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Pyörämatkailukeskus

• Päätavoitteet
− Kasvattaa pyörämatkailun määrää
− Vahvistaa suomalaista pyörämatkailualaa
− Lisätä Suomen tunnettavuutta pyörämatkailukohteena 

kotimaassa ja ulkomailla

• Mukana kaikki pyörämatkailun muodot
− Retkipyöräily, maastopyöräily, gravel-pyöräily, pyörävaellus (bikepacking),maantiepyöräily, 

erilaisiin pyöräilykilpailuihin liittyvä matkailu  jne. 
− Parin tunnin pyöräretkistä pitkiin pyöräreissuihin

− Pyöräilykuntien verkoston ja Pyöräliiton yhteinen ”hanke” pyörämatkailun
edistämiseksi Suomessa



Pyörämatkailukeskus
• Toiminta käynnistyi kesällä 2020
• 4 työntekijää

− Jari Kaaja, koordinaattori
− Riina Jorasmaa, asiantuntija
− Taneli Roininen, projektipäällikkö, The Arctic Bikepacking Trail
− Kristiina Vaano, projektipäällikkö, The South Coast Bikepacking Trail 

• Sijainti
− Pyöräilyjärjestöjen toimisto ”Polkimo” (Iso-Roobertinkatu 3-5)
− Työntekijät: Tampere, Kangasala, Ylläs, Helsinki, Vihti

• Rahoitus
− Traficomin hankerahaa 2020-2021
− Pyöräilyjärjestöjen omaa rahoitusta
− Lapin liiton hankerahoitusta 2020 (Arctic Bikepacking Trail)
− Varsinais-Suomen liitto, 2021 (South Coast Bikepacking Trail)
− TEM  2020 (Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut)



Pyörämatkailukeskus: tavoitteet

• Pyörämatkailun koordinointi

• Pyörämatkailun yhteistyöverkosto

• Pyöräily-Suomi brändi: nettisivut

• Tietoa, neuvontaa ja tukea:

○ reiteistä ja pyörämatkailusta  pyöräilystä 
kiinnostuneille

○ reittejä kehittäville tahoille ja 
viranomaisille 

○ yrityksille pyörämatkailijoista

• EuroVelo –reittien koordinointi

• Datan keruu, hyödyntäminen ja tietokannat



Hankkeet
● The Arctic Bikepacking Trail

○ Taneli Roininen: Lapin ja Pohjois-Norjan 
kiertävä bikepacking reitti

○ Maastotyöt reittiselvitykseen lähes tehty

• The Southcoast Bikepacking Trail

○ Kristiina Vaano: Uudenmaan ja 
Kymenlaakson luonto- ja matkailukohteita 
yhdistävä hiekkatiereitti, jolla helppoja 
polkupätkiä

○ Hanko-Kouvola

○ kartoitustyöt käynnissä

• Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut

○ Tervetuloa pyöräilijä –merkki 

○ käytössä majoituspalveluissa, ravintoloissa 
ja kahviloissa

Kuva: Timo Veijalainen, 
Pallas-Ylläs Outdoors

Kuva: Juho Kuva
Business Finland



Tervetuloa Pyöräilijä / 
Welcome Cyclist -tunnus

● Yrityksille ja palveluntuottajille myönnettävä merkki – pyöräily-ystävällisen palvelun kriteerit

● Merkki helpottaa pyörämatkailijan valintaa
○ Nettisivut, tunnuksen saaneet yritykset löytyvät tulevaisuudessa  karttapalvelusta
○ Yhteismarkkinointi

● Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut –hanke 2020
○ TEM rahoittaa
○ Pyörämatkailukeskus ylläpitää ja kehittää jatkossa

Tavoitteena:

● Pyörämatkailuun kytkeytyvien palveluiden kehittäminen

● Laatu, markkinointi, tuotteistaminen, viestintä, yritysten verkosto

● Pyörämatkailureittien ja –kohteiden kehittäminen

● Tyytyväisemmät ja iloisemmat pyörämatkailijat



Pyörämatkailun näkymiä Suomessa 
● Pyörämatkailu on Suomessa todella kovassa nosteessa

● Laadukkaille, hyvin suunnitelluille ja tuotteistetuille 
pyörämatkailureiteille on kasvava kysyntä

● Erityisesti kaivataan leppoisia päivän retkiä

● Hiihtokeskusten kasvavat pyöräilijämäärät

● Maastopyöräily kiinnostaa kaikkia ikäryhmiä
(Ylläs, Kohderyhmäkartoitus ja lumettoman ajan matkailijaprofiilit,

Ylläs ympärivuotiseksi –hanke)



Pyörämatkailun kasvavia trendejä Suomessa 
● Maastopyöräily kasvaa nopeimmin

○ Kova kysyntä lähireiteille 
(Ellare, Pyörämatkailukysely 2020)

○ Aloittelijoille tarvittaisiin seuraa ja neuvoja ensimmäisille 
maastopyörälenkeille

○ Potentiaalia erityisesti keski-ikäisissä ja naisissa 
(Ylläksen matkailututkimus 2020)

● Tapahtumat
○ Kävijämäärät kasvavat, kun rajoitukset poistuvat

○ Hyvä tapa tuoda esiin omia reittejä

● Pimeäpyöräily, uusi harrastusmuoto

● Sähköavusteisten pyörien lisääntyminen



Haave



Fakta













Pyörämatkailukeskus:

Kuva: Timo Veijalainen, 
Pallas-Ylläs Outdoors

−Jari Kaaja, koordinaattori 
 jari.kaaja@pyoramatkailukeskus.fi

−Riina Jorasmaa, asiantuntija 
riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

−Taneli Roininen, projektipäällikkö
taneli.roininen@pyoramatkailukeskus.fi

−Kristiina Vaano, projektipäällikkö 
kristiina.vaano@pyoramatkailukeskus.fi
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