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• Outdoors-matkailu, kiertomatkat, tuotteistaminen, kansainvälistyminen
• Useita kymmeniä tuotemanuaaleja, useita tuotteistamisoppaita
• Erilaisia valmennuspaketteja ja –kokonaisuuksia vuodesta 2000 näillä teemoilla
• Julkaisuja ja tutkimuksia (Visit Finland, Karttakeskus jne) 
• Media-, matkanjärjestäjä- ja bloggarimatkoja, kansainvälistä myyntityötä yli 10 v
• matkanjärjestäjän palveluksessa tuotantopäällikkönä (7 v) ja oppaana (4 v)
• Pyörämatkailusta 20 vuoden kokemus
• Viime vuonna yli 20 pyörämatkailuseminaaria tai valmennusta
• Usein ainoana suomalaisena mukana mm. European Cycle Tourism –conference

2018, ADFC –infoissa jo vuodesta 2001 lähtien, IMBAn, Skotlannin ja Saksan 
Pyörämatkailukonferensseissa

• Järjestänyt useita pyörämatkailun benchmarking-matkoja
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http://www.nationalparks.fi/
https://issuu.com/outdoorsfinland
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tyokalut/


MIKSI PYÖRÄMATKAILUA

• Pyörämatkailu on erityisen hyödyllistä maaseutuyhteisöille. Retkipyöräilijät pyrkivät 
yleensä etsimään vähäliikenteisiä, luonnonkauniita maaseudun teitä, jotka ovat 
tavanomaisten kohteiden, reittien ja  polkujen ulkopuolella. 

• Pyöräilijät kulkevat hitaammin, mikä johtaa pidempään oleskeluun alueella ja jättää 
enemmän rahaa. 

• Pyöräilijät käyttävät paljon enemmän erilaisia palveluita 
• Pyörämatkailijat noin kuluttavat 40 % enemmän kuin keskimäärin moottoroitu turisti 

johtuen hitaammasta nopeudesta 
• Vähähiilinen liikkumistapa
• Innostaa lähimatkailuun ja kotimaan matkailuun
• Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
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Pyörämatkailu on kasvava trendi

• USA, Outdoor Industry Associaton, 2017: 
pyörämatkailu on yksi nopeimmin 
kasvavista ulkoilma- ja matkailulajeista 
valtakunnallisesti.  

• Arviolta 48 milj.  ihmistä pyöräilee 
virkistystarkoituksessa => tuottaa 96,7 
miljardia dollaria vuodessa  USAn
taloudelle. Pyöräilymatkailun osuus 
matkoihin liittyvistä menoista on arviolta 
83 miljardia dollaria, (2018, Outdoor 
Industry Association). 

• Tuottaa Saksassa 12% jo koko matkailun 
tuomasta arvonlisästä



Laatuvaatimukset ovat kasvaneet, kilpailu on kovaa



Lähtökohdat

Laatuvaatimukset ovat kasvaneet, kilpailu on 
kovaa



Asiakas- ja markkinaymmärrys



Millainen on pyörämatkailija? 

MATKATYYPPI
• 65% lisäloma
• 35% pääloma

• Keskimäärin 8 yötä
• 2/3 korkeintaan 

viikko
• 1/3 yli viikon

• Aikainen kesä 
kaikkein suosituin

• Sesonki: huhti-
syyskuu



Kuka hän on?
• 88% toteutti kokonaan itse pyörämatkan
• 12% matkanjärjestäjän avulla (16%) 

• 72% pyöräili keskimäärin 69 km/pv, keskimäärin 6 etappia ja 8 yöpymistä

• 59% valitsi hotellin, 47% B&B, 19% leirintäalueen ja 15% loma-asunnon
• Majoituskohteen valinnan perusteena: 

• vastine rahalle 73%
• hyvä sijainti ja saavutettavuus 70%
• pyöräily-ystävällisen valitsi 24%

• Keskimäärin 52 –v
• 49% ikäluokassa 45-64-v
• 34% ikäluokassa 25-44 –v
• 22% on 65+

• 52% matkustaa partnerin kanssa
• 21% yksin
• 19 % pienryhmässä, jossa alle 5 hlöä

• Pyörä: 70% trekking –pyörä, 16% mtb, 23% sähköpyörä



• Keskimäärin 47 –vuotias mies
• 61% miehiä
• Ryhmässä keskimäärin 2,8 henkilöä (Saksa, Sveitsi, Alankomaat, 

UK, Ranska)

• 48% käyttää julkista liikennettä päästäkseen reitin alkuun 
(Sveitsi, Saksa)

• 93% sveitsiläisistä järjestää matkan itse
• 88% saksalaisista järjestää matkan itse

• Matkan kesto keskimäärin 7,8 päivää kun tavallisen matkan 
kesto on 2,46 päivää => viipymä yli kolminkertainen

• 66,5 km per päivä
• 4 taukoa per päivä

Lähde: ProVelo

Kuka hän on?

• Pääaktiviteetit: 66% vierailee kulttuuri- ja 
nähtävyyskohteissa, 29% ui (kaikki maat)

• Kartat ja nettisivut pääasiallinen media (Sveitsi, 
Ranska)

• 9/10 käyttää omaa pyörää (Saksa)

• 72% käyttää hybridipyörää (Saksa), 13% 
sähköpyörää (Saksa) ja 29% sähköpyörää 
(Alankomaat)
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Yhdessä kohteessa majoittuvat pyörämatkailijat ovat aktiivisia kohdealueella

Motiivit:
• 74 % halu kokea luonto
• 74 % tekee jotain terveytensä eteen
• 54 % tekee jotain toisten ihmisten kanssa
• 47 % harrastaa aktiivisesti liikuntaa

Pyörämatkaan yhdistyy:
• 66 % retkeilee ja vaeltaa
• 60 % ui
• 26 % juoksee
• 17 % harrastaa vesiaktiviteetteja

Kuka hän on?



Miten hän käyttää informaatioita?
Matkan valmistelu:
• 86% internet => digitaaliset karttapalvelut ja matkailutoimistot
• 49% painetut kartat
• 43% matkailutoimistojen printtimateriaali
• 30% applikaatiot

Matkan varrella
• 74% viitoitus ja opasteet
• 60% pyöräilykartat 
• 50% internet => 
• 42% GPS –laite

Matkan jälkeen
• 87% raportoi ystävilleen
• 24% some
• 3% matkafoorumit
• 3 % blogit
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Matkapaketin valinnan tekijöitä %

Turvallisuus Maiseman kauneus

Matkaohjelman maine Rauhallisuus ja maantieteellinen sijainti

Ilmasto Pyöräily-ystävälliset fasiliteetit

Lähde ProVelo
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• Maailmalla paljon pyörämatkailumatkanjärjestäjää: isoja operaattoreita, joilla laaja tuotekirjo –
ainoastaan pyöräilyä tarjoavia operaattoreita

• Saksassa laajempi kirjo kuin muualla. Esim. pyörämatkat yhdistettyinä risteilyt –matkanjärjestäjä, kirjo 
erilaisia tuotteita ja kohdemaita

• Yleensä noin 3 tunnistettua kohderyhmää:
• Matkailijoita, jotka ovat vain jonkun verran aktiivisia
• Aktiiviset matkailijat
• Urheilulliset pyöräilijät

• Temaattisia matkoja paljon; kulttuuri, historia, viini ja ruoka
• Matkalaukkukuljetus
• Ruoka on tärkeä
• Maakohtaisesti matkanjärjestäjien tarjonnassa on markkinaeroja
• Vastuullisuuden rooli vaihtelee maakohtaisesti

Matkanjärjestäjistä



PYÖRÄMATKAILU SAKSASSA: STATUS QUO

Yli 250 pitkän matkan pyöräilyreittiä

Kokeneita ja laatutietoisia pyörämatkailijoita

Kova kilpailu



Matkanjärjestäjätutkimus -yhteenveto

• Pyöräilymatkailun kysyntä on lisääntynyt huikeasti
• E-pyörät ovat erittäin tärkeitä ja avaavat mahdollisuuksia laajemmalle 

kohderyhmälle
• Kestävät ja ympäristösertifioidut yritykset ovat houkuttelevia monille 

matkanjärjestäjille
• Halukkuus maksaa matkalaukkujen kuljetuksesta ja hyvästä paikallisesta 

ruuasta on kasvanut 
• Matkanjärjestäjät haluavat kumppaneita, jotka tuottavat jotain aitoa ja 

ainutlaatuista ja tukevat tarvittaessa
• Ennakkoedellytys on aina: pyörämatkailukohde, hyvä reittiverkosto, 

pyöräilykartat ja –tallenteet saatavilla



PALVELUT
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RANSKA
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SAKSANKIELINEN EUROOPPA





Lisäpalvelut





Logistiikka



https://youtu.be/wEe8firurCY

https://www.visitbrabant.com/de/was-
unternehmen/radfahren-in-brabant/der-van-gogh-radweg

https://www.visitbrabant.com/de/was-unternehmen/radfahren-in-brabant/der-van-gogh-radweg










https://youtu.be/PL0HHScQ0E0



Asenne



Yhteenveto

• Suomea ei tunneta pyörämatkailukohteena, alueita ei tunneta pyörämatkailualueina eikä
vahvoja, tuotteistettuja reittejä ole vielä

• Vähän tuotteita tarjolla
• Tuotteiden pitäisi kattaa kaikki matkan vaiheet
• Tuotteet “tasapaksuja”, sisällöllisesti paljon samantyyppisiä ja ei riittävästi kohdennettuja
• Tuotestrategiat pitäisi miettiä uusiksi

Matkanjärjestäjämyynnissä
• Mikro – ja pk-yritysten yhteistyö matkanjärjestäjien ja incoming-toimistojen kanssa
• Volyymimyyntiä vaikea rakentaa pyörämatkailureittiverkoston takia
• Palveluiden taso
• Puuttuvat rakenteet, infrastruktuuri
• Ei tuotteita tarjolla



Kiitos
Ellare Oy

OutdoorActive Suomi
Pirjo Räsänen

Pirjo.rasanen@ellare.fi
+358407378650

mailto:Pirjo.rasanen@ellare.fi

