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Motiiveja 

 

• hyötyliikunta ja terveys 

• ajan säästäminen 

• ekologisuus 

• edullisuus 

• ”ovelta ovelle” 

• helppous 

 

TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄT 
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•  Hyötyliikkuja matkustaa pitkänkin työmatkan pyörällä vaikka se kestää jopa tunnin 
pidempään verrattuna autoon. Hän investoi tunnin ja voittaa kaksi tuntia laatuaikaa itselleen. 
Hän pyöräilee lähes päivittäin kesällä, mutta talvella ei juuri ollenkaan. Hänellä on liukuva 
työaika ja peseytymismahdollisuudet työpaikallaan. Työpaikalta löytyy myös pukukaappi, 
suihkut ja kuivauskaappi. 

 

• Sitkeä työmatkapyöräilijä kulkee töihin fillarilla ympäri vuoden, satoi tai paistoi. Häneltä 
löytyy varusteet säähän kuin säähän, eikä laadusta tingitä. 

 

TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄT 
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• Varovainen työmatkapyöräilijä valitsee tarkasti pyöräilypäivänsä ja seuraa säätä, jotta sade 
tai tuulinen sää ei pääse yllättämään. Hän tutkii reittinsä huolella etukäteen, jotta välttyy 
mahdollisilta ongelmilta. Hän on mukavuudenhaluinen ja varaa tarpeeksi aikaa matkaansa, 
jotta voi körötellä kaikessa rauhassa töihin. Hän ei välttämättä pyöräile päivittäin vaan käyttää 
myös aktiivisesti julkista liikennettä. 

TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄT 
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• kauppa- ja torimatkat 

• koulu/työmatkat 

• pyöräilylenkit 

• kaupunkipyöräily 

• sightseeing-pyöräily 

• baarireissut 

 

SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ 
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• Satunnaisesti pyöräilevä ihminen omistaa usein oman pyörän 

• Ikäjakauma on hyvin laaja; lapsesta vanhukseen 

• Pyörää  käytetään niin hyöty- kuin huvikäyttöön 

– muun muassa arjen askareissa lyhyiden matkojen kulkemiseen, määränpäänä esimerkiksi kauppa, 
kirjasto, posti ja muut lähiympäristön palvelut 

– satunnaisesti työ-/koulumatkoihin 

– vapaa-ajan pyöräretket ja pyörälenkit luonnossa 

– Kuntoilu 

SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ 
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• Pyöräily on mukavaa vaihtelua normaaliin arkeen, se virkistää mieltä ja ylläpitää terveyttä 
sekä peruskuntoa 

• Pyöräilyssä on usein perhe tai ystävät mukana, jolloin matkanteko on tärkeämpi kuin 
päämäärä 

• Satunnaisella pyöräilijällä pyörä ei ole jokapäiväisessä käytössä ja hän harvoin panostaa 
varusteisiin samalla tavalla kuin harrastajat ja ammattilaiset 

• Pyöräteiden kunto, turvallisuus ja miellyttävät maisemat ovat tärkeitä seikkoja 
satunnaisellekin pyöräilijälle 

 

SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ 
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Motiiveja 

 

• elämykset 

• virkistäytyminen 

• elämäntapa 

• kestävyyskuntoilu 

• luonnonläheisyys 

• arjesta irtautuminen 

 

RETKIPYÖRÄILIJÄ 
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• Seikkailija viihtyy luonnossa ja ajelee mielummin maaseudun rauhassa poiketen välillä 
pienillekin teille, ehkä jopa poluillekin. Tutkii tuntemattomia teitä ja innostuu uusista reiteistä 
ja niiden vaihtelevista olosuhteista. 

 

• Cityihminen retkeilee ja viihtyy kaupungissa, toreilla, kahviloissa ja asfalttiteillä. Hän ei 
hermostu autonhurinasta ympärillään. Hän kuljettaa vähät tavarat repussa tai pyörään 
kiinnitettävässä pienessä tavaratelineessä. Hän matkaa vauhdikkaasti hotellista hotelliin eikä 
hänen tarvitse juuri lainkaan kuljettaa tavaraa hidastamassa vauhtiaan. 

 

 

 

RETKIPYÖRÄILIJÄ 
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• Maailmanmatkaaja haluaa retkeillä ja elää mahdollisimman itsenäisesti ja hyvin 
varustautuneena, välillä jopa maastossa yöpyen. Hän suunnittelee usein etukäteen 
päivittäistä kilometrimäärää ja nopeutta. Hän tutustuu valitsemansa reitin palveluihin ja 
yöpymismahdollisuuksiin. Hänen retkipyöränsä on vankkarakenteinen, jolla suurenkin 
tavaramäärän kuljetus onnistuu helposti. Hänen pyörässään on paljon erilaisia osia ja pitkien 
matkojen rasituksen seurauksena pyörä tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa. Pyörä kulkee 
kaikkialle mukana, maasta maahan ja kaupungista kaupunkiin.  

• Pyöräretkeilijä keskittyy pyörään ja tärkeintä hänelle on itse pyöräily, jolloin kilometrejä tulee 
enemmänkin. Hän nauttii vauhdista ja ruumiillisesta rasituksesta. Hän hankkii kalliin pyörän 
kaikilla "mausteilla" sekä polkee laadukkaassa ja asiaankuuluvassa asussa. Hän pysähtyy vain 
syömään ja juomaan sillä matkaaminen on pääasia. 

 

 

RETKIPYÖRÄILIJÄ 
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• Turistiretkeilijän matkan taittaminen koostuu lyhyistä siirtymisistä sillä hän haluaa perehtyä 
matkan varrella nähtävyyksiin ja tutustua paikkoihin. Hänellä ei välttämättä ole omaa pyörää 
vaan hän vuokraa sen mielellään lähettyviltä. Hänen aikataulunsa on väljähkö, mutta tietyt 
nähtävyydet on nähtävä! 

 

• Kohdeorientoitueille retkipyöräilijöille retken kohde on sijalla numero 1. Pyöräksi kelpaa 
mikä vain mikä liikkuu kunhan se on mukava. He arvostavat pyörän antamaa mahdollisuutta 
päästä liikkeelle koska tahansa ja minne tahansa. Matkat ovat usein lyhkäsiä ja eteneminen 
hidasta. Hienot pyöräily vaatteet ja varusteet eivät kuulu heidän toivelistaansa.  

 

RETKIPYÖRÄILIJÄ 
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• harrastaja, kilpailija tai ammattilainen 

• usein omistautunut harrastukselleen ja laittaa siihen aikaa ja rahaa 

• ominaista pitkät pyörälenkit 

• kuntoilu, kunnon kohotus ja ylläpito 

MAANTIEPYÖRÄILIJÄ 



Liikkuvan Arjen Design 

 

 

• usein myös työmatkapyöräilijä 

• laaja ikäryhmä 

• vaatetus tyypillisesti tiukka, pyöräilytrikoot ja vartalonmyötäinen paita 

• Elämäntapa 

• ajaa yksin tai ryhmässä  

 

MAANTIEPYÖRÄILIJÄ 
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Motiiveja 

 

• kuntoilu 

• elämäntapa 

• elämys 

• itsensä haastaminen 

• kavereiden tapaaminen 

• luonto 

 

MAASTOPYÖRÄILY 
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• harrastaja, kilpailija tai ammattilainen 

• aktiivisilla harrastajilla kallis harrastus 

• harrastaa usein pyöräilyä muuallakin kuin maastossa 

• sosiaalinen laji; lenkillä harvoin käydään yksin 

• fyysinen harrastus 

 

MAASTOPYÖRÄILY 
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• harrastajien keski-ikä alhaisempi kuin esim. maantiepyöräilyssä 

• omien rajojen kokeileminen ja niiden rikkominen 

• kehittää aktiivisesti omaa ajotekniikkaa 

• elämyksellisyys ja elämäntapa 

• voi kuulua myös työmatka- tai maantiepyöräilijöihin  

 

MAASTOPYÖRÄILY 
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Ammatit 

 

• postinjakajat 

• pyörälähetit 

• poliisit 

• kauppapyöräilijät 

• pyörätaksit 

• kilpapyöräilijät 

 

TYÖSSÄÄN PYÖRÄILEVÄT 
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• Työssään pyöräileville ihmisille pyöräily on arkipäivää 

• Hyväkuntoisia työikäisiä miehiä ja naisia 

• Pyöräily on ”velvollisuus”, mutta siitä usein myös nautitaan 

• Työ pitää tehdä säällä kuin säällä, joten vaatetus ja varusteet täytyy olla kunnossa 

• Liikenteen seassa kulkemisessa on omat vaaransa, joten työntekijöiden turvallisuuden 
edellytyksenä ovat huollettu pyörä ja muut asianmukaiset varusteet 

• hyötyliikunta 

TYÖSSÄÄN PYÖRÄILEVÄT 


