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1 Yhteenveto hankkeesta 
 

Pyhä-Luosto MTB on hanke jossa toteutetaan Pyhä- Luosto MTB esiselvityshankkeessa tehdyn 

ulkoilureittisuunnitelman mukainen maastopyöräilyreitti Pyhä - Luosto matkailukeskusten ja Pyhäjärvi - 

Suvanto kylien alueelle. Rakennus kohteena ovat reitille tulevat sorastukset, sillat, rummut, pitkospuut ja 

opasteet. Reitiltä raivataan reitillä olevat puut, risut, kannot ja isot kivet. Jo olemassa olevat reitin osuudet 

kunnostetaan tarvittavilta osin hankkeen yhteydessä. Lisäksi hankkeessa tehdään reitin 

markkinointimateriaali sisältäen kartat, videot ja mainokset. 

 

2 Raportti 
 

2.1  Hankkeen tavoitteet 

 

a  ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

 

Pyhä – Luosto alueella ei ole yhtenäistä maastopyöräily reitistöä. Tämä hanke mahdollistaa olemassa 

olevien reittien käytön yhdistämällä ne kokonaisuudeksi, sekä reittien kunnostamisen hanketta koskevalla 

reitistöllä. Lisäksi suunnitelma yhdistää Pyhän ja Luoston matkailukeskusten lisäksi Suvannon ja Pyhäjärven 

kylät antaen mahdollisuuden kehittää kylien palvelutarjontaa. Pyhä-Luosto kansallispuiston alueella 

Metsähallitus on reitti pohjan kunnostanut siltä osin kun tämän hankkeen reitistö siellä kulkee, joten siellä 

ei tarvitse tehdä suuria toimenpiteitä. Ainoastaan reittimerkkien vaihtaminen/lisääminen siten että ne ovat 

samanlaisia kuin muualla.  Hanke reitistön kokonaispituus on 71,865 kilometriä. 

Pyhä-Luosto MTB-hanke sopii Pyhä-Luoston alueen strategiaan ja tukee ympäristöystävällistä ulkona 

liikkumista mikä noudattaa sekä Pyhä-Luoston - että kuntien matkailupalveluiden strategiaa. 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyen hanke tukee kylien elinvoimaisuuden 

parantamista sekä ihmisten aktiviteettien (viihtyvyyden) lisäämistä.  

 

Hanke tukee myös kesämatkailun elinvoimaisuuden kehittämistä Pyhä-Luoston matkailualueella.  

 

Hankkeessa ei tarvitse rakentaa liitännäisalueita eikä rakennelmia kuten p-paikat, taukotuvat, laavut, kodat 

ja tulipaikat vaan reitti on suunniteltu kulkemaan jo olemassa olevien rakennelmien kautta joita löytyy 

tasaisin välein reitin varrelta.  

 

 

 

 

 

 



b hankkeen tavoitteet 

 

Pyhä-Luosto MTB-hankkeessa tavoitteena on toteuttaa Pyhä-Luosto MTB esiselvityshankkeessa tehdyn 

reittisuunnitelman mukainen maastopyöräilyreitti Pyhä-Luosto-Suvanto-Pyhäjärvi alueelle, joka on ollut 

matkailualueiden (Pyhä-Luosto) puuttuva palvelu. Tämä maastopyöräilyyn tarkoitettu reitti yhdistää 

alueella olevat reitit toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi luoden yhteydet kylien, matkailukeskusten sekä 

kansallispuiston välille. Reitin tarkoituksena on luoda vireyttä alueen kylissä, tuntureissa, yrityksissä ja 

ihmisissä sekä mahdollistaa kesämatkailun uusien ohjelmapalveluiden ja tapahtumien järjestämisen.  

Uusia mahdollisia tuotteita: Ohjattuja maastopyöräilyn ohjelmapalveluita, maastopyöräilyleirejä, 

maastojuoksuleirejä, maastopyöräilytapahtumia/kilpailuja yms.  

Alueen kyliin saadaan hankkeen avulla lisää potentiaalisia kävijöitä jotka tarvitsevat ohjelmapalveluiden 

lisäksi myös majoitusta, ruokaa, huoltoa jne. joita kylien yritykset voivat tarjota uusille asiakkaille.  

Kylät myös vastaavasti elävöittävät reittiä ja osa potentiaalisista asiakkaista todennäköisesti kohdentaa 

reitin käytön enimmäkseen juuri näille osuuksille.  

Tavoitteena rakentaa reitin tarvitsemat rakenteet kuten sorastukset, sillat, rummut, pitkospuut, opasteet, 

kartat, videot, pyöräilyetiketti, ja markkinointimateriaali sekä raivata reitillä olevat puut, risut, kannot ja 

isot kivet, kunnostaa olemassa olevat reittiosuudet ja rakentaa uudet puuttuvat osuudet. 

 

2.2 Toteutus 

a toimenpiteet 

 

Pyhä-Luosto MTB esiselvityshankkeessa tehty kattava ulkoilureittisuunnitelma ja reittiä varten hankitut 

tarvittavat luvat mahdollistavat sen, että tässä hankkeessa voitiin keskittyä suurimmaksi osaksi pelkästään 

uusien reitti osuuksien rakenteiden rakentamiseen ja olemassa olevien osuuksien kunnostamiseen/ 

parantamiseen.  Aivan kaikkea ei osattu ottaa huomioon esiselvityshankkeessa mutta suurin työ 

reittilinjauksen, suunnittelun, työvaiheiden, materiaalien ja lupien hankkimisen osalta oli tehty valmiiksi 

joten esiselvityshankkeen voitiin todeta onnistuneen mallikkaasti ja täyttäneen sille asetetut tavoitteet.  

Hankkeeseen liittyvät maastotyöt suoritettiin kaksi vaiheisena aikaväleillä 12.10.2016-31.1.2017 ja 

3.4.2017-15.12.2017 

PYHÄ-LUOSTO MTB – Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus suoritettiin aikavälillä 12.10.2016-31.1.2017 

Hankkeessa ovat tehneet töitä kyseisenä ajankohtana seuraavat henkilöt: Jarkko Vuorela, Mika Tenhunen, 

Panu Leinonen, Pasi Oikarinen 

Hankkeessa on kyseisenä ajankohtana tehty töitä välillä Pyhätunturi-Suvanto ja Pyhätunturi-Kiimaselkä 

sekä Kiimaselkä-Huttujärvi. Näillä tehdyillä toimenpiteillä saatiin Pyhätunturi-Luosto sekä Pyhätunturi-

Pyhäjärvi osuudet avattua kesällä 2017, keväällä 2017 tehtyjen opasteiden asentamisen ja sorastuksien 

yms. kohteiden viimeistelyn jälkeen. 



Toimenpiteiden tarkempi kuvaus:  

Syksyllä 2016 ennen lumen tuloa työt aloitettiin maastokatselmuksilla, joissa tarkennettiin 

esiselvityshankkeessa kartoitetut tehtävät työt osuuksittain. Maastokatselmuksien perusteella laadittiin 

työlista ja aikataulutettiin tehtävät työt. Talvi oli tulossa joten työjärjestyksessä ensimmäisenä selvitettiin 

mitkä työkohteet vaativat, että maasto on jäässä työkoneiden liikkumista varten. Tehtiin karkea jako 

talvella tehtäviin ja kesällä tehtäviin töihin. 

Talvella tehtävät työt sijoittuivat suurimmaksi osaksi osuuksille Pyhätunturi-Huttujärvi sekä Pyhätunturi-

Pyhäjärvi. Kyseisillä osuuksilla pyöräilyreitti kulkee suurimman osan matkasta latu-uria pitkin, jotka ovat 

kaivinkoneella tasattu ja kannot ja kivet poistettu. Pääsääntöisesti urat ovat n.6m leveitä ja niihin on 

muodostunut pyöräilyyn soveltuva polku.  Maasto on suurimmaksi osaksi kangasmaastoa joka soveltuu 

hyvin pyöräilemiseen sellaisenaan. Kangas osuuksien välillä kuitenkin on selkeitä notkelmia ja kuivahkoja 

suo-osuuksia joissa maasto muuttuu nopeasti eli selkeä raja missä pyöräilystä tulee mahdotonta. Näiden 

kohteiden tekemistä pyöräilyyn soveltuvaksi pidettiin kiireellisimpänä. Reitti on talvella hiihtäjien käytössä, 

joten vaihtoehtoina oli tehdä työt ennen hiihtosesonkia tai sen jälkeen. Päätimme että työt tehdään ennen 

hiihtosesonkia.      

Ensimmäisenä tehtävänä oli kilpailuttaa suurin osa hankkeessa tarvittavista rautakauppatarvikkeista, koska 

niitä tarvittiin seuraavissa työvaiheissa. Tarjoukset pyydettiin sähköpostitse neljältä eri toimittajalta joilta 

kaikilta saatiin tarjous. Edullisimman tarjouksen antoi Rautia Kemijärvi, joka toimitti tarvikkeet sovittuna 

ajankohtana Pelkosenniemelle. 

Seuraavana työvaiheena heti kun ilmat alkoivat pysyä pakkasen puolella ja lumi alkoi pysyä maassa alettiin 

jäädyttämään moottorikelkalla lanaamalla suo-osuuksia (Kuva1) joihin oli tarkoitus tehdä 1-1.5 metriä leveä 

sorastus pyöräilyä varten. (Kuva2) 

Kuva1 Suo-osuuksien jäädytystä moottorikelkalla tamppaamalla



Kuva2 Pyöräilyä varten tehty valmis sorastus

 

 

Sorastuksien tekoa varten pyydettiin tarjous sähköpostitse neljältä eri urakoitsijalta kokonaisurakasta. 

Urakkaan kuului yhteensä 1000m metriä sorastuksen tekoa 20-200m pätkissä sisältäen kaikki tarvittavat 

työt kolmessa eri kohteessa Soutajassa, Kiimaselässä ja Huttujärvellä. Kesällä tehtävä sorastuksen 

viimeistely rajattiin pois urakasta. Kahdelta urakoisijalta saatiin tarjous, joista toinen ei ollut tarjouspyynnön 

mukainen joten urakoitsijaksi valittiin Napapiirin kuljetus Oy. (Pyhä-Luosto mtb murskeen levitys urakka) 

Urakoisijan valinnan jälkeen urakoitsija jatkoi heti meidän jo aloittamaa sorastuskohteiden jäädyttämistä. 

Kohteet sijaitsevat latu-uralla joten urakoitsija käytti jäädytykseen latukonetta, jolla poistettiin lumi 

jäädytettävistä kohteista. Tässä vaiheessa todettiin että oli hyvä päätös aloittaa jäädytys hyvissä ajoin 

ennen urakoitsijan valintaa jotta saatiin riittävän paksu jää koneita varten eikä varsinainen sorastustyö 

viivästy jään pettämisen takia. 

Kun kohteet oli saatu jäädytettyä riittävästi, urakoitsija aloitti sorastusten tekemisen.(Kuva3) Sorastus 

murske kuljetettiin kuorma-autoilla lähimmän autotien laitaan, jossa se lastattiin traktorin peräkärryille, 

joilla murske kuljetettiin jäädytettyä työmaatietä pitkin (latu-ura) sorastuskohteisiin. Kaivinkoneella murske 

levitettiin traktorin kärryltä suoraan maastoon.(Kuva4) Murskeen alle asennettiin suodatinkangas 

kantavuutta lisäämään. (Kuva5) 

 

 

 

 



Kuva3 Murskeen levitysurakka 

 

 

 

Kuva4 Murskeen levitys suoraan traktorin kärryltä  rakenteeseen 

 

 



Kuva5 Murskeen alla suodatin kangas 

 

 

 

 

Lisäksi urakan yhteydessä asennettiin uusia rumpuja ja kaivettiin lyhyt pätkä ojaa latu-uran reunaan 

tarvittavaan kohtaan sekä avattiin tukkoon menneitä rumpuja. Nämä lisätyöt tehtiin koska koneen 

vieminen erikseen kohteeseen niitä varten on työlästä ja kallista ja nyt kone oli paikan päällä valmiiksi. 

Urakka saatiin valmiiksi ennen hiihtosesongin alkua niin kuin oli tavoitteena.  

Sorastusurakan jälkeen tehtiin vielä maastokatselmus, jossa kartoitettiin kohteet joihin on tarkoitus 

keväällä hankikelien aikaan kuljettaa tarvikkeita (rumpuja,siltatarvikkeita,opasteita,pitkospuita,yms) 

valmiiksi kesällä tehtäviä toimenpiteitä varten.  

Lisäksi pidettiin alueella olevien muiden toimijoiden kanssa palaveri liittyen pyöräilyreitin opasteisiin, jotta 

ne olisivat kaikilla yhdenmukaisia turhien sekaannuksien välttämiseksi. 

PYHÄ-LUOSTO MTB – Hankkeen toisen vaiheen toteutus suoritettiin aikavälillä 3.4.2017-15.12.2017 

Hankkeessa ovat tehneet töitä kyseisenä ajankohtana seuraavat henkilöt: Jarkko Vuorela, Mika Tenhunen, 

Pasi Oikarinen, Juhani Aikioniemi, Urpo Tolppanen, Jani Vaara, Kalervo Sumukari, Marko Poikela ja Juha 

Korhonen 

Hankkeessa on kyseisenä ajankohtana tehty töitä koko reitistön alueella. 

 



Toimenpiteiden tarkempi kuvaus: 

Keväällä 2017 töitä jatkettiin kilpailuttamalla pitkospuutarvikkeet. Tarjouksia saatiin 3 kappaletta. 

Pitkospuutarvikkeiden toimittajaksi valittiin Ounaspuu Oy Meltauksesta, joka toimitti pitkospuut nopeasti 

Pelkosenniemelle. Pitkälle venyneen kevään ansiosta pitkospuut saatiin kuljetettua traktorilla (Kuva6) 

suoraan reitin varteen (Kuva7) ja moottorikelkalla (Kuva8) tien laidasta maastoon suoraan 

rakennuskohteisiin. (Kuva9)  

Kuva6 Pitkospuiden traktorikuljetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuva7 Pitkospuiden purku tien laidassa reitin varteen 

 

Kuva8 Pitkospuiden kuljetus moottorikelkalla 

 

 

 

 



Kuva9 Pitkospuut perillä rakennuskohteessa 

 

 

Alkukesästä 2017 aloitettiin talvella tehtyjen sorastuksien viimeistely .(Kuva10) Pelkona oli että kevään 

tulvavedet siirtäisivät  mursketta valumalla pitkin reittiä ja jouduttaisiin paikkaustöihin kuljettamalla lisää 

mursketta maastoon. Mielestämme kuitenkin kuten ennalta arvioimme vahingot olivat pienet koska tällä 

reitillä sorastukset sijaitsevat tasaisella maalla eivätkä juurikaan rinteissä. Vain muutaman ojan kohdalla 

vesi oli kulkenut kohtisuoraan reitin yli ja vienyt mursketta mennessään.(Kuva11) Tähän oltiin varauduttu 

pidentämällä sorastuksia päistä hiukan myös kovan maan puolelle joista olisi tarvittaessa helppo ottaa 

soraa paikattaviin kohtiin eikä tarvitsisi kuljettaa soraa kaukaa soramontulta asti. Tosin tänä keväänä ei 

mursketta tarvinut juurikaan käyttää paikkauksiin joten sitä jäi varastoon tuleville vuosille.  Kelien 

lämmettyä vedet kuivuivat ja sorastus kovettui pyörän kantavaksi reitiksi. (Kuva12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuva10 Sorastukset viimeisteltiin siirtämällä soraa reunoilta keskelle. 

 

 

 

 



Kuva11 Oja tulvinut reitin yli ja siirtänyt mursketta pois reitiltä 

 



 



 

 

 

 

 

 

Kuva12 Kuva samasta kohtaa kuin edellinen kuva kuukauden myöhemmin 

 



 

 

  

 

Kesällä 2017 asennettiin suurin osa reitille tulevista opasteista. Vain vaikeakulkuisiin paikkoihin jätettiin 

merkit odottamaan alkutalvea jolloin ne voitaisiin kuljettaa moottorikelkalla. Opasteina käytettiin 

tärkeimmissä risteyskohdissa betonijalallista sinkittyä liikennemerkkiputkea johon kiinnitettiin alumiiniset 

reittiopasteet. (Kuva13) Metsäautotien alkuun asennettiin pyöräilijöistä kertova liikennemerkki.(Kuva 14) 

Risteyskohtien välillä opasteina käytettiin kevyempää muovipuutolppaa ja alumiiniopastetta. (Kuva15) 



Kuva13 Tärkeimmät risteyskohdat merkittiin liikennemerkillä 

 

Kuva 14 Pyöräilijöistä varoittava liikennemerkki 

 

Kuva15 Reittimerkki 

 



 



 

  

 

 

 

Syksyllä 2017 rakennettiin pitkospuut (kuva16) ja sillat sekä asennettiin osa rummuista. Lisäksi tasoitettiin 

reittipohjaa kaivinkoneella mutta todettiin vaikeuksien jälkeen että sateisen kesän johdosta on viisainta 

odottaa maan jäätymistä ja jatkaa konetöitä vasta kun maat jäätyvät ja kantavat paremmin työkonetta. 

Syksyn aikana tehtiin myös tarvittavat raivaustyöt reitillä. 

Alkutalvesta 2017 asennettiin loput rummut (Kuva17) ja tasoitettiin reittipohjaa kaivinkoneella niiltä osin 

jotka jäivät syksyllä tekemättä. Leuto alkutalvi ja runsas lumi suojasi maata jäätymiseltä ja vielä 

joulukuussakin jää petti joissakin kohti koneen alla mutta työt saatiin kuitenkin tehtyä. Lisäksi kuljetettiin 

loput reittimerkit moottorikelkalla vaikeakulkuisiin kohteisiin ja asennettiin paikoilleen. 

Kuva16 Pitkospuut yhteensä n.300m 

 



 

Kuva17 Rumpujen asennus kaivinkoneella 

 



 



 

 

Näillä tehdyillä toimenpiteillä saadaan myös Luosto-Suvanto ja Suvanto-Pyhäjärvi osuudet avattua 

pyöräilijöille kesällä 2018. 

 

Hankkeeseen valittiin Kota Collektive –tekemään suunniteltu materiaali, jolla voitiin informoida 

rakennetusta reitistä. Tehtiin reitistä muutama video, tiedotusmateriaali sekä facebook-sivut. Samalla 

ollaan tehty myös reittikuvaukset sekä graafinen materiaali reitistä tiedottamiseen. 

Kota collektive valittiin, koska heiltä saatiin edullisin ja kattavin tarjous. Heillä oli myös parhaat referenssit 

ja alueen tuntemus. Ainoana yrityksenä heillä oli myös näyttää että olivat tehneet vastaavia töitä 

tuloksellisesti aiemminkin. 

Tästä on esimekkinä seuraava infokuva (Kuva18) 

Kuva18 Korkeuserot Pyhä-Luosto MTB  

 

Instgramiin saatiin myös infosivut. (Kuva19) 

https://www.instagram.com/pyhaluostomtb/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kuva19 Pyhä-Luosto MTB instargam 

 

 

Kuten kuvasta näkyy niin siellä on jo yli 200 seuraajaa… 

Facebookissa näkymä on seuraavanlainen eli ollaan yhteystyökumppanit ja rahoittaja mainittu.(Kuva20) 

Kuva20 Pyhä-Luosto MTB Facebook  



 

Muutama video tuotettiin samalla jotta voitiin infota että tällainen hanke on toteutettu. Tämä sen takia 

että vaikka kuinka olisi maan paras reitistö tehty tehokkaasti maaseuturahoituksen turvin, niin jos siitä ei 

kukaan tiedä niin rahat ovat menneet hukkaan. 

Näin ei nyt käynyt vaan päinvastoin tehty työ kantaa hedelmää pitkästi tulevaisuuteen. 

https://www.facebook.com/pyhaluostomtb/videos/1863034790625996/ 

Videon lopussa myös rahoittajan info: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b aikataulu 

 

Reitin ulkoilureitti suunnitelma saatiin hyväksytyksi syksyn 2016 aikana. Syksyn 2016 aikana heti kun 

pakkaset alkoivat aloitettiin murskeen ajo Kiimaselän alueen suo-osuuksille. Samalla murske levitettiin ja 

rummut asennetaan paikoilleen. Lopullinen murskeen viimeistely tehtiin kesän 2017 aikana kun lumet 

olivat sulaneet. Kevään 2017 aikana ajettiin pitkospuu ja siltatavarat Mairivaaran ympäristön kohteille ja 

samalla myös silta tarpeet Orresokka-Räkkiluoston vaara välille. Pitkokset, sillat ja rummut rakennettiin 

näille alueille kesän-syksyn 2017 aikana, samoin kuin reitillä tehtiin raivaustyöt. Reitin merkintä ja 

opasteiden sijoittaminen tehtiin kesän 2017 aikana. Kesällä 2017 päästiin pyöräilemään Pyhäntunturin ja 

Luoston välille ja kokonaisuudessa reitti avataan pyöräilijöiden käyttöön kesällä 2018. 

 

 

 

c resurssit 

 

Resurssit olivat niukat ja hankeen budjetti oli todella tiukka joten sen suhteen piti olla kokoajan erittäin 

tarkkana. Näin myös elinkeinokoordinaattorin osuudet ja palkat on laskettu alakanttiin, jotta saatiin kaikki 

toimenpiteet tehtyä. Kaikkea tarvittavaa, eikä varsinkaan olosuhteita voitu ennakoida. Näiden syystä 

kustannukset kohosivat hieman mutta toisaalta taas saatiin säästettyä työmiesten määrissä jne.. 

Vaikka resurssit olivat niukat, hanke saatiin vedettyä hyvin läpi koska työt suunniteltiin hyvin sekä käytiin 

avointa keskustelua isommalla porukalla ja mietittiin yhdessä parhaat mahdolliset tavat saada asiat 



toteutumaan. Hyvä yhteistyö mahdollisti hankkeen toteutuksen niin että suunnitellut työt saatiin tehtyä 

mallikkaasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d toteutuksen organisaatio 

 

Hankeen toteutti Pelkosenniemen kunta yhteistyössä Sodankylän kunnan ja Kemijärven kaupungin kanssa. 

Alkuvaiheessa käytiin kuntien teknisten puolten kanssa keskustelut siitä miten työ jaetaan ja suhteessa 

siihen missä reitti kulkee, päätettiin että Pelkosenniemen teknisen osaston väkeä käytetään hankkeen 

toteuttamiseen. Hankkeesta vastasi Pelkosenniemen kunnan elinkeinokoordinaattori, työnjohtajana toimi 

koko hankkeen ajan rakennusmestari Jarkko Vuorela. Pelkosenniemen kunnan Tekninen johtaja Panu 

Leinonen hankki työvoimaa aina sen mukaan mitä töitä oli tehtävänä kuten kirvesmiehiä tekemään 

pitkoksia, siltoja jne.. Osa työstä tuli ostaa ulkopuolisilta yrityksiltä kuten sorastukset ja muut maansiirrot ja 

muokkaukset. Näistä tarjouspyynnöt ja kilpailutukset teki Jarkko Vuorela ja tekninen osasto valitsi 

tarjouspyyntöjen perusteella urakoitsijat. 

Hankkeen osapuolia informointiin ja keskusteluihin järjestettiin palavereita varsinkin metsähallituksen ja 

muiden sidosryhmien välillä. Tästä työstä vastasi elinkeinokoordinaattori, samoin kuin hankkeen 

tiedotusmateriaalin teettämisestä, kilpailuttamisesta sekä näiden osuuksien suunnittelusta ja 

toteutuksesta. 

Säännölliset tapaamisten määrä väheni sitä mukaan kun työ määrä väheni ja hanke lähestyi loppua. Aluksi 

tapaamisia järjestettiin useammin, lähes kuukausittain jotta saatiin kaikkien osapuolien näkökulmat 

huomioitua. Kun isoimmat osuudet oli tehty ja työt jaettu, tapaamisten tarve väheni.  

Työryhmätapaamisissa iso hyöty oli Hely Juntusen (metsähallitus) ja Ville Mäkitalon (Sodankylän kunnan 

Tekninen osasto) apu hankkeelle. Ilman heidän apua hanke olisi jäänyt toteutumatta tässä laajuudessaan. 

Heidän työpanoksensa suunnitteluun ja toteuttamiseen oli merkittävä ja se mahdollisti reitin tekemisen 

suunnitellusti. Siitä heille iso kiitos!  



Samoin kuulu isot kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille kuten Pyhä-Luoston matkailuyhdistykselle ja 

alueen yrityksille. Heidän kommentit ja suunnitteluapu oli tärkeää.  

Teknisten osastojen rooli oli hankkeessa keskeisin ja heidän osaamisellaan hanke vietiin suunnitellusti läpi 

vaikka säät ja olosuhteet eivät helppoja olleetkaan. Ennätysmyöhäinen ja märkä kesä sekä taas lämmin 

alkutalvi haittasivat hankkeen toteutusta mutta työvaiheet saatiin ammattitaidolla viety läpi. 

 

 

 

 
 

 

e kustannukset ja rahoitus 

 

Kustannusarvion yhteenveto 

Yhteenveto Euro  

Rakennuskustannukset 80000 Sisältäen kaikki 

rakennuskustannukset 

Markkinointimateriaali 10000 Kuvat, kartat videot opasteet… 

Merkintä 10000 Opastemerkkikylttejä reitin 

varrelle 

Koko hankkeen kustannusarvio 100000  

 

Hankkeen rahoitus 

 2016 2017 Yhteensä 

EU+Valtio70% 35000 35000 70000 

Sodankylä 6500 6500 13000 

Pelkosenniemi 6500 6500 13000 



Kemijärvi 2000 2000 4000 

Rahoitus yhteensä 50000 50000 100000 

 

 

f raportointi ja seuranta 

 

Hankkeesta on kirjoitettu muutama artikkeli ja samassa yhteydessä on mainittu rahoittava taho. Hankkeen 

aikana on pidetty työryhmää jolle on raportoitu hankkeen edistymistä. Elinkeinokoordinaattori ja hankkeen 

projektivastaava ovat säännöllisesti pitäneet palavereita hankkeen suunnitteluun, läpivientiin jne. liittyen. 

Marraskuussa 2017 kerättiin hankkeen aikana otetut kuvat ja muistiinpanot yhteen ja Marras- Tammikuun 

välillä kirjoitettiin hankkeen loppuraportti.  

 

 

 

g toteutusoletukset ja riskit 

 

Pyhä – Luosto MTB esiselvityshankkeessa arvioitiin reitin rakentamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja 

riskejä, joita reitin rakentamiseen liittyy. Arviot osuivat oikeaan mutta niihin osattiin varautua ja työt saatiin 

tehtyä suurimmaksi osaksi suunnitelmien mukaan. Joissakin kohdissa jouduttiin poikkeamaan 

suunnitelmasta lähinnä sääoloista johtuen. Ongelmallisimmat kohdat olivat reitin suo osuudet ja niihin 

tehtävät sorastukset, jotka aiheuttivat mietintää työ menetelmissä ja ajankohdissa jotta työ saatiin tehtyä.   

Työkoneiden ja sorastuksiin tarvittavan soran kuljettaminen työkohteisiin vaati uran jäädyttämistä jotta 

maaperä kantaa raskaat työkoneet ja sorakuormat. Pakkasia kuitenkin oli sen verran että lumesta puhtaana 

pidetty ura jäätyi ja kantoi työkoneet. Lisäksi ajankohta valittiin niin että myös lunta oli sen verran 

suojaamassa niitä osuuksia jotka olivat sellaisenaan valmiita pyöräilyyn, joita pitkin koneilla jouduttiin 

kuljettamaan soraa sorastettaviin kohteisiin.  Tällä tavoin varmistettiin se että työkoneista ja jälkiä vain 

lumeen. Vaarana oli valmiin polun pilaaminen raskaiden koneiden jättämillä urilla. 

Muut reitin tarvitsemat rakenteet olivat kevytrakenteisempia (sillat,rummut,opasteet) ja niiden 

rakentaminen ei aiheuttanut ongelmia kuten arvioitiinkin. 

Hankkeen maanomistajilta saatiin luvat ja se riski ei toteutunut joten reitti on saatu vietyä suunniteltua 

reittiä pitkin. Sääolot osoittautuivat paljon ennakoitua vaikeammiksi ja niiden kanssa on tullut aikatauluun 

viivästyksiä haluttuun aikatauluun nähden. 

 

2.3 Yhteistyökumppanit 

 



Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet seuraavat tahot: Sodankylän kunta, Kemijärven kaupunki, 

Metsähallitus, Pyhä-Luoston kansallispuisto, Pyhä-Luoston matkailuyhdistys sekä alueen yritykset. 

 

2.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

Pyöräilijöiden kävijämäärät lisääntyivät näkyvästi Pyhä- Luosto matkailukeskusten alueella kesällä 2017 kun 

osa reitistä avattiin pyöräilijöiden käyttöön. 

Positiivinen vaikutus näkyy esimerkiksi alueilla järjestettävien erilaisten tapahtumien (myös muut kuin 

pyöräilytapahtumat) yhteydessä joihin on tullut pyöräilijöitä viipymään alueella pidemmän aikaa. Myös 

omatoimisten pyöräilijöiden kävijämäärät ovat kasvaneet. Pyöräilijöiden määrän kasvu on innostanut myös 

alueen yrityksiä panostamaan kesämatkailuun nyt kun on nähty että se kannattaa. Alueella on useampi 

yritys alkaa vuokrata maastopyöriä, fatbikejä ja niiden lisäksi myös järjestää opastettuja pyöräretkiä alueen 

reiteille. 

 

 

Hankkeessa tehdyt reitin mainos- ja informaatiovideot ovat myös tuoneet reitille lisää tunnettavuutta ja 

näkyvyyttä. Reitistä aukaistiin kesällä 2017 noin puolet ja palaute on ollut erittäin positiivista. Reitti sopii 

käyttäjien mielestä kaikille ja sen monipuolisuus ilahduttaa pyöräilijöitä. Ensi kesälle saadaan koko reitti 

auki jolloin maastopyöräilijät pääsevät myös Suvannon perinnekylään reittiä pitkin. 

MTB-reitti on avannut myös yrityksille mahdollisuuksia ja yhtenä näistä on Lucky Ranchin pitämä 

maastopyöräilytapahtuma joka keräsi 60 osallistujaa, vaikka tapahtuma järjestettiin koeluontoisesti. 

Ensivuodelle yrittäjä tavoittelee tapahtumaan yli sataa osallistujaa. Ilahduttavaa oli että osallistujia oli 

kaikista ikäryhmistä ja niin maastopyöräilijöitä kuin Fat-bike eli paksupyörä ajajia oli ympäri suomea. 

Maastopyöräilyn kasvu on myös rohkaissut yrittäjiä miettimään mitä muita kesätuotteita alueella voitaisiin 

tuottaa. Tämä rohkaisee kehittämään ympärivuotisia tuotteita ja palveluita ja toivottavasti kesästä ja 

syksystä saadaan ”toinen talvi” alueen matkailuun. 

3 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

Mikäli reitin suosio kasvaa ja lisärahoitusta järjestyy reittiä voidaan edelleen parantaa osuuksilta joissa reitti 

kulkee märkiä maastonkohtia pitkin lähinnä tekemällä sorastuksia kesäkäyttöä varten. Reitistä suurin osa 

Pyhäjärvi-Pyhä-Luosto-Suvanto kulkee kovilla mailla joissa ongelmia ei ole mutta reitin varrella on joitakin 

lyhyitä osuuksia lähinnä Pyhäjärvi-Suvanto välillä, joissa sateisena kesänä ongelmia saattaa esiintyä jos 

pyöräilijöitä on paljon. Kyseiset osuudet ovat vanhoja kävelyreittejä joissa ei ole tehty aiemmin laajempia 

parannustöitä kuten latupohjilla ja ne sijaitsevat sellaisilla alueilla joissa ei ole leveää kulku-uraa koneita 

varten ja ovat lyhyitä pätkiä vesistöjen takana joten niiden ottaminen mukaan sorastusurakkaan ei ollut 

järkevää. Kohteisiin sorastuksien tekeminen voisi kuitenkin olla mahdollista pienemmällä kalustolla mikäli 

katsotaan tarpeelliseksi.  



Mikäli talvipyöräilyn suosio kasvaa Pyhäjärvi-Suvanto väli on hyvä osuus järjestää 

talvipyöräilymahdollisuuksia koska se ei ole talvella hiihtäjien käytössä ja silloin ei tarvitse välittää 

maaperän kantavuudesta koska esim. lumeen moottorikelkalla tampattu/lanattu ura kantaa pyöräilijän.    

Lisäksi hankkeen aikana on tullut esille mahdollisia uusia olemassa olevia valmiita polkuja. Niitä voitaisiin 

lisätä pyöräily reitistöön vähäisillä maastotöillä mikäli tarvittavat luvat järjestyvät helposti. Tämä vaatii 

kuitenkin lisäselvittelyä mikäli katsotaan tarpeelliseksi lisätä reittien määrää.      

 

 

 

 

 

 

4 Allekirjoittajat ja päiväys 
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