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Mitä on retkipyöräily?

• Pyöräretkeily on vapaa-ajan matkustamista, jossa polkupyörä ei ole 
vain matkustusväline: pyöräily on matkailukokemuksen keskiössä.

• Jakautuu:
1) Päiväretkeilyyn, jossa yöpaikka pysyy samana
2) Yhden tai useamman yön retkeilyyn, jossa yöpaikka vaihtuu joka yö ja 

mukana kannetaan usein kaikki tarvittava

• Tässä esitelmässä retkipyöräilyllä viitataan yhden tai useamman yön 
retkeilyyn.

Lähde: Cycle Tourism from Europe, CBI, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2018; 
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/cycling-tourism/europe/

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Ketkä retkipyöräilevät? Tilannekuva 2010
• Ennen pyöräretkeilyn vallankumousta, 2010 -luvun taibeessa 

(Eurovelo Study, 2012):
• Keski-ikä 45-55 vuoba
• Yhden tai useamman yön retkillä 60% miehiä ja 40% naisia. 
• Melko korkea koulutustaso ja hyvä amma8llinen status. 
• Yksin 20%, kaksin 50%, 3-5 hengen ryhmissä 20%, kuuden tai useamman

hengen ryhmissä 10% 

à Kuvaa aikaa ennen bikepackingiä

Lähde: The European Cycle Route Network Study; https://ecf.com/files/wp-content/uploads/The-european-
cycle- route-network-EuroVelo.pdf

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Ketkä retkipyöräilevät vuonna 2020?
• Laura Moss, The Guardian, 2015: The Rise of Cycle Touring –from 

crazy to cool:
“On mielenkiintoista miten erilaiset ihmiset tekevät tällaisia 

reissuja. Toki siellä on paljon valkoisia keskiluokkaisia alle 
kolmekymppisiä miehiä, muDa Een päällä näkee myös paljon naisia, 
pariskunEa ja eläkeläisiä. Pyöräretkeilyn kauneus on siinä, eDei se vaadi 
oikeastaan mitään erikoisosaamista, se on halpaa ja siten siihen pystyy 
melkein kuka tahansa.”

Lähde: The Guardian, The rise of cycle touring  - from crazy to cool; hDps://www.theguardian.com/environment/bike-
blog/2015/feb/18/the-rise-of-cycle-touring-from-crazy-to-cool

© Taneli Roininen, 24.4.2020
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Pyöräretken kesto ja rahankulutus Euroopassa

• Trensdcope 2008, Saksalaisten 
pyöräretkien keston jakauma:

• Eurovelo Study, 2012:
• Keskikesto Euroopassa: 7,7 päivää
• Rahankulutus: 57,08 e/pv, 439 e/retki

• Møller Munch, 2009: 
Rahankulutus Tanskassa 
kansalaisuuden mukaan:

Lähde: Møller Munch, D. (2009). Cykelturismens økonomiske betydning. 

Lähde: Radreisen der Deutschen 2008. Trendscope GbR

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Onko pyöräretkeilijä unelmaturis@?
• Insjtute of Tourism and Recreajon Research, University of Montana:
• Montanan alueella pyöräretkeilijä

A. Kulubaa päivibäin 40% enemmän rahaa muihin turisteihin verrabuna (USD 74-103 per päivä)
B. Viebää yhdellä alueella enemmän aikaa muihin turisteihin verrabuna
C. Menee alueille, joissa muut turisjt eivät vieraile.

• The Seable Times:  “ Wallets on wheels”:
“Retkipyöräily on tulevaisuuden voimavara, joka johtaa talouden ja turismin kasvuun, 

puhtaampaan ympäristöön ja tekee osavalEon asukkaista maan terveimpiä”
– John Hickenlooper , Seablen pormestari

© Taneli Roininen, 24.4.2020

Lähde: Bicycle Tourism: Providing Economic Development Opportunijes for Montana; 
hbps://scholarworks.umt.edu/itrr_pubs/322/

Lähde: The Seattle Times, A Boom in Bicycle Tourism; 
https://www.seattletimes.com/life/travel/a-boom-in-bicycle- tourism/ 

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Muita retkipyöräilijän ominaispiirteitä

• Liikkuessaan hiljainen ja päästötön – paikallaan arvostaa lepoa
• Aina nälkä: arvostaa laadukasta ruokaa ja isoa annoskokoa
• Rakastaa hyvää kuumaa suihkua
• Menee nukkumaan aikaisin
• Laadukas reiq kiinnostaa

yksibäistä nähtävyybä enemmän
• Joustava: on usein

vähäänkin tyytyväinen
• Kohtelee pyöräänsä rakkaudella
• Iso budjeqvaihtelu pitkillä

matkoilla

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Markkinakoko: Eurooppa ja Yhdysvallat
• Vähintään yhden yön pyöräretkien kokonaisarvo vuonna 2012:
• Euroopassa 9 miljardia euroa (20 miljoonaa retkeä)
• Suomessa 500 miljoonaa euroa (1,14 miljoonaa retkeä)
àVertaa: koko Lapin turismin arvo vuonna 2019 oli reilut miljardi euroa

• Outdoor Industry Associajon, 2017: Yhdysvalloissa yhden ja 
useamman yön retkien markkina-arvo on voi olla jopa kaksinkertainen
Eurooppaan verrabuna: suuruusluokaltaan jopa 20 miljardia euroa

Lähde: European Cycle Route Eurovelo Study, 2012: https://ecf.com/files/wp-
content/uploads/The-european-cycle-route-network-EuroVelo.pdf

Lähde: Outdoor Industry Association, THE OUTDOOR RECREATION ECONOMY; 
https://outdoorindustry.org/wp- content/uploads/2017/04/OIA_RecEconomy_FINAL_Single.pdf

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Eri pituisten pyöräretkien markkina-arvo 
Euroopassa
• Suuruusluokat (perustuen Trendscope, 2008 & Eurovelo Study, 2012 

arvioihin):

• Voidaan olebaa, ebä ulkomaan matkojen osuus kasvaa retken keston 
pituuden kasvaessa
• Summabuna: Yli 4 päivän retkien markkina-arvo Euroopassa 

suuruusluokaltaan 6,3 miljardia euroa (= 70% markkinasta)

Lähde: Radreisen der Deutschen 2008. Trendscope GbR
Lähde: European Cycle Route Eurovelo Study, 2012: hbps://ecf.com/files/wp-
content/uploads/The-european-cycle-route-network-EuroVelo.pdf

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Ulkomaan matkojen osuus pyöräretkistä
• Yleisesj heikosj jetoa saatavilla.
• Vaihtelu suurta:
• 68 %  Tanskassa vuonna 2008 (Møller Munch, 2009)
• 13,5 % Uuudessa-Seelannissa vuonna 2015 (NZ Cycle Trail Evaluajon Report, 

2016)
• Ulkomaille suuntautuvien pyöräretkien kokonaisarvo Euroopassa:
• Ei tutkibua jetoa, muba suuruusluokka on Uuden-Seelannin vuoden 2015 

ulkomaisten pyöräretkeilijöiden osuudella 13,5% laskien:
1,215 miljardia euroa.

• Voidaan olebaa, ebä ulkomaan matkailussa korostuu vierailut 
naapurimaihin, muba vaihtelua on luultavasj paljon

Lähde 2: NZ Cycle Trail Evaluajon Report, 2016. Saatavilla: 
hbps://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/1248-nz-cycle-trail-evaluajon-report-2016-pdf

Lähde 1: Møller Munch, D. (2009). Cykelturismens økonomiske betydning. 

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Case New Zealand – Suomen kanssa samoja 
piirteitä
• New Zealand Cycle Trails:
• 22 lyhyttä hiekkatie- ja polkureittiä reittiä ympäri maata - yhteensä noin 

2500km
• Reitiltä toiselle yhdysreitit rauhallisia päällystettyjä teitä pitkin

• Kehitys aloitettiin 2009 ja suurin osa reiteistä valmistui vuonna 2011
• Kokonaisinvestointi vuosina 2009-2016: 62,15 milj. euroa
• Vuonna 2015: Investointi palautunut 3,55-kertaisena takaisin vuositasolla!

• Vuonna 2015 yhteensä 617 000 pyöräretkeilijää, joista 503 000 kotimaisia ja 
114 000 ulkolaisia
• Ulkomaiset pyöräretkeilijät toivat alueelle 20,57 milj. euroa ja

kotimaiset suuruusluokaltaan noin 152,37 milj. euroa
• Kokeneet pyöräilijät käyttivät reitin varrella olevia palveluita vähemmän, kuin vähemmän 

kokeneet
Lähde: NZ Cycle Trail Evaluajon Report, 2016. Saatavilla: 
hbps://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/1248-nz-cycle-trail-evaluajon-report-2016-pdf

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Pyörämatkailun hyödyt kansantalouden 
näkökulmasta
• Suoran rahavirta- ja työllisyysvaikutuksen lisäksi:
• Posijivinen terveysvaikutus
• Vähentää turismin ympäristövaikutuksia
• Lapin jlanteessa lisäksi: Ympärivuojsuus paikkaa kausiturismin tyhjiöt

• Case Ireland: Retkipyöräily työllistää suoraan jo enemmän ihmisiä, 
kuin maatalous. 
Lähde: Cycle Tourism and Euro-Velo City; https://ecf.com/news-and-events/news/cycle-tourism-and-eurovelo-stage-velo-city

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Pyöräretkeilybuumi on alkanut?
• Euroopan ja Yhdysvaltojen pyöräreiqverkostot kasvavat nopeasj – valjoiden

tuella
• Useat maat Euroopassa ja Aasiassa, sekä useat Amerikan osavaljot

investoivat pyöräilyturismiin
• Pyöräilytapahtumat aikaisempaa suositumpia
• Adventure Travel World Summit –tapahtumassa enemmän pyöräretkeily

-matkatoimistoja enemmän aikaisemmin
• The New York Times Travel Show esibeli pyöräretkeilyn omana turismin osa-

alueenaan ensimmäistä kertaa vuonna 2014
• Nyt pyörämatkailu on tärkeä osa messuja!

• Pyöräretkeilyn taloudellisista vaikutuksista on tehty tarkkoja selvityksiä
ympäri mailman
à Eurovelo Study vuonna 2012 näyq retkipyöräilyn taloudellisen potenjaalin.

© Taneli Roininen, 24.4.2020
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Pinsights 2018: Pyöräretkeily on yksi vuoden
matkailutrendeistä

Lähde: 2018 Travel Trends; hbps://newsroom.pinterest.com/en/post/travel-report-2018

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Miksi suosio kasvaa?
Retkipyöräilyn suosio on lähtenyt 2010-luvun puolivälissä nopeaan
kasvuun, pääsyinä:
1) Lifestyle- ja matkustustrendit: autenqsuus, seikkailullisuus, uniikit

kokemukset, luonnollisuus ja luontomatkailu sekä terveellisyys.
2) Bikepackingin, eli

seikkailupyöräilyn/maastopyörävaeltamisen/maastoretkipyöräilyn
nousu, joka on:
• Alentanut kokeilemisen kynnystä
• Mahdollistaa retkipyöräilyn mukavasj myös hiekkateillä ja poluilla
• Tehnyt retkipyöräilystä coolia, koska sopii lifestyle- ja matkustustrendeihin
• Visuaalisuutensa vuoksi täysosuma sosiaalisessa mediassa
• Saanut uudet asiakasryhmät kiinnostumaan: nuoret, vanhat ja ei-pyöräilijät

Lähde: Retkipyöräilyn historia, nykyhetki ja tulevaisuus -raporq, 2009 

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Mitä on bikepacking?

24

• Veteen piirretty määritelmä:
• “Bikepacking on yksinkertaistaen maastopyöräilyn ja minimalistisen retkeilyn 

symbioosi, jossa yhdistyy erävaelluksen vapaus, pyöräilyn tehokkuus ja 
maastopyöräilyn nautinto. Se on tuntemattomien paikkojen tutkimista 
hiekkateitä ja polkuja pitkin, kantaen mukana vain kaikkein tärkein.”

• Käytännöllisestä näkökulmasta:
• Viittaus siihen miten varusteet on pyöräretkellä kannettu: neljän sivulaukun

sijaan varusteet kannetaan suurelta osin runkolaukussa, satulalaukussa ja 
ohjaustankoon kiinnitetyssä kuivapussissa.

Lähde: Bikepacking 101; https://bikepacking.com/bikepacking-101/

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Miksi bikepackingin aika on nyt?

28

• Navigointi helpottunut
• Laadukas GPS on jokaisella aina taskussa
• Tietoa haastavista reiteistä hyvin saatavilla
• Matkapuhelimen lataaminen erämaassa ei ole ongelma: powerbank

• Ultra light –retkeilyvarusteet edullisia ja helposti saatavilla
• Kevyemmän ja tilavuudeltaan pienemmän kantojärjestelmän käyttäminen

on mahdollista
• Kevyempi kokonaiskuorma à Ei tarvetta kestäville, kalleille ja painaville

erikoiskomponenteille à Mikä tahansa pyörä sopii helpoille reiteille

• Isotilavuuksiset renkaat tubelessina
• Pienempi kokonaispaino tekee isoista renkaista paremmin toimivat
• Fat- ja plus –koon rengastrendit ideaaleja retkipyöräilyyn
• Tubelessin hyödyt matalilla paineilla huomattavat

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Google: “Bikepacking” vs. “bike touring”

29

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Instagram: #bikepacking vs. #biketouring
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• Syyskuuhun 2019 mennessä
tehdyissä julkaisuissa:
• #bikepacking käytetty 802 000 kertaa
• #biketouring käytetty 540 000 kertaa

à “Bikepacking” -termi on 
huomattavasti suositumpi termi
Instagramissa, kuin termi
“bike touring”

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Bikepacking – uusi suunta retkipyöräilylle

31

• Bikepacking –kantojärjestelmän hyödyt:
1) Kantojärjestelmän kokonaispaino on minimoitu
2) Pyörän käsiteltävyys on haastavilla reiteillä parempi
3) Koko setuppi on kapeampi ja siten aerodynaamisempi
4) Laukuissa ei ole rikkoutuvia mekaanisia komponenbeja
5) Kantojärjestelmä on hiljainen epätasaisella ajoalustalla
6) Sopii kaikkiin pyöriin
7) Yksinkertaistetun version

voi toteubaa edullisesj

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Hiekka- ja polkuretkeilyn hyödyt

32

• Ajoin vuosina 2014-2018 yhteensä 44000km, joista noin
20000km hiekkateillä ja poluilla, koska: 

1) Seikkailun tuntu
2) Kauniimpi luonto
3) Telttapaikan löytäminen on helpompaa ja leirit ovat

rauhallisempia, turvallisempia ja kauniimpia
4) Paikalliset suhtautuvat retkipyöräilijään innostuneen

ilahtuneesti
5) Reitit usein turvallisempia ja hiljaisempia, koska liikennettä

on vähän tai ei ollenkaan

© Taneli Roininen,  15.5.2020



The Outdoor Magazine, 2018:
“Bikepacking on [Yhdysvalloissa] jo melkein yhtä tunnettu ja hyväksytty 
laji, kuin vaeltaminen, vaikkei kukaan tuntenut koko sanaa tai konseptia 

vielä 10 vuotta sitten”.
Lähde: Bikepacking.com is revolutionizing the sport; https://www.outsideonline.com/2318271/internet-making-adventure-too-

accessible

EXPIRED
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Bikepacking on seuraava enduro
• The Dirt Rag Magazine raportoi vuonna 2017, ebä pyöräteollisuus uskoo

bikepackingin olevan enduro -maastopyöräilyn rinnalla pyöräilyn
isoimpia ilmiöitä pitkään aikaan. 
• Googlen hakudata tukee väibämää:

Lähde:  Access: Where will bikepackers go; https://dirtragmag.com/articles/access-
where-will-the-bikepackers-go

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Outdoor Magazine, 2018:

35

”Bikepacking.com on aloiDanut 
retkipyöräilyn vallankumouksen.”

Lähde: Bikepacking.com is revolujonizing the sport; hbps://www.outsideonline.com/2318271/internet-making-
adventure-too-accessible

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Bikepacking.com – lajin ko@
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• Kaikki tarvittava tieto tyylikkäässä muodossa
• Tehnyt lajista helposti lähestyttävän, oli budjetti tai tietotaso

mikä hyvänsä
• Vuonna 2020 jo yli 200 julkaistua reittiä tietoineen ympäri

mailman
• Sivusto luonut lajille sielun, jossa on
• Seikkailua
• Luonnonläheisyyttä
• Elämyksellisyyttä
• Autenttisuutta

• Pyöräretkeilystä on tullut taas cool

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Bikepacking järjestäytyminen vuonna 2020

37

• Huippukokous: Bikepacking Summit (vuodesta 2017)
• Painojulkaisu: Bikepacking Journal (vuodesta 2018)
• Elokuvafesjvaali: Bicycle Touring FesEval (vuodesta 2015)
• Bikepacking races: 106 vuonna 2019
• Yhdistys/etujärjestö: Bikepacking Roots Yhdysvalloissa (vuodesta

2015)
• Bikepacking –kantojärjestelmiä valmistavia yrityksiä jo 70
• Neqsivusto: bikepacking.com 

© Taneli Roininen,  15.5.2020



Ennusteet tulevaisuuteen
• 2025 mennessä:
• Retkipyöräilystä on tullut yleisesti tunnettu, normaalina pidetty 

matkailumuoto Suomessa ja maailmalla.
• Sähköretkipyöräilystä on syntynyt merkittävä pyörämatkailun muoto.
• Kansainvälinen kilpailu pyörämatkailijoista on kovaa; kilpailukykyisiä reittejä 

on paljon ja pyöräretkeilyllä on iso rooli markkinoinnissa.
• 2030 mennessä:
• Retkipyöräilystä tulee yksi suosituimpia matkailumuotoja, niin kotimaan- kuin 

ulkomaan matkailussakin.
• Ilmastokriisi syvenee, joka saa pyöräilykriittisetkin kokeilemaan lähi-

pyöräretkeilyä – vaihtoehtona ympäristöä enemmän kuormittaville 
lomamatkoille.
• Laajat liikkumisoikeudet tekevät Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Virosta uusia 

pyöräretkeilyn kärkimaita ja Lapista tulee yksi maailman suosituimpia 
kohteita. 

Lähde: Retkipyöräilyn historia, nykyhetki ja tulevaisuus -raportti, 2009 

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Lappi retkipyöräilyn 
maailmankartalle

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Retkipyöräily Lapin turismin 
ympärivuo@suuden takaajaksi?
• Edelliset oletukset huomioiden: Euroopan ulkomaille suuntautuvien 

pyöräretkien markkina-arvo on luokkaa 1,2 miljrd. euroa,
joka vastaa suuruusluokaltaan 2,7 miljoonaa retkeä
• Laskennassa oletuksena Uuden-Seelannin data, jossa 13,5% on ulkomaisia 

retkeilijöitä vuonna 2015 (9Mrd. Eur x  0,135 = 1,215 Mrd. Eur.)

• Jos Lapista kehitetään maailmanluokan pyöräretkikohde, kuinka suuri 
osuus näistä markkinoista voidaan saada?
• 1 % markkinaosuus tarkoittaisi noin 27 000 matkaa ja 12 milj. euroa *
• 5 % markkinaosuus tarkoittaisi noin 135 000 matkaa ja 60 milj. euroa*
• 10 % markkinaosuus tarkoittaisi noin  270 000 matkaa ja 120 milj. Euroa*

àPLUS kotimaan pyörämatkailun kasvu, jonka potentiaali on moninkertainen

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Lappi pyöräretkeilykohteena
• Satulasta tarkasteltuna Lappi = Pohjoisin Suomi, Ruotsi ja Norja
• Retkeilijän näkökulmasta paras pyöräretkikokemus syntyy yhdistelemällä eri 

alueiden kohokohdat ja kansainvälisyys

• Kilpailukykytekijät:
• Alueen puhtaus, luonnon kauneus ja liikkumisen vapaus ainutlaatuista
• Syrjäisyys, villiys ja erämaisuus pääelemenEt seikkailuhenkiseen retkeilyyn
• Aujo-, päivä- ja vuokratupien verkosto ja tulipaikat, kodat ja laavut ovat

piste iin päälle
• Maiseman ja reijn vaihtelevuus, esimerkiksi siirrybäessä tunturiylängöiltä 

vuonoilla, on iso kilpailukykytekijä!
• 2-3 maata ”yhdellä iskulla” & rajan saa ylibää missä vain
• Leiriytyminen on sallibua missä vain – helpobaa ja parantaa kokemusta

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Lappi pyöräretkeilykohteena
• Bikepacking mahdollistaa retkeilyn lumettomaan aikaan myös poluilla, 

mönkijäurilla ja huonokuntoisilla hiekkateillä
à Bikepackingin potentiaali on Lapin alueella valtava

• Lappi tarjoaa talvella läskipyörällä retkeilyyn uniikit mahdollisuudet 
moottorikelkkareitistön ja autio- ja vuokratupien vuoksi
• Pyöräily moottorikelkkareiteillä tullaan sallimaan seuraavasta talvesta 2020-

2021 lähtien

• Ongelma: Kansainvälistä kysyntää vastaavia pitkiä kesä- ja talvireittejä 
bikepackingiin ei ole.

à Kansainvälisen bikepacking –retken tärkein tietolähde on 
bikepacking.com –sivuston reittikartta:

© Taneli Roininen,  15.5.2020
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Lappi pyöräretkeilyn maailmankartalle: 1. vaihe

• Lapin alue tarvitsee  kansainväliseksi keihäänkärjekseen pitkän kesä-
ja talvireijn, jonka suunnibelussa on huomioitu mm.
• Reijn maisemallisuus, ajamisen mielenkiintoisuus, vaihtelevuus ja muu 

mielenkiintoisuus  (1. valintakriteeri)
• Leiriytymisen mielenkiintoisuus ja laatu
• Alueelliset palvelut (ravinto- ja yöpymispalvelut)
• Logisjikkamahdollisuudet, jos useamman viikon reijn haluaa ajaa osissa

àBikepacking.com on lajin suosituin sivusto – Lapin reiqen julkaisu 
siellä on tärkein 1. askel

“The Arcjc Bikepacking Trail”

© Taneli Roininen,  15.5.2020

46



Lappi pyöräretkeilyn maailmankartalle: 1. vaihe
• Miksi ensin pitkät reitit? 

• Luovat alueelle imagon ja ovat siten tärkeä osa brändinrakennusta
• Näyttävät alueen potentiaalin ja luovat mielikuvaa koko alueesta

Esimerkkejä:

• Talviversio olisi yksi maailman ensimmäisistä bikepacking talviretkireiteistä!

• Great Divide Mountain Bike Route (Kanada ja Yhdysvallat)
• Baja Divide (Mexico)
• Pamir Highway (Tajikistan)
• Trans Ecuador Mountain Bike Route (Ecuador)
• Ruta de Los Seis Miles (Chile and Argenjna)
• The Arizona Trail (Yhdysvallat)
• The Colorado Trail (Yhdysvallat)
• Fin del Mundo (Chile and Argenjna)
• Trans Colombia
• Caucasus Crossing (Armenia and Georgia)
• The BC Trail (Canada)
• The Route of Caravans: Marocco Traverse
• Bikepacking Trans Germany

• Tia Shan Traverse (Kyrgyztan)
• Trans Peru
• Ruta de Las Tres Cordilleras (Colombia and Peru)
• Trans Mexico Bikepacking Route
• The Trans-Uganda
• The Dragon’s Spine (South Africa)
• Trans Dolomij (Italy)
• Iceland Divide (North to South)
• Patagonia Beer Trail (Argenjna)
• Swamp Thing Trail (Estonia)Estonian Taiga
• Highland Trail 550 (Scotland)
• Sloveni West Loop
• Peru’s Great Divide
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The Arctic Bikepacking Trail (ABT), 1000+ km

LUONNOS 

KESÄVERSIOSTA
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Lappi retkipyöräilyn maailmankartalle: 2. vaihe
• Reijstön jatkokehitys: eri tasoisia lyhyempiä reibejä, jotka jäivät 

pääreiqen ulkopuolelle – ja merkkaus maastoon
• Reijn “sähköistys”: Maailman ensimmäinen eBikepacking Trail, jossa 

akunvaihto tai –latausmahdollisuus koko reijn läpi!
• Markkinoinjsuunnitelman kirkastus ja markkinoinjtoimenpiteet:
• Dokumenq tai mini-sarja: Cycling The ArcEc Bikepacking Trail 
• The ArcEc Bikepacking Trail –karba, opaskirja ja eri osuuksien esibelyvideot
• Arcjctrails.com / laplandtrails.com / arcjcbikepackingtrail.com

• Yhteinen jedonjakokanava maastopyöräreiqen kanssa?
• Lehjarjkkelit reijn kehityksestä
• Osallistuminen Bikepacking Summit –tapahtumaan Yhdysvalloissa
• Muut messut ja tapahtumat, joissa presentaajoita ja reijn markkinoinja
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Lappi retkipyöräilyn maailmankartalle: 2. vaihe
• The Arctic Bikepacking Race –tapahtuma ruskan aikaan
• Palvelujen kehitystarpeiden tunnistaminen ja palvelukehitys
• Logistiikkayhteyksien varmistaminen
• Pyöräpaikat junissa, busseissa, minibusseissa ja takseissa
• Majoituspalvelujen pyöräilijäystävällisyyden kehittäminen
• Palvelut reitin varrelle: esimerkiksi varaosien toimitus, pyöränkorjaus 
• Toimivan bikepacking –vuokrauskokonaisuuden kehittäminen
• Pyöräretkeily –kurssien suunnittelu ja järjestäminen

• Pyöräretkeilyopas –koulutuksen luominen yhdessä koulutuslaitosten 
kanssa ja SuPO ry kanssa
• Bikerafting –reittikehitys: retkipyöräilyn ja joenlaskun yhdistäminen
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1. vaihe aloitetaan jo tänä kesänä?

• Unelma-aikataulu:
• Loppuvuosi 2020 - Kesäreijn reiqvaihtoehtojen suunnibelu, ajaminen ja 

dokumentoinj ensilumeen mennessä
àReijn julkaiseminen mahdollista keväällä 2021, jos työ alkaa pian

• Alkuvuosi 2021 – Talvireijn reiqvaihtoehtojen suunnibelu, ajaminen ja 
dokumentoinj loppukevääseen mennessä
àReijn julkaiseminen kesällä 2021

• Resurssitarve: 12 htkk + matka- ja sivukulut + pieni osuus 
ostopalveluita: suuruusluokka 120 000 euroa
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Poten@aaliset rahoitusinstrumen@t  1/2
• Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –ohjelman yleinen EAKR –haku
• Sopii, koska:

• Edistää matkailun ympärivuotisuutta ja vähähiilisyyttä
• Rakentaa pohjaa uudelle liiketoiminnalle
• Tuo esiin Lapin alueelliset vahvuudet
• Hyöty jakautuu pienille toimijoille suurella alueella
• Edistää uuden matkailumuodon kehittymistä, joka ei häiritse ja jonka ekologiset 

vaikutukset ovat muita matkailumuotoja pienemmät
• Edistää rajat ylittävää yhteistyötä
• Vastaa kansainväliseen kysyntään, mutta yhtälailla myös kansallisiseen tarpeeseen

• Aukeaa uudestaan 1.6. ja ensimmäinen hakemusten käsittely jo kesäkuun 
puolessa välissä. à Hankkeen aloituspäiväksi 2.6.2020.
• Omarahoitusosuus vähintään 20 %
• Hankeaika 6/2020-6/2021
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Potentiaaliset rahoitusinstrumentit 2/2
• Lapin liiton EAKR-haku koronaviruksen aiheubamien haibojen 

torjuntaan
• Sopii edellisten perustelujen lisäksi, koska

• Luo koronaepidemia-aikaan uuden tyyppistä matkailua, jossa vierailijat levibäytyvät 
suurelle alueelle ja ovat usein kaukana toisistaan.

• Vierailijat ovat vain osaksi riippuvaisia paikallisista palveluista, joka vähentää jatkuvasj 
muubuvan epidemiajlanteen aiheubamaa epävarmuuba matkan toteutumiseen.

• Haebavissa 31.5. asj ja päätöksiä mahdollisesj jo kesäkuun puolessa välillä.
à Hankkeen aloituspäiväksi 1.6.2020

• Omarahoitusosuus min. 10%, maksimitukisumma 100 000 euroa
• Hankkeen tultava valmiiksi 2020 aikana

àReiqselvityksestä ja –suunnibelusta saataisiin tehtyä vain kesä-osuus
- Siten budjeq 60 000 euroa ja omarahoitustarve minimi 6000 euroa.

àTalviosuus toteutaqin osana suunnitelman 2. vaiheba, jolle haebaisiin rahoitusta 
1.1.2021 alkaen
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Muita poten@aalisia 
rahoitusinstrumen`ejä?
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Tarvitaan

1) Kotiorganisaatio hankkeelle
2) Rahoitusinstrumentin valinta
3) Hankehakemus valmiiksi toukokuun loppuun mennessä
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