кражи снаряжения арендатор должен заявить об этом в полицию. 

8. ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПО КОМПЕНСАЦИИ 

8.1 Арендатор обязан выплатить компенсацию за утраченное или поврежденное 

арендованное снаряжение в соответствии с текущей стоимостью утраченного снаряжения, 

если арендатор не может доказать, что обеспечивал надлежащий уход за арендованным 

снаряжением. 

8.2 Поставщик услуг проката должен сообщить арендатору обо всех повреждениях, 

обнаруженных при визуальном осмотре во время возврата снаряжения, или 

безотлагательно после того, как поставщик услуг заметил повреждения. Арендатор обязан 

оплатить ущерб в следующем порядке: 

8.2.1 Расходы за ремонт поврежденного снаряжения или детали согласно прейскуранту на 

обслуживание снаряжения и за детали согласно стоимости их приобретения. 

8.2.2 За утерянное или не подлежащее ремонту снаряжение согласно его текущей 

стоимости. 

8.2.3 Арендатор не обязан отдельно выплачивать компенсацию за естественный износ 

снаряжения. 

9. ПРОКАТ 

9.1 Арендная плата вносится во время получения арендуемого снаряжения или по факту его 

возврата. 

9.2 Стоимость проката определяется сроком аренды или заранее согласованной платой, 

указанной в  прейскуранте и оговоренной в договоре аренды. 

10. ВОЗВРАТ СНАРЯЖЕНИЯ 



 

 
 

10.1 Снаряжение должно быть возвращено не позднее истечения установленного срока 

аренды. 

10.2 Если арендатор хочет продлить срок аренды, он должен согласовать это с 

поставщиком услуг до окончания периода проката. 

10.3 В случае возврата арендатором снаряжения после истечения срока аренды, поставщик 

услуг имеет право потребовать дополнительную плату за прокат за период вплоть до 

момента возвратв. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ АРЕНДАТОРУ ИЛИ ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ 

11.1 Своей подписью арендатор подтверждает, что знает о рисках, связанных с занятиями 

соответствующим видом спорта и с использованием арендуемого снаряжения. 

11.2 Поставщик услуг несет ответственность за причиненный арендатору или третьим лицам 

ущерб при соблюдении последними правил пользования арендуемым снаряжением в 

соответствии с назначением, если 

11.2.1 ущерб причинен в результате действий поставщика услуг 

11.2.2 поставщик услуг выдал арендатору напрокат снаряжение, которое, согласно 

представленным арендатором данным, не не подходит для арендатора. 

11.3 В иных случаях арендатор несет личную ответственность, согласно общепринятым 

принципам компенсации ущерба, за свои действия и ущерб, причиненный себе и/или 

третьим лицам. 

12. РАЗНОГЛАСИЯ 

В случае разногласий применяются условия оказания услуг на языке оригинала. 

12.1 Граждане ЕС 

Разногласия должны решаться, прежде всего, путем переговоров между арендатором и 

поставщиком услуг. Если стороны не могут прийти к взаимопониманию по поводу 

претензии, арендатор может передать дело для разрешения в Комиссию по рассмотрению 

жалоб потребителей (www.kuluttajariita.fi) или подать иск в суд первой инстанции по месту 

своего жительства. До передачи дела в Комиссию по рассмотрению жалоб потребителей 

арендатор должен обратиться в потребительскую консультацию Агентства свободной 

конкуренции и защиты прав потребителей (www.kuluttajaneuvonta.fi). Если истцом является 

поставщик услуг, то иск должен подаваться в суд первой инстанции по месту жительства 

арендатора на территории ЕС. 

12.2 Граждане стран, не входящих в ЕС 

Разногласия должны решаться, прежде всего, путем переговоров между арендатором и 

поставщиком услуг. 

Разногласия между поставщиком услуг и арендатором, проживающим в стране за 

пределами ЕС, должны решаться в суде первой инстанции по месту регистрации 

поставщика услуг.  


