
Maastopyöräilyn suosioon aletaan herätä l-ftt ~

Suomessa ei ole osattu
ottaa tosissaan kasvavaa
kiinnostusta maastopyö
räilyyn, totesi Suomen
Ladun hankekoorclinaat
tori Raija Valkama La
pin matkailuparlamentis

Ylläksen ja Levin välil
le valmistuu uusi maasto
pyöräilyyn tarkoitettu reit
II syksyllä 2014. Reitti kul
kee osin Pallas-Yllästuntu
rin kansallispuistossa.

Hanketyöntekijä Tui
ja Laitakari kertoo, että
puistossa pyöräily on ol
lut Suomessa pääsääntöi
sesti kiellettyä. Aikaisem
min Syötteen kansallis-
puistoon on avattu maas
topyöräilyreittejä. Laita-
karin mukaan uusia reit

~ tejä on jo kovasti kyselty
— Tavoitteena on saa

da kesämatkailuun lisää
kiinnostavia aktiviteetteja.
Maastopyöräily nostaa ko
vasti päätään, ja kysyntään
vastataan.

Laitakari uskoo, että
luontoon mahtuvat sekä
jalkaisin patikoivat että
pyöraili t.

— Nopeampina pyöräili
jät väistävät. Ruuhkaisim
mat paikat rakennetaan

sa viime viikolla. Hän on
ollut kartoittamassa uu
sia ulkoliikuntaan liitty
viä mahdoifisuuksia Ka
nadassa ja Länsi-Euroo
passa.

Valkama kertoi, että

niin, että molemmat var
masti mahtuvat.

Reitti lähtee Yllälcsel
tä, jossa noustaan tuntu
riin Ylläksen ja Keskisen
laen välistä. Siitä reitti jat
kaa Nffivaaraan, Kukas
tunturiin, Pyhätunturin
ja Lainion valnn ja eteen
päin Pyhäjärvelle, Home
vaaraan ja Kätkän kautta
Leville. Osa reitistä kestä
vöitetään ja maastoon li
sätään rautapitkoksia. 50—
60 kilometrin reitti kulkee

etenkin Englannissa ja
Skotlannissa paikalli
nen Metsähallitus on ke
hittänyt maastopyöräily
mahdolisuuksia ahkeras
ti. Britanniassa ei ole vas
taavia jokamiehenoikeuk

osittain vanhaa vaellus
reittiä pitkin.

Laitakari kertoo, että Yl
läksen ja Levin palvelukes
kukset tukevat reitin mah
doifisuuksia, koska kuin
mastakin saa esimerkiksi
pyörän vuokralle.

— Kansallispuistot ovat
virkistäytymistä ja luon
nonsuojelua varten. La
jin tuoma hyvinvointi on
hoksattu, ja näin saadaan
uudenlaisia käyttäjiä puis
toon, Laitakari sanoo.

sia kuin Suomessa, jo
ten pyöräilyreittejä on pe
rustettu esimerkiksi hii
likaivosten jätemakun , ja
maassa on lukuisia maas
topyöräilykeskuksia.

Suomessa on Valkaman
mukaan kymmenen hiih
tokeskusta, jotka tarjoa
vat myös pyöräilyä. Eri
tyisen suosittua on Val
kaman mukaan alamä
kipyöräily, johon löytyy
suorituspailcka myös Le
viltä.

— Levi on Suomessa
edellakavijä tässä, kuten
monessa muussakin asi
assa, Valkama muistutti.

- Maastopyöraili t tar
vitsevat palveluita, mutta
saavutettavuus pitää rat
kaista ja ohjeistaa, missä
on kaupallisia palveluita.
Jos tänne halutaan ulko
mailta pyöraili itä, reit
tien on myös oltava yhtä
hyviä kuin muualla.

Valkama kertoi myös
muista muuttuvista ja
erikoisista ulkoilutavois
ta. Ympäri Eurooppaa
on esimerkiksi perustet
tu sata paljasjalkapolkua.
Kyseessä on maksullinen
polku, jossa vaihtelevas
sa maastossa kuljetaan
ilman kenkiä. Pohjoisin

Tulevaisuudentutkija Juha Leppänen
pohti matkailuparlamentissa matkailun
tulevaisuutta. Kysymys on suuri, mutta
yksinkertaistetusti Leppänen totesi, että
todennäköisesti lentomatkailun hinta
tulee nousemaan ja sitä kompensoidaan
sillä, että matkojen kestot pitenevät.

Matkustaminen itsessään voi myös
tulla osaksi matkailukokemusta.

Myös muuttuva väestö vaikuttaa
globaalisti. Väki vanhenee, ja samalla
vapaa-aikaa on enemmän ja ihmisillä on
aiempaa enemmän osaamista.

— Matkailuun voi liittyä esimerkiksi oppi
miseen liitt\,viä funktioita. Ilmiöt nousevat
ja niistä ollaan valmiita maksamaan.

Esimerkkinä ilmiöistä Leppänen

Maastopvörällä pian kansallispuistoon

polku löytyy tällä hetkel
lä Etelä-Tanskasta.

— Miksi sitä ei voisi teh
dä täälläkin, Valkama
pohti.

Muita trendikkäitä lii
kuntamuotoja ovat muun
muassa vaijerilaskut, kii
peilypuistot, futisgolf ja
luistinpolut.

Benchmarking of out
door facffities -hanke al
koi kesällä 2012. Tarkoi
tuksena on etsiä suoma
laisen aikuisväestön tar
peisiin soveltuvia uusia
lajeja, kaytäntöjä ja ulko
liikuntapaikkoja.

Muka Sirkiä

Tulevaisuudessa pitempiä matkoja?

MAASTOPYÖRÄREITTI Ylläkseltä Leville tuo Pallas-Ylläs
tunturin kansallispuistoon uusia käyttäjiä. Tähän saakka
puistossa ei ole saanut pyöräillä.

mainitsi maastopyöräilyn ja kalastuksen.
Kaukomatkailu tulee kuitenkin vielä

lyhyellä aikavälillä olemaan tutkijan
mukaan halpaa.

— Ehkä 30 vuoden kuluttua matkaili
joita on vähemmän, mutta ne kuluttuvat
enemmän rahaa.

Kasvu voi tulla myös yllättävästä
paikasta, esimerkiksi Keski-Euroopasta
pohjoiseen, tai sitten Aasian markkinat
voivat kasvaa.

Lyhyt ja pitkä aikaväli on Leppäsen
mukaan joka tapauksessa huomioitava
matkailussa.

—Yhden kortin varaan ei kannata jättää
tätä sitkeää elinkeinoa, tulevaisuudentut
kija sanoi.


