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Ohjelman toimenpide: 7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Hankkeen tavoitteet
• Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja edistää
maasto- ja retkipyöräilyn kehittämistä kunnissa ja
tiivistää maakunnallista yhteistyötä Kainuussa.
• Tavoitteena on innostaa ja aktivoida niin paikallisia
kuin matkailijoitakin liikkumaan enemmän pyörällä.
• Tuetaan ja edistetään suunnitteilla tai meneillään
olevia pyöräilyn kehittämistoimia
• Viestintä, yhteisten kehittämislinjausten tekeminen
ja hyvien käytänteiden vieminen eteenpäin eri
kunnissa ja kuntien välillä Kainuussa ovat
keskeinen tavoite.

TP1: Kainuu – Pyörät pyörimään
Tavoitteena on luoda tarkempi kuva nykytilanteesta ja osallistaa sidosryhmiä. Näin luodaan pohjaa yhteiselle tahtotilalle.
Toimenpiteet
1. Nykytilan kartoittaminen; reittien käyttäjien seurannan alkukartoitus, seurannan toteutus ja käyttäjäprofiilien luominen
sekä reittien ja laadun arvioiminen
 määrällinen seuranta tapahtuu applikaatioiden käyttäjämääriä arvioimalla
 laadullinen seuranta toteutetaan kyselytutkimuksena tai haastatteluilla tärkeimmissä kohteissa, toteutus esimerkiksi
opinnäytetyönä
 Arvioidaan olemassa olevien pyöräilyreittejä ja palveluiden laatua ja soveltuvuutta mm. järjestämällä
mysteeritestausta.
 Hankkeen asiantuntijat laativat ohjeistuksen testaukseen, käytännön testauksen ja palautteen annon tekevät
opiskelijat.
2. Luodaan Kainuun pyörämatkailun ja -reittien kehittäjien verkosto, jolla on säännöllisiä tapaamisia
3. Toimitaan yhteistyössä ja osallistutaan valtakunnallisten pyörämatkailun kehittämiseen keskeisten toimijoiden kanssa:
 Suomen Latu, Pyöräilykuntien verkosto/Pyörämatkailukeskus ja Metsähallituksen luontopalvelut.
4. Toteutetaan benchmarking matka, jota tarjotaan pyörämatkailuyrittäjille ja reittirakentajille. Järjestetään Kainuun sisäisiä
 tutustumismatkoja (palvelut + reitit) eri kuntien alueille.
5. Osallistutaan pyörämatkailuseminaareihin (etänä / paikan päällä).

TP2: Pyörämatkailukohteiden konseptointi
• Työpaketissa ensimmäisenä tavoitteena on selvittää reittien, suorituspaikkojen ja palveluiden kehittämistarpeet Kainuussa
huomioiden erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.
• Toisena tavoitteena on jalkauttaa olemassa olevia reittien suunnittelun ja laatuarvioinnin ohjeistuksia, sekä kehittää näitä
yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Ohjeistuksien jalkautus auttaa reittien suunnittelijoiden ja ylläpidosta
vastaavien työtä.
Toimenpiteet
1. Pyörämatkailun infrastruktuurin investointi- ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
 Laaditaan maastopyöräilyreittien – ja palveluiden kuntakohtaiset kehittämissuositukset. Huomioidaan kuntakohtaiset
tavoitteet maastopyöräilyn edistämisessä. Tarkastelussa keskeisiä kysymyksiä ovat: Mitä infrastruktuuria tarvitaan,
kuka investoi, investointien edistäminen? Millä ehdoin reitti- ja infrastruktuuri-investointeja rahoitetaan?
2. Reittien suunnitteluohjeiden ja laatuarvioinnin kriteerien tarkasteleminen ja mahdollinen jatkokehittäminen yhdessä
valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja näiden ohjeistusten jalkauttaminen Kainuuseen.
 Ohjeistuksessa käsitellään seuraavia seikkoja:
• Monikäyttöisyys, turvallisuus, kestävä kehitys (ympäristövaikutukset, materiaalivalinnat), maiseman hyödyntäminen,
tarinallisuus, palvelutason määrittely, saavutettavuus, paikallisyhteisön sitouttaminen ja matkailutulon maksimoiminen.
• Reittiviitoituksen ja -opasteiden yhtenäisen ohjeistus
• Reitti-investointeihin liittyvän ohjeistuksen jalkauttaminen (esim. maanomistajien kuuleminen, ylläpidon järjestäminen,
matkailuelinkeinon kuuleminen, laatuarvioinnin tekeminen)
• Ylläpidon ja huollon toimenpiteiden ja toimintamallien kartoittaminen ja hyvien käytänteiden edistäminen kuntien
kesken.

TP3: Tietoa ja viestintämateriaalia
Tuotetaan yhteiseen käyttöön erilaisia maastopyöräilysisältöjä ja lisätään tietoa, miten sisältöjä hyödyntämällä ja
yhteistyötä kehittämällä saadaan näkyvyyttä.
Toimenpiteet
1. Reitti- ja kohdekuvausten tekeminen alustoille
• Reitit ja kohteet lisätään Outdooractive-alustalle, josta ne siirtyvät suoraan matkailukohteiden ja kuntien portaaleihin.
• Soveltuvin osin tietoa toimitetaan myös Visit Finlandin DataHubiin sekä harrastajien suosimiin Trailmap ja Trailforks
alustoihin.
2. Reiteistä ja kohteista kuvataan kohderyhmiä puhuttelevaa kuva- ja videoaineistoa matkailualueiden ja kuntien
mediapankkeihin markkinointikäyttöön
3. Reiteistä tuotetaan yhtenäistä printattavaa karttamateriaalia eri tarkoituksiin.
4. Reiteistä tehdään sisältökokoelmia ja digitaalisia esitteitä eri kohderyhmien, lajien ja teemojen pohjalta (esim.
parhaat perhereitit, Kainuun TOP all mountain -kohteet).
5. Koko Kainuun pyörämatkailutarjonta, reitit ja palvelut kootaan Arctic Lakeland Kainuu -sivuille.
6. Sidosryhmiä informoidaan ja kannustetaan ottamaan käyttöön yllä lueteltuja sisältöjä.
7. Yhteistyön kehittäminen niin että eri toimijat saadaan reittien ja reitti-infrastruktuurin kehittämiseen ja
hyödyntämiseen toteuttamalla työpajoja.

TP 4: Projektinhallinta ja
tiedottaminen
Viestinnän merkitys on hankkeessa keskiössä. Tämän
työpaketin tavoitteena on varmistaa tuloksellinen ja
vaikuttava koordinaatiohanke.
Toimenpiteet
1. Hankkeen hallintotoimet (taloushallinto,
ohjausryhmätyöskentely)
2. Hankkeen viestintäsuunnitelman laadinta ja toteuttaminen
3. Aktiivinen viestintä ja vuoropuhelu kuntien ja
Metsähallituksen luontopalveluiden reittikehittäjien kanssa
4. Hankkeen laadunvarmistussuunnitelman laadinta ja
toteuttaminen
5. Julkaistaan hankkeen tulokset kokoava loppuraportti

Budjetti
Kustannuslaji

Summa

Palkat

78 520.0

Ostopalvelut

9 500.0

Matkakulut

12 000.0

Laskennalliset yleiskustannukset, 15 % 11 778.0
Kustannukset yhteensä

111 798.0

Outdooractive
PYÖRÄILYREITTEJÄ
KESÄLLÄ
Kainuu 281,2 km
• Vuokatti 40,5 km
• Ukkohalla 169 km
• Hossa 71,7 km

Outdooractive
PYÖRÄILYREITTEJÄ
TALVELLA
Kainuu 165,9 km
•
•
•
•

Vuokatti 33 km
Ukkohalla 26,4 km
Paljakka 8
Hossa 98,5 km

Lisäksi
• Kuntien sivuilla maantie- ja retkipyöräilyreittejä sekä MTBreittejä  vietävissä ainakin osin Outdooractiveen
• Sotkamo/Vuokatti 13 reittiä (7–85 km)
• Kajaani 20 km talvireittejä, 8 kpl maantiepyöräilyreittejä
(18–70 km), Piruvaara-Kirkkokallio MTB, PöllyvaaraLukkarinnummi MTB,
• Ristijärvi: Saukko 7,5 km, Salomo 7 km, Koljatti 10 km
• Suomussalmi / Martinselkonen: Karttimojärvien talvinen
mtb-reitti 23 km, Martinjoen talvinen mtb-reitti 25 km ja
Teerilammin talvinen mtb-reitti 17 km
• Puolanka-Paljakkaan tulossa uusia reittejä
• Kuhmo-Suomussalmi tulossa uusia reittejä
• Trailmap ja muissa palveluissa useita epävirallisia reittejä
• Euroveloreitit 11 (East Europe Route) ja 13 (Iron Curtain Trail)
• Ukkohalla Bike Park
• Pyörämatkailuun kytkeytyviä yrityksiä on KAMKin selvityksen
mukaan 20–25 kappaletta
• Pyörävuokraus
• Opastettuja retkiä
• Bikepark

KIITOS

