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• Pyörämatkailun asiantuntemusta jo vuodesta 1999

• Outdooractive on maailman johtavia aktiviteettimatkailualustoja, jonka 

verkostossa on useita tuhansia mobiilisovelluksia, portaaleja, mediataloja. 

• Suomessa Outdooractiven tietokannassa yli 400 pyörämatkailureittiä

• Suomessa pyöräreitit tänä kesänä huomattavasti retkeilyreittejä suositumpia
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● Tutkimuksen tavoitteina oli tuottaa tietoa pyörämatkailun kehittämiseksi

● Profiloida kotimaisia jo pyörämatkailevia ja potentiaalisia pyörämatkailijoita

● Millaiset henkilöt pyörämatkailevat: sosio-demografiset tekijät

● Missä he pyörämatkailevat: onko alueiden ja palveluiden käytön suhteen eroavuuksia

● Millaisia pyörämatkakohteen ominaisuuksia he arvostavat

● Millaiset henkilöt ovat valmiita kuluttamaan palveluita, mitä ja missä kohteissa

● Miltä pyörämatkailun tulevaisuus näyttää  

● Kohderyhmän muodostivat harrastajat ja aktiivipyöräilijät sekä kaikki muut, jotka jo nyt tai 

tulevaisuudessa voisivat olla potentiaalisia pyörämatkailijoita.

● Tutkimus perustuu 1 766 vastaukseen

● Tässä esityksessä on vain muutama nosto

● Tulossa on myös kansainvälinen jakelukanavatutkimus

● Tuloksia ei saa esittää ilman mainintaa ”Pyörämatkailututkimus, Ellare Oy, 2020”.
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Vastaajat

Ellare Oy, Hämeentie 11, 00530 Helsinki
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Yli 150 vastausta

Yli 50 vastausta
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ka. 4,1 6 %

76 %

ka. 4,4 
3 %

85 %

Erityisesti naiset ja 25-36 -vuotiaat kokevat patikoinnin houkuttelevaksi matkailumuodoksi.

Erityisesti miehet ja 36-55 -vuotiaat kokevat pyöräilyn houkuttelevaksi matkailumuodoksi. Mutta 

myös naiset kokevat pyöräilymatkailun hieman houkuttelevammaksi mitä patikoinnin/vaelluksen.

Vaellusmatkailu vs. pyörämatkailu
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Millainen pyöräilijä koet olevasi?
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Pyörämatkailuaktiivisuus



Pyörämatkailuaktiivisuuden kehittyminen
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Millaiset pyörämatkat kiinnostavat



Mistä nautit pyörämatkoilla?

Jokin muu, mikä? (otteita)

• Kunnon kohoaminen
• Parisuhdepyöräily, eli 

laatuaika puolison 
kanssa

• Vapauden tunne
• Oma rauha
• Ekologisuus
• Adrenaliini
• Geokätköily
• Vapauden kokemus



Missä haluaisit käydä pyörämatkalla?



Millaisissa maisemissa haluaisit pyörämatkailla?



Pyörämatkailukohteen valintaan vaikuttavat tekijät



Sanaparit: profiilien tarkennus
• Suosin opastettuja retkiä / Suosin omatoimisia retkiä

• Suosin omatoimista majoitusta maastossa / Suosin hotellimajoitusta

• Päivittäinen pyöräilyreitin pituus on max. 20km / Päivittäinen pyöräilyreitin pituus on yli 100 km

• Suosin retkiruokailua / Suosin ravintolassa syömistä

• Suunnittelen reitin itse / Suosin virallisia viitoitettuja reittejä

• Pyöräilijänä olen  nautiskelija / Nautin haasteita (extreme)

• Harrastan  matkalla muitakin luontoaktiviteetteja / Keskityn vain pyöräilyyn

• Pyöräilijänä haluaisin olla enemmän nautiskelija / Pyöräilijänä haluaisin hakea enemmän haasteita 

(extreme)

• Löydän helposti sopivan pyörämatkavaihtoehdon / Koen sopivan vaihtoehdon löytymisen haasteelliseksi

• Matkustan yksin / Matkustan mielelläni matkaseurueessa jossa vähintään 6 henkilöä

• Pyörämatkani ovat lyhytkestoisia (1 pv, ei yöpymistä) / Pyörämatkani ovat pitkäkestoisia (yli 7 pv)

• Palveluiden pyöräystävällisyys on minulle tärkeää / Palveluiden pyöräystävällisyys on minulle 

samantekevää

• Pyörämatkani ajoittuvat kesäsesongille / Pyörämatkailen ympärivuotisesti

• Haluaisin pyörämatkailla enemmän / Koen pyörämatkailevani tarpeeksi

• Otan oman pyörän mukaan / Vuokraan pyörän

• Pyörämatkani voi maksaa per päivä/hlö (sisältäen kaikki päivän kulut kuten välinevuokrauksen, oppaan 

palvelut, majoituksen, ruokailun ja kuljetukset) alle 100 € / ...yli 400 €

• Suunnittelen ja varaan matkani itse / Käytän matkatoimiston järjestämiä pyörämatkoja



• 72 % suunnittelee ja varaa matkan itse

• 38 % suosii hotellimajoitusta ja 29 % 

omatoimista majoitusta maastossa

• 70 % kokee että pyörämatka voi maksaa 

100-200 €/päivä

• 66 % ottaa oman pyörän mukaan 

• 62 % suosii omatoimisia retkiä

• Pyöräily-ystävällisyys on tärkeää 52%:lle

• 46 % kokee olevansa enemmän 

nautiskelija kun haasteita hakeva. Halu olla 

enemmän nautiskelija koskee myös 

nykyisiä haasteita hakevia



Kiitos

Pirjo Räsänen
Hämeentie 11, 00530 Helsinki

Sähköposti: pirjo.rasanen@ellare.fi
Puhelin: 040 737 8650
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