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Tutkimuskysymykset

 1. Millaisia maastopyöräilyn olosuhteiden kehittämisprosesseja on ollut Jyväskylässä ja 

Rovaniemellä?

 2. Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy Jyväskylän ja Rovaniemen maastopyöräilyn 

olosuhteiden kehittämiseen?

 3. Miksi maastopyöräilyyn liittyvät politiikkaprosessit eroavat toisistaan Jyväskylässä ja 

Rovaniemellä?



Tutkimusmenetelmät

 Laadullinen tutkimus

 Haastattelututkimus

 Kysymyksin ohjattu teemahaastattelu

 Ryhmä – ja yksilöhaastatteluja



Tutkimuksen haastateltavat

Rovaniemi

 Rovaniemen kaupungin kaksi virkamiestä

 OPP ry: Hannu Jänkälä ja Olli Lehtoranta

 Rovaniemen Kehitys: Jaakko Finne

Jyväskylä

 Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi

 Pekka Sihvonen (liikuntajohtaja)

 Kari Häkkinen (ulkoilualueiden esimies)

 JYPS ry: Teemu Tenhunen 



Olemassa olevat kehittämisprosessit

JYVÄSKYLÄ

 Avaintoimijana aktiivinen iso seura; 

säännöllisesti yhteydessä LP:uun

 Seuran MP-toiminta hyvin näkyvää 

erilaisten tapahtumien ja hankkeiden 

muodossa

 Liikuntapalveluiden ja seuran 

yhteydenpito sujuvaa

ROVANIEMI

 Avaintoimijana pieni kilpapyöräilyseura 

jonka MP-toiminta alisteista vahvalle 

kilpapyöräilytoiminnalle

 Seuran ja LP:n välinen kommunikaatio 

puutteellista



Olosuhdeprosessien keskeisimmät 

haasteet

JYVÄSKYLÄ

 Seuran vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa 
kaavoitukseen

 Poikkihallinnollisen yhteistyön ongelmat 
kuntaorganisaatiossa

 Ei kokemuksia seuran ja LP:n yhteisistä 
MPOS:n kehittämishankkeista

 Ulkoilureiteillä pyöräilemiseen liittyvät 
turvallisuusriskit

 LP:n edustajat kyseenalaistavat 
luontopolulla pyöräilemisen

ROVANIEMI

 Pienellä seuralla huonot 
vaikutusmahdollisuudet liikuntapoliittiseen 
päätöksentekoon

 LP:n ja seuran välinen yhteydenpito 
niukkaa

 Maanomistuksen pirstaleisuus ja reittien 
parantamisen ongelmat

 Kevyenliikenteenväyliä kehitetty niukasti

 Poikkihallinnollisen yhteistyön ongelmat 
kuntaorganisaatiossa

 Lautakunnan vastuualueen 
laajentuminen



Keskeisimmät kehittämisprosessien 

mahdollisuudet

JYVÄSKYLÄ

 MP-harrastuksen kasvu tiedostettu LP:ssa

 Seuralla ja LP:lla toimivat henkilösuhteet

 Jyväskylässä panostettu pyöräilyn 
edistämiseen

 Vireillä Laajavuoren MPOS:n
kehittämishanke

 Paljon MP:yn soveltuvia polkuja ja reittejä

 Seura toimii keskeisenä  MPOS:n
edunvalvojana

 Seuratoimijoilla yksityiskohtaista tietoa MP-
reiteistä

ROVANIEMI

 LP:ssa MP tulkintaan luontoliikunnaksi

 Seuran järjestämä vuosittainen MP-
tapahtuma

 Seura tiedottaa MP-reiteistä

 Rollo MTB-hankkeen tuloksena yksi 
virallinen MP-reitti

 LP:ssa tiedostetaan MPOS:n kehittämiseen 
liittyvät matkailuintressit

 Paljon MP:yn soveltuvia polkuja ja reittejä



Seurojen ja harrastajien poliittista 

liikkumavaraa määrittävät tekijät

 Rovaniemen ja Jyväskylän pyöräilyseuroilla hyvin erilaiset vaikutusmahdollisuudet 

liikuntapalvelutuotantoon

 Seuroilla erilainen poliittinen liikkumavara

 Poliittista liikkumavaraa määrittää vahvasti paikallinen tapa hoitaa liikuntapoliittisia asioita

 Harrasteliikunnan poliittisen liikkumavaran haasteet ja mahdollisuudet?



Virkamiesten tiedolliset valmiudet ja asenteet 

olosuhdetyövalmiuksien määrittäjinä

 Molemmissa kaupungeissa maastopyöräily nähtiin enemminkin extremeliikuntana kuin 

virkistys – ja luontoliikuntana

 Jos virkamiesten MP:lle asettamat mielikuvat ristiriidassa seuratoimijoiden asettamiin 

mielikuviin, saattaa se johtaa vääristyneisiin käsityksiin maastopyöräilyyn vaadittavista 

olosuhteista

 Jos maastopyöräily nähdään extremelajina, saatetaan sen olosuhteiden kehittäminen 

nähdä hankalana ja vaikeasti lähestyttävänä



Seurojen yksityiskohtaisen tietopohjan 

hyödyntämisen mahdollisuudet

 Pyöräilyseurojen laajaa tietopohjaa reititystyössä ei ole vielä tarpeeksi hyvin huomioitu ja sit 

ei ole kaupungin hallinnon tasolla tiedostettu tärkeäksi voimavaraksi maastopyöräilyreittien 

kehittämisessä

 Päätöksentekoon osallistumisen tapoja ja muotoja kehitettävä

 Päätöksentekoon osallistuminen keskeistä maastopyöräilyyn liittyvissä politiikkaprosesseissa



Maastopyöräilyn edunvalvonnan hajanaisuus 

olosuhteiden kehittämisen hidasteena

 Paikalliset pyöräilyseurat omien alueidensa keskeisiä edunvalvojia, mutta keskitetty 

edunvalvoja puuttuu

 Suomen pyöräilyunionin maastopyöräilyjaosto? Harrastepyöräilyjaosto?

 Tärkein edunvalvoja tällä hetkellä Suomen Latu ry

 Edunvalvonnan hajanaisuus johtaa lajin olosuhteiden puutteisiin ja siihen, että puutteita ei 

myös kaupungeissa välttämättä edes tiedosteta


