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Matkailun kehittämisorganisaatiota
12 %

Matkatoimistoa tai 
matkaopasyritystä

4 %

Majoitus- tai 
ravintolapalvelujatarjoavaa 

yritystä tai matkailukohdetta
13 %

Pyörävuokraamoa- tai 
huoltoa

3 %

Vain itseäni 
pyörämatkailijana

68 %

Edustan (n=277)
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Maantieteellinen jakauma

› Hieman alle puolet (47,7 %, n=132) 

vastaajista toimi tai asui Uudellamaalla.

› Loput vastaajat toimivat tai asuivat varsin 

tasaisesti ympäri maata.

› Vastauksia tuli kaikista maakunnista.



Matkailun 
kehittämisorganisaatioiden 
vastaukset



Edistämällä 
pyörämatkailua 

kehittämällä 
uusia reittejä ja 

palveluita
39 %

Markkinoimalla 
olemassaolevia 

pyörämatkailijoille 
reittejä ja/tai 

palveluita
44 %

Aiheesta on käyty 
keskustelua, mutta 

konkreettisia 
toimenpiteitä ei ole 

tehty
15 %

Ei ole erityisesti 
huomioitu

2 %
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Miten pyörämatkailu huomioitu 
alueenne matkailun kehittämisessä?



Millaisia pyörämatkailupalveluita 
alueellanne on? (n=32)
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Kaupunkipyöriä yksittäisten matkojen tekemiseen 21

Tuotteistettuja pyöräilyreittejä, joista on tarjolla karttoja ja/tai 
markkinointimateriaalia, mutta joita ei ole merkitty maastoon 20

Tietoa pyöräilymahdollisuuksista ja käyntikohteista alueella esim. nettisivuilla tai 
appeissa 17

Tuotteistettuja pyöräilyreittejä, jotka on merkitty maastoon ja niistä tehtyjä 
karttoja ja/tai markkinointimateriaalia 15

Opastettuja tai opastamattomia retkiä joihin sisältyy pyörä ja mahdollisesti myös 
muita palveluita, kesto enintään 12 tuntia. 11

Pyöränvuokrausta pidempiä matkoja varten 11

Pyöräilijöille suunnattuja majoituspalveluita, jossa on huomioitu pyöräilijöiden 
erityistarpeita 7

Retkiä joihin sisältyy vähintään yksi yöpyminen, mahdollisia kuljetuksia, 
pyöränvuokrausta, opas ja/tai reittikartta 6
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Kyllä
88 %

Ei
6 %

En osaa sanoa
6 %

Koetteko tarpeelliseksi kehittää toimintaanne 
polkupyörämatkailijoita ajatellen? (n=34)
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› Matkailun kehittämisorganisaatioista 88,2 % oli markkinoinut 

pyöräilyä aktiviteettina suomalaisille ja 61,8 % 

ulkomaalaisille. 

› Kohderyhmien määrittely oli vastauksissa aika laveaa (esim. 

”Turistit”, ”Kaikki”). 

› Erityisinä kohderyhminä nousivat esiin kunnan omat 

asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, pyöräilijät, perheet sekä 

aktiiviset ulkoiluihmiset. 

Pyöräilyn markkinointi



Matkatoimistojen ja 
matkaopasyritysten vastaukset
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› Kyselyyn vastasi lähinnä pieniä yrityksiä ja niitäkin vain 12. 

Yhdenkään vastanneen yrityksen liikevaihto ei ollut yli 

miljoonaa euroa ja vastanneista kaksi kolmasosaa yrityksistä 

oli liikevaihdoltaan alle 100 000 €.

› Pyörämatkailuun erikoistuneista yrityksistä monet ovat varsin 

tuoreita.

› Pääosa yrityksistä tavoittelee ryhmiä, mutta neljäsosa 

yrityksistä tarjoaa opastettuja matkoja yksittäisille 

matkailijoille.

Matkatoimistot ja opasyritykset
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› Matkatoimistoista- ja oppaista kaksi kolmesta oli 

markkinoinut pyöräilyä aktiviteettina sekä kotimaisille ja 

ulkomaalaisille asiakkaille. Kolmasosa ei ollut markkinoinut 

pyöräilyä.

› Matkatoimistojen kohderyhmäajattelu vahvempaa verrattuna 

matkailun kehittäjiin. 

› Kohderyhmiksi mainittiin mm. liikematkailijat, 45-60 vuotiaat 

ja kansainväliset vaeltajat, jotka etsivät uusia kokemuksia.

Pyöräilyn markkinointi
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Pyöräilijöihin aiotaan panostaa

› Kolme neljästä matkatoimistosta- ja 

opasyrityksestä aikoo kehittää uusia 

palveluita ja tuotteita pyöräilyn ympärille.

› Pyörämatkailijat nähdäänkin lähes 

poikkeuksetta potentiaalisena ja 

kiinnostavan kohderyhmänä.

› Toisaalta näkemykset pyörämatkailijoista 

liikevaihtoa kasvattavan asiakasryhmänä 

jakaantuivat.



Matkailu- ja ravintoalan 
yritysten sekä 
matkailukohteiden vastaukset
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› Vastanneiden yritysten (n=34) liikevaihdot jakautuivat 

seuraavasti:

› 44,1 % alle 100 000 €

› 23,5 % 100 000 – 500 000 €

› 14,7 % 500 000 – 1 000 000 €

› 17,5 % yli 1 000 000 €

› 2/3 vastanneista yrityksistä sijaitsi pyörämatkailureitin- tai 

kohteen läheisyydessä. Kyselyyn on siis selkäasti vastannut 

yritykset, joille pyörämatkailu on läheinen asia.

Matkailu- ja ravintoalan yritykset sekä 
sekä matkailukohteet
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Arvio pyörällä saapuvien tai pyöräilyä 
aktiviteettina tekevien asiakkaiden 
määrästä (prosenttia)?(n=36)

Alle 1 %
21 %

1-5 %
27 %

5-10 %
3 %

10-15 %
19 %

15-20 %
3 %

20-25 %
3 %

25-30 %
8 %

Yli 30 %
3 %

En osaa sanoa
13 %
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Pyörämatkailu vielä osin 
vähäistä, mutta kasvussa

› 61,1 % (n=36) yrityksistä ilmoitti, että 

pyöräilevien asiakkaiden määrä on 

kasvanut eikä yksikään että niiden määrä 

olisi vähentynyt. 

› 14 prosentille yrityksistä pyöräilijät ovat 

merkittävä asiakasryhmä (yli 15 % 

asiakkaista).
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› Huolimatta pyöräilijäasiakkaiden kasvusta, valtaosa yrityksistä 

(44,4 %, n=36) ei huomioi heitä mitenkään erityisesti.

› Kolmannes yrityksistä tarjoaa pyöräilijöille omia palveluita (esim. 

pesutiloja, vuokrapyöriä), mutta vain 27,8 % on järjestänyt 

pyöräpysäköinnin.

› Viidesosa yrityksistä on huomioinut pyörällä saapuvien reitit ja 

ohjeistamalla tästä esim. nettisivuilla.

› Ryhmille retkiä ja leirejä tarjoaa 16,7 % vastanneista toimijoista.

› Muutama vastanneista yrityksistä on myös mukana kehittämässä 

tai ylläpitämässä pyöräilyreittejä.

Pyöräilijöitä ei erityisesti huomioida 
asiakasryhmänä
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Palveluita on tulossa lisää

› Isolla osalla (41,7 %) matkailualan 

yrityksistä tarkoitus tuottaa lisää 

palveluita pyöräilijöille. 

› 13,9 % yrityksistä aikoo tarjota 

samanlaisia palveluita kuin aiemminkin.

› 22,2 % yrityksistä ei aio jatkossa 

huomioida pyöräilijöitä erityisesti.
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Pyöräilyn markkinointi

› 38,9 % (n=36) yrityksistä on 

markkinoinut pyöräilyä aktiviteettina tai 

saapumisvälineille suomalaisille. 

Ulkomaalaisille pyöräily on markkinoinut 

30,6 % vastanneista.

› Matkailu- ja majoitusyritykset ja 

matkailukohteet markkinoivat pyöräily siis 

selkeästi vähemmän kuin matkailun 

kehittäjät tai matkaoppaat.



Pyörämatkailijoiden 
vastaukset
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Kyselyyn vastanneiden 
pyörämatkailijoiden ikä (n=187)

15-30 vuotta
9 %

30-50 vuotta
61 %

50-70 vuotta
28 %

Yli 70 vuotta
2 %
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0 20 40 60 80 100 120

Olen käyttänyt kaupunkipyöriä tai vuokrapyöriä
liikkumiseen matkakohteessa.

Olen tehnyt korkeintaan yhden päivän pituisen
pyörämatkan.

Olen tehnyt 1-3 päivän pituisia matkan / matkoja, joissa
pyöräily on ollut merkittävässä roolissa

Olen tehnyt 4-7 päivän pituisia matkan / matkoja, joissa
pyöräily on ollut merkittävässä roolissa

Olen tehnyt yli 7 päivän pituisia matkan / matkoja, joissa
pyöräily on ollut merkittävässä roolissa

Vastaajaa

Pyörän hyödyntämistavat kotimaan 
matkoilla
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› Käytettyjä palveluita kysyttiin avokysymyksellä. Ne voi jaotella seuraavasti:

› Reitit: Saariston rengastie, Velhoveden kierto, PyhäNäsi –reitti, Salon rannikkoreitti, 

Saariston rengasreitti, Saimaan eri reitit, Suomen rannikko (EuroVelo 10), Ahvenanmaa, 

Oulunjärven kierto, Pielisen kierto, Jaama trail, Jyväsraitti, Espoon rantareitti, Fiskarsin 

maastopyöräilyreitit, valtakunnalliset pyörämatkailureitit, Hämeen härkätie, 

Kuninkaantie, Reitti 2000, Kymenlaakson ja Itä-Uusimaan reitit. 

› Kuljetuspalvelut: junat ja metro, sisävesilaivat- ja lautat, lossit, risteilyalukset. 

› Majoituspalvelut: telttapaikat ja laavut, leirintäalueet, maatilamajoitukset, hostellit ja 

hotellit.

› Ravintolat, kahvilat, päivittäistavarakaupat.

› Reittien suunnittelu, jakaminen ja kartat: Fillari GT-kartat, Google Maps, Fillariopas –

kirjasarja, kaupunkien pyöräilykartat, kaupunkien reittioppaat, Komoot.com, Strava, 

Garming Connnect, blogit, keskusteluryhmät ja kurakartta.net.

› Pyörien vuokrauspalvelut, kaupunkipyörät.

› Pyöräilytapahtumat

Käytetyt palvelut
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0 20 40 60 80 100 120 140

Kaupunkipyöriä tai pyöriä lyhytaikaiseen vuokraukseen

Pyöriä pidempiaikaiseen vuokraukseen

Tuotteistettuja pyöräilyreittejä, jotka on merkitty maastoon

Tuotteistettuja pyöräilyreittejä, joista on tietoa esim. netissä tai
sovelluksissa

Tietoa käyntikohteista

Pyöränhuolto- ja pesupalveluita tai paikkoja

Parempia kuljetuspalveluita pyörille joukkoliikenteessä tai
takseissa

Pyöräilytapahtumia

Vastaajaa

Mitä palveluita toivoisit? (n=182)



Johtopäätöksiä
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› Matkailun kehittäjät kertoivat, että heidän alueillaan on kerätty tietoa 
pyörämatkailusta. 

› Kuitenkin pyörämatkailijoita tämä tieto tuntui tavoittaneen heikosti tai sitten se ei 
ollut heidän kannaltaan relevanttia. 

› Toisaalta kehittämisorganisaatioissa nähtiin, että palveluita pyörämatkailijoille pitää 
parantaa.

› Pyörämatkailua on kaikilla tasoilla markkinoitu erityisesti kotimaisille 
matkailijoille. Ulkomaille markkinointi on ollut vähäisempää.

› Keskitettyä tietolähdettä kaivattaisiin.

› Kauden pidentäminen ympärivuotiseksi olisi matkailutoimijoiden 
näkökulmasta tärkeää.

› Suomessa on erinomaiset maastopyöräilymahdollisuudet ja moni hiihtokeskus on jo 
ottanut talvipyöräilyn aktiviteettivalikoimiinsa. 

› Retkipyöräilykauden pidentäminen vaatisi myös toimenpiteitä.

Tieto ja markkinointi



› Aineistosta nousee esille se, että infrastruktuurin ja reiteistä 

saatavilla olevan tiedon puolesta tarvitaan:

› turvallisempaa pyöräily-ympäristöä (leveämmät pientareet, 

alhaisemmat moottoriajoneuvoliikenteen nopeudet, pyörätiet)

› paremmin merkittyjä reittejä, joista löytyy karttoja niin paperilla 

kuin sähköisenäkin

› tietoa teiden laadusta ja sopivuudesta erilaisille pyöräilijöille.

Reitit ja infrastruktuuri



› Palveluiden tuotteistaminen on vasta alussa. 

› Tarjolla on hyvin vähän kokonaisvaltaisia palvelupaketteja.

› Pyörän kuljetuksessa joukkoliikenteessä on vielä kehitettävää.

› Pyörien vuokrausta kaivattiin laajalti.

› Avoimeksi kysymyksesi jää ovatko pyörämatkailijat vielä riittävän 

iso kohderyhmä, jotta yritysten kannatta heihin investoida?

Palveluiden kehittämistarpeita
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Matti Koistinen

P. 044-2795588

matti.koistinen@pyoraliitto.fi

Palautetta


