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Hanke on luonteeltaan
Paikallinen/Alueellinen

Hakija esittää hankkeelle ohjausryhmää
Ei

Hakija esittää tukea siirrettäväksi toiselle toteuttajalle hankkeen toteuttamiseksi tai hanke on yritysryhmähanke
Ei

Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke on lähtöisin juuri päättyneen Saariselän pyöräilymatkailuhankkeen ja alueen matkailuyrittäjien aloitteesta. Pyöräilyssä 
nousevana trendinä on perheystävällisten trail- ja bike-parkkien rakentaminen. Hankkeen tavoitteena on  kesämatkailun 
kasvattaminen lisäämällä alueen vetovoimaisuutta pyöräilykohteena niin kotimaisten kuin kansainvälisten lajista 
kiinnostuneiden ja pyöräilyä harrastavien keskuudessa, kesäajan työpaikkojen mahdollistaminen sekä lisääminen, 
perhematkailumahdollisuuksien lisääminen ja maastopyöräilykulttuurin juurruttaminen osaksi paikallisyhteisöä. Konkreettisena 
tavoitteena on Saariselkä Trail Parkin suunnitelmien tekeminen siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin niin paikallisten 
kuin matkailijoiden tarpeisiin, ajan trendeihin harrastamisen helppouden ja hauskuuden yhdistämisessä turvallisuuteen ja 
ekologiseen maankäyttöön keskittäen pyöräilyä jo rakennetun laskettelukeskuksen alueelle, mikä tasoittaa käyttöpainetta mm. 
kansallispuistossa olevilla reiteillä ja tarjoaa ihmisille turvallisen ympäristön harrastaa pyöräilyä.

Hankkeen toimenpiteinä on työpajojen pitäminen alueen toimijoiden kesken, hankekoordinoijayrityksen hankinta, 
suunnittelukonsulttiyhtiön kilpailuttaminen ja valinta, suunnitelmien tekeminen, hankehallinnointi sekä tiedottaminen tuloksista. 
Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien, matkailun- ja alueen kehittäjien, maanomistajien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tuotoksina syntyy suunnitelmat seuraavista reiteistä: Flow reitit nousureitteineen, Lasten 
reitit, Taitoalue, Pumptrack, alustavat rakennetyypit, hankesuunnitteluraportti ja tavoitehinta-arvioraportti sekä hankinnan 
konsultointi, hankinta-asiakirjojen läpikäynti ja kommentointi.  Hankkeen kustannusarvio on 40 000 euroa, johon haetaan Ely-
keskukselta tukea. Hankeaika on 1.7..2022-28.2.2023 ja kaikki hankinnat hankitaan ostopalveluna, hanketta hallinnoi Inarin 
kunnan yritys- ja kehittämispalvelut.

HANKESUUNNITELMA

Hakijaselvitys
Inarin kunnan yritys- ja kehittämispalvelut on Inarin kunnan yksikkö, joka vastaa Inarin kunnan elinkeinopalveluiden 
tuottamisesta. Inarin kunnassa Yritys- ja kehittämispalvelut hallinnoi kaikkia elinkeinohankkeita, myös matkailuhankkeita. Inarin 
kunnalla on riittävät resurssit hallinnoida suuriakin hankkeita ja sillä on vahva kokemus hankehallinnoinnista ja hankkeiden 
toteuttamisesta myös operatiivisella tasolla. Tähän hankkeeseen ei palkata erillistä hanketyöntekijää, vaan hankkeen 
hallinnointi hoidetaan Inarin kunnan henkilöstön kesken. Hankkeen asiantuntijapalvelut tullaan hankkimaan ostopalveluna ja 
kaikki hankkeessa tehtävä kehittämistyö tehdään ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Myös hankkeen operatiivinen valvonta
/koordinoija hankitaan ostopalveluna.

Hankkeen tarve ja tausta
Inarin kunnassa on sitouduttu yhdessä alueen yrittäjien kanssa kesämatkailun edistämiseen tavoitteena matkailun 
ympärivuotisuus ja siten kestävä matkailutoiminta. 2012 tehdyssä Saariselän rinnetoiminnan ja reittijärjestelmien master 
planissa suositeltiin ympyräreittien rakentamista ja infran suunnittelua kansainväliset standardit täyttäen. Tätä on 
Metsähallituksen luontopalveluiden toimesta toteutettu Saariselällä ansiokkaasti ja alueelta löytyy tällä hetkellä runsaasti 
ympyräreittejä laadukkaine retkeilyrakenteineen. Viimeisen kahden vuoden ajan Saariselän alueella on kehitetty 
pyörämatkailua kohti kansainvälistä tarjontaa kunnan vetämässä pyörämatkailun kehittämishankkeessa, jossa oli mukana 10 
yritystä ja Inari-Saariselkä Matkailu Oy. Hankkeen aikana on tullut esille, että etenkin perheystävällisten ja kokeilijoille 
soveltuvien reittien tarjonta on alueella puutteellista. Matalan kynnyksen reitti-infraan sekä harjoittelualueisiin panostaminen 
onkin hankkeessa saatujen tulosten perusteella seuraava merkittävä kehittämisen kohde. 11.1.2022 pidetyssä hankkeen 
työpajassa mukana olleista yritysten edustajista 100% oli sitä mieltä, että Saariselän pyöräilymatkailupalveluja ja reittitarjontaa 
tulee kehittää edelleen, siihen kannattaa satsata ja hakea hankerahoitusta. Lisäksi 90 % vastaajista tahtoi eritoten aloittelijoille 
ja perheille soveltuvia helppoja merkattuja reittejä.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on 
- kesämatkailun kasvattaminen;  
- kesäajan työpaikkojen mahdollistaminen ja lisääminen
- perhematkailumahdollisuuksien lisääminen
- maastopyöräilykulttuurin juurruttaminen osaksi paikallisyhteisöä
- Saariselkä Trail Parkin suunnittelu ja konsultointi
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Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa
Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat konsultointi, suunnittelu ja yleiset hanketyöt: 
SUUNNITTELU: 
Visuaalisella layout suunnittelulla tarkoitetaan reittien konkreettista visuaalista suunnittelua kartoille ja niiden 3D mallinnusta, 
alla on eritelty että millaisia reittejä hankkeessa valmistellaan:

1. Flow reitit: Visuaalinen layoutsuunnittelu; alustavat reittilinjaukset 1kpl nousureitti ja 3-4 kpl flow reittiä alas, sijoittelu 
kartassa 2D ja 3D 1kpl PDF
2. Lasten reitit: Visuaalinen layoutsuunnittelu; alustavat reittilinjaukset 3-4kpl ja sijoittelu kartassa 2D ja 3D 1kpl PDF
3. Taitoalue: Visuaalinen layoutsuunnittelu; alustavat reittilinjaukset 1kpl nousureitti ja 2kpl helppoa flow reittiä alas, sijoittelu 
kartassa 2D ja 3D 1kpl PDF
4. Pumptrack: Visuaalinen layoutsuunnittelu 2D ja 3D 1kpl PDF
5. Alustavat rakennetyypit
6. Hankesuunnitteluraportti PDF
7. Tavoitehinta-arvio PDF
8. Hankinnan konsultointi
9. Hankinta-asiakirjojen läpikäynti ja kommentointi
10. Hankkeen tulosten tiedottaminen; mediatilaisuus
11. Hankehallinnointi/Inarin kunta; raportointi, talousasiat, kilpailuttaminen ja sopimusten teko

Toteutustapa: Hanke toteutetaan täysin ostopalvelulla. Suunnittelun toteuttaja kilpailutetaan avoimella tarjouskilpailulla. 
Hankkeen valvontaan ja koordinointiin hankitaan ostopalvelulla asiantunteva yritystoimija. Hankkeella ei ole ohjausryhmää, 
mutta työ tehdään alueen yritysten ja aluekehittäjien kanssa osin työpajatyönä.

Riskit: Hankkeen kesto on lyhyt, joten suunnitteluyrityksen kilpailutus ja sopimuksen teko on tehtävä tehokkaasti, jotta työ 
saadaan ripeästi käyntiin. Kilpailutuksen kriteereihin tulee panostaa, jotta saadaan sopiva konsultti työhön nopeasti, 
kesäkaudella. Hankkeen koordinoijan on pidettävä huolta projektiaikataulusta, jotta työ saadaan päätökseen aikataulussa. ja 
suunnitelmien mukaisesti, sillä toimenpidekokonaisuuksia on paljon.

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. 
Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?
Lisäys 19.5. Samuli Mikkola: 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkeimpiin painopistealueisiin kuuluu maaseudun elinkeinojen rakenteen 
monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen  kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten 
verkostoitumista. Lisäksi tärkeänä painopisteenä on maaseudun elinvoimaisuuden parantaminen. Maastopyöräily on 
megatrendi, joka on jalkautunut alueellemme pysyvästi. Sen ympärille on rakentunut monipuolista yritystoimintaa, pyörien 
huoltoon, vuokraukseen, myyntiin ja retkien järjestämiseen liittyen. Alueelle on rakentunut pyöräilytoimintaa tukevaa 
yhdistystoimintaa. Saariselän alue kaipaa kipeästi lähireittejä, joilla on erityisen suuri merkitys siihen suurimpaan 
potentiaaliseen harrastajaryhmään eli niihin jotka vasta haluavat tutustua lajiin tai ovat vasta harrastuksen ensimetreillä. 
Vaativia ja merkittyjä reittejä pidemmälle edenneiden harrastajien tarpeisiin meiltä löytyykin jo hyvin.

Hankkeessa on luonnollista jatkumoa EAKR-rahoitteiselle "Saariselkä kansainväliseksi pyöräilykohteeksi" -
kehittämishankkeelle, joka toimi ajalla 1.1.2019 - 31.3.2022. Hanketta hallinnoi Inarin kunta. Pyöräilyhankkeen tilaisuuksissa 
tuotiin esiin perhekohteiden kehittämisen tarve ja jatkumo maastopyöräilyhankkeelle. Saariselkä kansainväliseksi 
pyöräilykohteeksi hankkeen 11.1.2022 pidetyssä työpajassa mukana olleista yritysten edustajista 100% oli sitä mieltä, että 
Saariselän pyöräilymatkailupalveluja ja reittitarjontaa tulee kehittää edelleen, siihen kannattaa satsata ja hakea 
hankerahoitusta. Lisäksi 90 % vastaajista tahtoi eritoten aloittelijoille ja perheille soveltuvia helppoja merkattuja reittejä.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
Toiminta-alueena on Inarin kunnasta Saariselkä. 

Kohderyhmä: Trail Park Saariselkä -hankkeen tärkeänä kohderyhmänä  on alueen matkailutoimijat. Lopullisen tuotoksen 
kautta matkailutarjonnan ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamisen ohella kohderyhmänä on myös paikalliset asukkaat koko 
Inarin alueella tarjoten lähialueen asukkaille kesäaikaan mielekkäitä vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastuspaikkoja kunnassa.

Hyödynsaajat: Hyödynsaajana on perhematkailijat, nuoret matkailuasiakkaat, paikalliset nuoret ja lapsiperheet. Lisäksi 
välillisenä on alueen yritykset, jotta alueen palvelutarjonta ja vetovoimaisuus laajenee. 

Aikataulu: Hankeaika on 1.7.2022-28.2.2023, joka jakautuu seuraavasti
- Heinäkuu 2022: Hankkeen aloitus 1.7.2022, hankekoordinointiyrityksen valinta, suunnittelukonsultin kilpailuttaminen, 
- Elokuu 2022; konsultin valinta, työn aloitus, työryhmien kokoukset. 
- Syyskuu - marraskuu  2022: Toimenpideteemat nro 1-7, 
- Joulukuu 2022; Suunnittelutyö on valmis, käydään toimenpidekohdat 8-9, 
- Tammikuu-helmikuu 2023; mediatilaisuus Saariselällä ja hankeraportointi. 
Hanke päättyy 28.2.2023.

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen 
jälkeen?
Hankkeen toteutumista arvioidaan työryhmätyönä, palautekyselyin ja asiantuntija-arviona. 
Hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan varsinaisella investoinnilla. Hankkeen aikana tehdään investointisuunnitelma ja 
investoinnin ylläpidon laskelmat sekä toteuttaja. Valmiin Trail Park -kohteen markkinointia tulee edesauttamaan Inarin kunta ja 
alueen matkailumarkkinointiyhtiönä Lapland North Destination (entinen Inari-Saariselkä Matkailu).

Tiedottaminen
Hankkeen tuotoksista tiedotetaan mediatiedotteiden ja -tilaisuuden kautta. Hankkeen suunnitelmien valmistuttua pidetään yksi 
mediatilaisuus, sillä kehittämishankkeen tuotokset 
ovat alueella ainutlaatuisia, uusia ja alueen kesämatkailua sekä vetov
Alueen yrittäjiin ollaan yhteydessä sähköpostein, puhelimitse, uutiskirjein ja työpajatyöskentelyin.
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Haettava hanke on
Kehittämishanke

Toimenpide Kohdennettu toimi
7.1 Selvitykset ja suunnitelmat Selvitykset ja suunnitelmat

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Kustannusmalli

Kustannusmalli Perustelu kustannusmallin valinnalle

Korvaus todellisista hyväksyttävistä kustannuksista

Hankkeessa ei ole palkkakustannuksia, joten hankkeessa ei 
kannata käyttää flatrate-kustannusmallia. 
Laskuja tulee periaatteessa vain kahdelta kilpailutettavalta 
yritykseltä (hankkeen koordinoija ja suunnittelutoimisto) ja 
työpajojen järjestämisestä sekä tiedottamisesta 
(mediatilaisuus).

Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon
Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot vähennyksinä takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 10 
luku) Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot palautuksena takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 
12 luku) Hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot korvataan hakijan toimintaansa saamissa valtion 
myöntämissä rahoitusosuuksissa

Hankkeen kustannusarvio

Kustannuslaji Summa
Palkat
Palkkiot
Vuokrat
Ostopalvelut 39000.0
Matkakulut
Muut kulut 1000.0
Vastikkeeton työ
Arvonlisäverokulut
Kustannukset yhteensä 40000.0
Hankkeen tulot (vähennetään)
Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla 40000.0

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Rahoituslaji Summa
Haettava tuki / avustus 40000.0
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
Muu julkinen tuki
Julkinen tuki yhteensä 40000.0
Yksityinen, rahallinen osuus
Yksityinen, vastikkeeton työ
Yksityinen rahoitus 0.0
Rahoitus yhteensä 40000.0
Hankkeen tulot (lisätään)
Kokonaisrahoitus 40000.0

TAVOITTEET

Määrälliset
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Yleishyödyllinen kehittämishanke Tavoitetaso Selitys
Parantuneista palveluista hyötyvän 
maaseutuväestön määrä

 hlö

Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit  h
- joista yli tavoitetason olevat talkootyötunnit  h

Hankkeen aikana työllistyneiden määrä yht. 0.0 htv
Hankkeen konsulttiyrityksen työntekijät ja hankkeen 
koordinoijayrityksen henkilö/henkilöt, hankkeen 
suunnittelutyö kestää 6 kk.

Hankkeet, joissa toteuttajana tai 
osatoteuttajana on valtion virasto tai 
laitos

Arviotaso Selitys

Vuosi 2014  HTV
Vuosi 2015  HTV
Vuosi 2016  HTV
Vuosi 2017  HTV
Vuosi 2018  HTV
Vuosi 2019  HTV
Vuosi 2020  HTV
Vuosi 2021  HTV
Vuosi 2022 0.0 HTV Ei palkata työntekijöitä tähän hankkeeseen.
Vuosi 2023  HTV
Vuosi 2024  HTV
Vuosi 2025  HTV

Laadulliset

Uusia palveluita Tavoite Selitys
Onko hankkeen myötävaikutuksella 
syntynyt uusia palveluita, tuotteita tai 
menetelmiä? Kerro, mitä uusia palveluita 
tuotteita tai menetelmiä on syntynyt.

ALLEKIRJOITUS

Allekirjoittaja Allekirjoituspäivämäärä
Samuli Mikkola 19.05.2022

LIITTEET

Nimenkirjoitusoikeus, ote.pdf
Inarin kunta, kaupparekisteriote.pdf
Maanhaltijan suostumus_TrailPark 27.4.2022.pdf
Trail Park-hanke hankesuunnitelma tiivistelmä.pdf
Trail Park -hanke Budjetti.pdf
Trail Park -hanke Inarin kunnan elinvoimajaoston päätös 28.4.2022.pdf
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