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Tutkimuksen tavoitteet

Millainen on Satakunnan pyörämatkailun nykytila 
pyörämatkailijoiden kokemusten perusteella?

Millaisena pyörämatkailijat kokevat pyörämatkailun 
Satakunnassa?

Mitä kehityskohteita pyörämatkailijat näkevät 
Satakunnan pyörämatkailussa?



Kyselytutkimus pyöräilijöille

• Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 
• SAMKin restonomiopiskelijan Sini Kiljalan

opinnäytetyö
• Tutkimus toteutettiin kolmen viikon mittaisena 

verkkokyselynä helmi-maaliskuussa 2022
• Kyselystä jaettiin tietoa satakuntalaisissa ja 

valtakunnallisissa pyöräily- ja 
matkailuteemaisissa Facebook-ryhmissä ja -
sivuilla sekä uutiskirjeissä.

• Vastauksia saatiin 248 kappaletta.
• Kysely sisälsi kolme osiota ja yhteensä 27 

kysymystä
• Pyöräilytottumukset yleensä
• Pyörämatkailu Satakunnassa
• Taustatiedot



Vastaajien taustat

• 53 % naisia, 45 % miehiä, 2 % muu / ei halua kertoa

1 %

8 %

26 % 26 %

19,5 %

15 %

4,5 %

0

10

20

30

40

50

60

70

20 tai alle 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Yli 71

Va
st

au
st

en
 lu

ku
m

ää
rä

Ikäjakauma

N=248



Pyörämatkailutottumukset I
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• 66 % suunnittelee pyörämatkareitit itse, 32 % hyödyntää suunnittelussa valmiita reittejä, 2 % 
käyttää valmiita reittejä

• 52 % vastaajista valitsi pyörämatkan tyypilliseksi kestoksi muutaman tunnin ja 20 % yhden päivän



Pyörämatkailutottumukset II

• Tärkeimmäksi reitin ominaisuudeksi 
nousee palvelut reitin varrella (3,33), 
toisena reitin vaativuus (2,97) ja 
kolmantena muu tekeminen (2,48).
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Pyörämatkailu Satakunnassa I

• 50 % vastaajista on pyörämatkaillut 
Satakunnassa, 50 % ei ole

• Syitä sille, ettei ollut pyöräillyt 
Satakunnassa, ei osattu välttämättä 
määritellä:

• Ei ole erityistä syytä (53 %)
• Alue on vieras (34 %)
• Siellä pyöräilystä ei ole tarpeeksi 

tietoa saatavilla (14 %)
• Alue on liian kaukana (5 %)
• Alue ei kiinnosta (5 %)

• 85 % niistä, joille Satakunta on 
tuntematon pyörämatkailukohde, 
olisi kiinnostunut Satakunnasta
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Poimintoja
• Millaiset pyörämatkat Satakunnassa kiinnostaisivat

• ”Rannikkoalue ainakin. Ehkä yhdistettynä johonkin pidempään 
reissuun esim. Turku-Rauma-Pori-Pohjanmaa.”

• ”Rantareitit maisemien vuoksi. Merikarvialta Poriin 
esimerkiksi.”

• ”Meri saisi olla lähellä, jotta olisi esim. mahdollisuus uida ja 
ottaa aurinkoa. Saaret ja merimatkat sopivat myös 
pyörämatkailuun.”

• ”Esimerkiksi Kokemäenjoen varsi tai Pohjanlahden 
rannikkoreitti.”

• ”Sopivan mittainen päiväpyöräily, noin 30–60 km sellaista 
reittiä pitkin, että ei tarvitse ajaa autoteitä, ei ainakaan 
vilkkaasti liikennöityjä, vaan erillistä pyöräväylää. Myös luonto 
kiinnostaa, mutta ei maastopyöräily, vaan erikseen rakennetut 
pyörä-tiet. Matkan varrella kiinnostavat sekä maisemat että 
mukavat käyntikohteet, esim. puistot, museot, kirkot, 
paikalliset nähtävyydet.”

• ”3–4 vrk, aloitus ja lopetus juna/linja-autoasemalta, luonto-
sekä kulttuurikohteita.”

• ”Pitkät viikonloput yöpymisineen camping-hotelli tasoisesti. 
Mielenkiintoiset uniikit tutustumiskohteet, jotka ei olisi 
ylikansoitettuja.”

• ”Reitit, jotka kulkevat luonto- tai kulttuurikohteiden lähistöllä. 
Vesipisteiden saavutettavuus kestoa tärkeämpää.”



Pyörämatkailu Satakunnassa II 

• 76 % ei ole käyttänyt valmiita reittejä Satakunnassa pyöräillessään 
• Niistä ei ole tarpeeksi tietoa saatavilla (53 %)
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Poimintoja

• Missä päin Satakuntaa olet pyörämatkaillut? (Avoin 
kysymys, N=113)

• Porin alueella (36 vastaajaa)
• läpikulkumatkalla (23)
• Kokemäen alueella (18)
• Meri-Porissa (16)
• Raumalla (14)
• Lähes kaikkialla Satakunnassa (13)
• Pohjois-Satakunnassa (13) 
• Harjavallassa (12)
• Eurassa (10)
• Ulvilassa (10)
• Huittisissa (8) 
• Merikarvialla (7)
• Muutama vastaaja mainitsi myös Nakkilan, 

Noormarkun, Pomarkun, Pyhäjärviseudun sekä 
Kokemäenjoen varren.



Pyörämatkailu Satakunnassa III

• Ovatko tarjolla olevat 
palvelut vastanneet tarpeita 
tai puuttuuko alueelta 
joitakin palveluita? (Avoin 
kysymys)

• Palvelut vastaavat tarpeita (46%)
• Enemmän kahviloita ja 

taukopaikkoja
• Majoitusvaihtoehtoja 

pienemmille paikkakunnille 
• Edulliset hinnat (yksin 

matkustavalle)
• Tiedon parempi saatavuus

• Palveluiden pyöräily-ystävällisyys
• Majoitus, päivittäistavarakaupat, …
• Tiedon parempi saatavuus
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Pyörämatkailu Satakunnassa IV
• Suuri osa ruokailee matkan aikana ravintolassa tai kahvilassa (47 %). 

Omat eväät ottaa mukaan 34% ja 13% ostaa kaupasta evästä. 6% ei 
ruokaile pyörämatkoillaan.
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Poimintoja

• Palveluista
• ”Telttapaikkoja saisi olla ympäri Satakuntaa. Pyörämatkailijoiden mukaan Porin keskustan 

välittömään läheisyyteen pitäisi saada rauhallinen ja turvallinen telttailualue, jossa olisi ainakin 
wc yön auki.”

• ”Kohtuuhintaiset majoituspalvelut yksin matkustajille. Kohtuutonta että yksi joutuu maksamaan 
saman hinnan kuin kaksi matkustajaa esim. leirintämökissä.”

• ”Enemmän kahvila- ja ruokapalveluita.”
• ”Majoitusvaihtoehdot tosi epätasaisesti tiedoiltaan saatavissa.”
• ”Pyöräystävällisyys olisi hyvä olla ilmoitettuna majoituksen tiedoissa. Tilat mihin pyörän saa 

turvallisesti säilöön. Ja toki enemmän niitä paikkoja. Se on kuitenkin merkitsevä tekijä palvelun 
valinnassa.”

• ”Kyllä, pyörien lukitusmahdollisuudet täytyisi olla paremmat ihan joka paikassa, varsinkin 
kaupassa käydessä yms.”

• ”Pyörähuoltopisteitä voisi olla selvästi enemmän.”
• ”Majoituskohteita puuttuu, joissa voi pestä ja huoltaa illalla pyörän ja jossa on hyvät säilytystilat 

(lukollinen varasto, josta kallis pyörä ei lähde varkaiden mukaan)”



Poimintoja

• Vastaajista 51% aikoo tulevaisuudessa tehdä pyörämatkoja Satakunnassa ja 47% 
harkitsee sitä.

• Avoimissa vastauksissa korostui erilaisten palveluiden riittävän saatavuuden sekä 
palveluista ja reiteistä tiedottamisen tärkeys:

• ”Tärkeää on, että majoituksia ja ruokapaikkoja on riittävän tiuhaan reitin varrella, jotta saa suunniteltua sopivan 
reitin.”

• ”Tiedot reiteistä ja reittivaihtoehdoista helpottavat suunnittelua ja houkuttelevat tekemään pyöräretkiä.”
• ”Joukkoliikenteen pyöränkuljetusmahdollisuuksia tulisi kehittää paljon sekä parantaa tiedon saatavuutta. Matkailu- ja 

majoituspalveluiden tulisi myös kehittää pyörien turvallista säilytystä ja tiedottaa siitä selkeästi verkossa (erityisesti 
hotellien yms. tiedot ovat täysin puutteellisia tällä hetkellä ja niitä joutuu itse kyselemään).”

• ”Valmiita pyöräilyreittejä voisi markkinoida tehokkaammin.”
• ”Kauniissa maisemissa olisi paljon potentiaalia markkinoitavissa pyöräretkeilijöille.”
• ”Pienet mutkikkaat tiet ja tunnelma on tärkein. Ei niinkään suorin ja nopein. Vanhat rakennukset, kulttuurihistoria on 

tärkeitä. Infotauluja alueista ja historiasta on mukava lueskella, ja niistä tulee olo, että tämä on oikea tapa edetä. 
Harvoin autolla tulee pysähdyttyä lukemaan jokunen lause esim. vanhasta sillasta yms.”

• ”Reittejä voisi kehittää mielenkiintoisemmiksi vaikkapa niin, että rauhallisia leiripaikkoja olisi reitin varrella, eikä vain
perinteisiä hotelli/leirintäalue. Vaikkapa yhdelle retkikunnalle telttapaikka/puucee ja jokin mobiilivarausjärjestelmä.”

• ”Enemmän valmiita ja erityyppisiä reittejä. Maastopyöräilijät on nykyään hyvin huomioitu, mutta enemmän tarvitaan 
vielä maantie- ja retkipolkijoille! Opastetut/ryhmäreissut olisivat kivoja, ns. valmiit paketit.”



Johtopäätökset 
• Satakunta kiinnostaa. Alueella on potentiaalia mielenkiintoiseksi pyörämatkailukohteeksi, 

vaikka se vielä on monille aika tuntematon alue.
• Laadukkaat, peruspalveluita sisältävät reitit
• Muokattavissa olevat reittiehdotukset
• Uniikkien kohteiden nostaminen esiin
• Tiedon saatavuus
• Markkinointi
• Rannikkoalueen ja Kokemäenjoen potentiaali
• Yritysten rohkaiseminen pyöräily-ystävällisyyteen

• Tärkeitä kohteen valintakriteerejä ovat reitit ja tiedon saanti, pyöräillessä tärkeäksi 
nousevat hyvät palvelut. Näiden kehittäminen on keskiössä.

• Suurin osa vastaajista kertoi käyttävänsä rahaa pyörämatkoillaan Satakunnassa 0–50 euroa 
päivässä. Ellare Oy:n (2020) pyörämatkailututkimukseen osallistuneista 70 % oli valmis 
käyttämään pyörämatkaan rahaa 100–200 euroa päivässä. 

• Viipymän pidentäminen ja kauempaa tulevien matkailijoiden tavoittaminen on tärkeää aluetaloudellisten 
vaikutusten näkökulmasta.



Kiitos!

Opinnäytetyö on 
ladattavissa Theseuksesta: 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-
2022052511907

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052511907
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