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Savonlinnan kaupunki

Luontomatkailun 

kasvutrendi 

• Luontomatkailun vetovoimaisuus ja aktiviteetit perustuvat luontoympäristöön 
ja siellä tehtävään toimintaan1).

• Vetovoimaisimpina luontotyyppeinä pidetään mahdollisimman luonnollisia ja 
muokkaamattomia alueita, joissa on helppo kulkea ja harrastaa.

• Luontomatkailu on yksi Suomen merkittävimmistä matkailun muodoista, jossa 
on valtavasti potentiaalia. True Luxury Travel -matkanjärjestäjä valitsi Suomen 
vuoden 2019 maailman parhaaksi luontomatkakohteeksi.

• Luontomatkailun taloudellinen merkitys on kasvanut nopeasti. Suomalainen 
luonto on matkailuyrittäjän aarreaitta2).

• Koronapandemian myötä lähi- ja luontomatkailu ovat viitoittaneet 
eturintamassa matkailualan uuden kasvu-uran alkua.

• Kestävyys on matkailun kehittämisen perusta. Kestävän kehityksen 
periaatteiden eli ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuuden 
tulee näkyä matkailun palveluissa sekä sanoissa että teoissa. 

• Luonto-Saimaa -hankkeen tavoite on nostaa Saimaa valtakunnalliseksi 
kestävän ja vastuullisen luontomatkailun kohteeksi.

14.2.2022 21) Hemmi, J. 2005. Matkailu, ympäristö, luonto: Osa 1. Suomen pienkustantajat, 5-10.
2) Metsähallitus 2021, https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/matkailuyhteistyo/luontomatkailuyrittajyys/



Reitistökokonaisuus

Reittiverkosto yhdistää alueen 

matkailukeskukset toisiinsa.

Rengasreitit joko maa- tai vesiteitse.

Reitit kulkevat tärkeiden luonto- ja 

kulttuurikohteiden ja palveluiden kautta.

Reittejä parista kilometristä yli sataan 

kilometriin.
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Puumalan saaristoreitti -esimerkkinä
• Puumalan saaristoreitillä oli Norppa II -pyörälautan 

laivakirjanpidon mukaan 2811 ylittäjää kaudella 2021.

• Vuonna 2020 polkijoita reitillä oli yhteensä 4300 

• Vuonna 2017 reitti avattiin virallisesti 1. kerran. Ekana 
kesänä ylityksiä oli n. 1000 

• Erityisen hyvää palautetta reitiltä on saatu 
monipuolisista palveluista, jotka sijaitsevat tasaisesti 
matkan varrella. 

• Myös matkailuyrittäjät kokevat reitin todella tärkeänä 
ja ovat panostaneet palveluihin. 

• Korona-ajan vaikutus näkyi siinä, että kotimaiset 
matkailijat ovat löytäneet kahtena edellisenä kesänä 
reitin todella hienosti ja pyöräilykausi on jatkunut 
molemmista päistä, aina ruska-aikaan asti.
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Saimaan pyöräily

• Karttakeskuksen tuleva Saimaan pyörämatkailuopas (Esavo, Ekarjala)

• Tulevaisuuden tavoitteina ovat integroiminen vahvemmin muihin 
Saimaan alueen pyöräreitteihin myös Kiteen ja Parikkalan suuntaan

• Haaveissa olisi ja reittityöryhmissä on esiintynyt myös ajatus 
laajemmasta yhteistyöstä Saimaalla (vrt. Järvien reitit Pirkanmaalla 
https://jarvienreitti.fi/ tai Saariston rengastie 
https://www.rengastie.fi/). 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjarvienreitti.fi%2F&data=04%7C01%7CJenni.Mikkonen%40savonlinna.fi%7C8bb5ccc95b584a34208b08d9a82eecd5%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637725741784760918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mf3wLDP%2Fs6iOqhp1Dpruh9Ww0W6235ahaPFa387qYXI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rengastie.fi%2F&data=04%7C01%7CJenni.Mikkonen%40savonlinna.fi%7C8bb5ccc95b584a34208b08d9a82eecd5%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637725741784770993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K54%2BMbS1wvLqkOw%2BssdBLoNiIbttM1gfIDDZVwqjNRU%3D&reserved=0
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Outdoor Active

- käytetään yhteisenä alustana  

maakunnallisesti ja LakeSaimaa 

tasolla 

- Reitit tullaan siis jatkossakin 

viemään ko alustalle

- Mahdollistaa myös kansainvälisen 

kampanjoinnin

- Outdoor Activeen viedyt reitit 

näkyvät myös visitsavonlinna.fi 

sivustolla
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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

Lähde: Ellare Oy
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Millainen on pyörämatkailija?

MATKATYYPPI

• 65% lisäloma

• 35% pääloma

• Aikainen kesä 

kaikkein suosituin

• Sesonki: huhti-

syyskuu

• Keskimäärin 8 yötä

• 2/3 korkeintaan 

viikko

• 1/3 yli viikon

➢ 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

Lähde: Ellare Oy
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Motiivit
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

Lähde: Ellare Oy
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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

Lähde: Ellare Oy
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Matkanjärjestäjistä
• Maailmalla paljon pyörämatkailumatkanjärjestäjiä: 

• isoja operaattoreita, joilla laaja tuotekirjo
• Tai 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

Lähde: Ellare Oy
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Matkapaketin valinnan tekijöitä %

Lähde: Pro Velo

45

38

5

29

9

37 Turvallisuus 

Matkaohjelman maine 

Ilmasto

Maiseman kauneus

Rauhallisuus ja maantieteellinen sijainti 

Pyöräily-ystävälliset fasiliteetit



➢ Yli 2000 km pyöräilyverkosto

➢ Ainutlaatuisia pyöräilyelämyksiä

➢ Unohtumattomia maisemareittejä
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Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

Jaana Komi


