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Taustaa 

Utsjoki on Suomen ja EU:n pohjoisin kunta. Kunta on suuri pinta-alaltaan, mutta harvaan asuttu (n. 1300 

as)Utsjoelle ominaista luontoa ja maisemaa ovat mm. tunturikoivikot, avotunturialueet, suoalueet sekä 

lohijoki Teno ja lukuisat pienet joet ja järvet. Kunnan pinta-alasta valtaosa on valtionmaata, mm. Kaldoaivin 

erämaa-alue, Paistunturin erämaa-alue ja Kevon luonnonpuisto. Yksityismaat keskittyvät teiden varsiin ja 

asutuksen ympärille. Erämaissa liikkuminen on vapaata jokamiehenoikeudella, mutta Kevon 

luonnonpuistossa retkeilijä saa liikkua vain merkityllä reitillä eikä maastopyöräily ole sallittu reitillä. Mm. 

poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen seurauksena erämaissa on paljon kulku-uria (mönkijäuria, 

traktoriteitä ym.) ja kylien lähiympäristössä on myös patikointiin merkittyjä retkeilyreittejä.  

Maastopyöräilyreiteistä reittiblogiksi 

Julkaisin Utsjoen maastopyöräreiteistä kertovan verkkosivuston (utsjoenmtbreitit.weebly.com) 

loppuvuodesta 2012. Jo muutaman vuoden ajan Utsjoen ja muita Lapin maastopyöräilyyn soveltuvia 

reittejä kohtaan oli havaittavissa kasvanutta kiinnostusta muun muassa pyöräilijöiden suosimalla 

Fillarifoorumilla, mutta tietoa reiteistä oli vain vähän saatavilla. Kesällä 2012 olin ajanut ja kuvannut 

talkootyönä Utsjoen maastopyöräreittejä International Theme Routes -hankkeelle, jossa kartoitettiin 

Utsjoen luontoliikuntamahdollisuuksia. Hankkeen tuottama maastopyöräreitistö ei kuitenkaan vastannut 

odotuksiani, joten perustin sivuston, jossa voin esitellä reittejä ja uria vapaasti maastopyöräilyn harrastajan 

näkökulmasta. Sivustolla esittelen alueen maastouria maastopyöräreitteinä reittiselostusten, karttojen, 

kuvien, videoiden ja GPS-jälkien avulla. Lisäksi sivustolla on tietoa alueen historiasta ja paikannimistöstä, 

joita olen selvittänyt kiinnostuksesta kotiseutuani kohtaan. Tietojen avulla kulkijalla on helpompi 

muodostaa käsitys itselleen sopivimmista ja mielenkiintoisimmista reiteistä. 

Olen laajentanut tiedon jakamista myös sosiaaliseen mediaan. Facebook-ryhmässä voi kysyä ja keskustella 

reiteistä sekä jakaa kokemuksia, valokuvia ja videoita. Instagramiin olen lisännyt #utsjokimtb -tägin, jonka 

olen linkittänyt widgettinä nettisivustolle. Youtubessa on tällä hetkellä yli 20 tekemääni videota Utsjoen 

reiteiltä. 

Suosio kasvaa ja samalla reittitiedon tarve 

Sivuston kävijämäärä on selvästi kasvussa. Vuonna 2015 kävijöitä on ollut kaksi kertaa enemmän kuin 

vuonna 2013. Tällä hetkellä sivustolla on suomalaisia kävijöitä 500-1000 kuukaudessa, joista 60 % on uusia 

vierailijoita. Moni kävijä siis palaa sivustolle kuukauden sisällä, joka osoittaa kiinnostusta reittejä kohtaan. 

Kiinnostuksen lisääntyminen on näkynyt myös käytännössä Utsjoella, jossa on ollut paikallisten asukkaiden 

ja toisten maastopyöräilijöiden mukaan aikaisempia vuosia selvästi enemmän maastopyörämatkailijoita. 

Paikalliset matkailuyrityksetkin ovat huomanneet maastopyöräilyn luomia mahdollisuuksia ja ovat alkaneet 

kehittää siihen liittyviä palveluja, kuten pyörävuokrausta. Tietoja maastopyöräilystä ja alueen 

mahdollisuuksista yrittäjät ovat kysyneet muun muassa minulta. 



Kaiken kaikkiaan nettisivujen tekeminen ja ylläpito, matkustaminen, reittien ajaminen, reittien videoiminen 

ja videoiden tekeminen, sosiaalinen media, sähköpostit, lehtijutut sekä muut asiat, jotka ovat 

mahdollistaneet tiedon jakamisen, on vaatinut minulta satoja tunteja aikaa ja tuhansia euroja rahaa. Olen 

kuitenkin kokenut tämän osana minulle tärkeää ja mielekästä harrastusta, joten jatkossakin on tarkoitus 

kehittää sivustoa ja esitellä maastopyöräilyyn soveltuvia uria ja reittiehdotuksia. 

 

Lisätietoja:  

Reittiblogi: http://utsjoenmtbreitit.weebly.com/ 

Esimerkki reittiesittelystä: http://utsjoenmtbreitit.weebly.com/njuohgarggun-reitti.html 

Utsjoen luonnosta ja retkeilystä valtionmailla: http://www.luontoon.fi/utsjoki 

Utsjoen matkailusta: http://www.saamivillage.fi/etusivu/ 

Maastopyöräilyharrastajien keskustelua Lapin poluista Fillarifoorumilla: 

http://www.fillarifoorumi.fi/forum/forumdisplay.php?66-Py%F6r%E4matkailu 
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Reittiblogin kaikki reitit: 

 

 

Blogin etusivu: 

 


