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TAVOITE
-    pyörämatkailun reitit
-    oma rooli palvelujen tuottajana
-    miksi tulla juuri Lounais-Suomeen
-    mitä uusia palveluja tarvitaan
-    miten kehittää palveluketjuja
-    mainostekstejä ja slogaaneita
-    matkaketjut ja alueen saavutettavuus



LOPPUTULOKSET

-    parempia matkaketjuja
-    ideoita uusista palveluista
-    hyödyntää ideoita markkinointiin



Pukeudutaan
kehittäjän
viittaan!



On kokonaan sinun asiasi minkälaisen 
asenteen valitset tähän päivään?





"Osaan

kohta!""Haasteissa

ei anneta

periksi!"

"Ihminen voi

kehittyä ja

oppia joka

päivä."

"Pidän

haasteista!"

"Teen

suunnitelman ja

pysyn siinä,

vaikka kuinka

ottaa päähän

välillä."

"Otan joka päiväpienen askeleenkehittyäkseni.Ajan oloon tulenpaljon
paremmaksi."

"Yhdessä

pystymme

kehittymään

myös

yksilöinä."

"Käännän

haasteet

voitoksi!"

"Puhutaan ja

mietitään

yhdessä, miten

seuraava askel

kohti uutta

otetaan."

"Muidenmenestysinnostaa."

"Teen tästä

päivästä

parhaan

mahdollisen!"

Valitse näistä asenteesi tähän päivään?

















Piirrä nykyisiä ja
pyöräilyreittejä 

Omat roolit palveluntuottajana
Miksi juuri Lounais-Suomi?



Ryhmä A Piirrä nykyisiä ja / tai uusia

pyöräilyreittäjä

Mikä voisi olla matkailujen palvelut?



Veneilijät

Pyöräretket

Vierasvenesatamat

Örö
Bengtkär
Rosala

Korppoo

Salo

Hanko

Tammisaari

Helsinki

Åland
Stockholm

Kuninkaantie

Baltic 101-2 pv

Hämeen härkätie

2-4 pv

Pori

Muumit

saaristossa

”pieni

rengasreitti”

Ohjelmapalvelut

#museot

#kulttuuri

#lähiruoka

Maastopyöräluvat

reiteille

mm Pyhinvaellus

reitti

Maastopyöräluvat

reiteille

mm Pyhinvaellus

reitti

Digitaalisuus Varustevuokraus

Travelbiking

”paikallisreitit”
Retkipyöräily

Valmis

ohjelma +

ohjatut

reitit

Huoltotilat

pyöräpesu

pesukone +

kuivaus

Pyörähuolto /

vaihtopyörä

Matkatavara

kuljetus

+ väsyneet

pyöräilijät

Kestävä ”keräily”

-märät pyöräilijät

- peräkärry 8:lle

Vesihuolto /

juomat?

Pyyhkeet?

Tervetuloa

pyöräilijät

merkki

+ lataus, kahvilat

Saniteetti

tauot

Vesipisteet



Ryhmä B Piirrä nykyisiä ja / tai uusia

pyöräilyreittäjä

Mitkä kiinnostaa matkailijaa Lounais-

Suomessa. 



TurvallisuusAhvenanmaa
Ruotsi

Rauma

Kartanot

Viro

Raasepori
Hanko

Rannikkoreitti

Härkätie

Kuninkaantie

EV10

Velhovesi

Pyhä Henrikin pyhinvaellusreitti

Tammireitit

Saariston rengastie

Saariston
pieni
rengastie Puhtaus

Tapahtumat
Jokamiehen

oikeus

Saaristolais-

elämä

Luodot

saaret

Saaristo-

kulttuuri
Majakat

Koko

Skandinavian

kokeminen

Saariston

ihmiset

Historia

Tarinat
Omaleimaiset,

aidot kylämiljööt

saaristossa

Saavutettavuus HKI

/TRE

- junat

- bussit

- laivat/satamat

- lautat

- lentäen

Muumi-

maailma

Lehdot ja

niityt

Turku

Historia 

Kulttuuri

Palvelut ja

infra
Keskiaikaiset

kivikirkot
Ruuhkattomuus

Nähtävyydet

ArkkitehtuuriLähiruoka

Arkkitehtuuri
Kulttuuri-

maisemat

Kylämiljööt

Kansallispuistot ja

maailman

perintökohteet



Valitaan piirretystä
reiteistä  ja mitä uusia 

palveluja ja
palveluketjuja 

tarvitaan



Ryhmä A Kirjoita reitin nimi ja paloittele

reitti pieneksi

ja mieti mitä palveluja on reitin varella?



Pieni

rengasreitti

Muumit

saaristossa Seaport (Turku)

Kaarina

Kuusisto

(Villa Wolax)

Kirjala

Parainen 

(Airisto)

Sattmark

LOSSI 

Nauvo

Seili

Hanka

Rölä

Rymättylä

(Merimasku) Naantali

Kultaranta

Raisio 

Muumimaailma

Turku 

123.4 km / 10 h ajoa

WC
WC

WC WC

WC

WC

WC

WC

WC WC

Seaport  Villa Wolax Matmalmen kamu

Fiskbutic

Hallonblad

Kalkstrand

Nauvo

camping

Nauvo

vierasvenesatama

Kahvila

Seili

Ravintola

Pohjankulma

Kuohuviini

Ravintola

Kultaranta

B&B

Kylpylä

Camping

Mylly

Kiinalainen

Plan to Sleep

Marttilan

Kakola Brewery

Hotellit

Uinti  Uinti  Sauna-uinti  Sauna Uinti  Uimahalli

Wc, huoltoasemat, kahvilat, kirjastot

Luonto- ja kulttuuripolut, Aboe Vetus, Seili

Kahvilat, yöpymispaikat, vara-akkujen vaihtopalvelu, sähköpyörien latauspisteet?

Venekuljetus, Turku-Neuvo, Seili, Kuusisto: pyörä mukaan / vuokrapiste

Sup-laudat, kumiveneet, kanootit, jooga rannalla, saunat, golf, Insta-paikat 

Art House, St Olav merireitti, traktorimuseo, Muumimaailma, Luostarikirkko, Turun kulttuuritarjonta, 

teatterit, kesäteatterit, kotiseutumuseo, avolouhos näköala, vanha Malmi, Aboe Vetus, Käsityölaismuseo, Seili



Ryhmä A Kirjoita mitä kohderyhmiä on ja minkälaista markkinointiviestintä

voisi oll?



KV-ryhmät

(MTB)

Perheet

(City-pyöräily)

Pariskunnat

(Sähköpyörät)

Muumit Vesipuistot

Muumit ja

ritarit saman

reitin varrella

Aura-

joki
Turun linna

Paikallisruoka
Metsä ja

villi luonto

Saaristo Turvallisesti

Lossit

Pitkät

päivät –

valaistus

Kiireettömyys

Aitous

Puhtaus

Lähiruoka
Elämyskohteet:

kulttuuri, historia,

paikallisuus

Muut

ohjelmapalvelut

Pyörällä vai

laineilla?

Valitse

molemmat

Kesä lyhyt,

päivä pitkä

Villi luonto

kulttuurikaupungin

kupeessa

Syö saaristossa!

Puhdas ruoka

aidot maut

Polje itsesi

nälkäiseksi!

Täällä riittää

lähiruokaa!

Rethink

- muumit

- laivat

- saaristo

Yhdessä

yöttömässä

yössä

Tuulisimmat

mustikat

Ruokaelämykset

saariston

myrskyissä

Saaristolaispöytä on

parhaimmillaan

saaristossa.



Minkälainen 
on Lounais-Suomen

saavutettavuus?



Omalla

autolla

Valitse joku matkailijaryhmä

ja mieti miten he pääsevät perille

Lounais-Suomeen?

Liitä siihen mikä matkustus-

muoto on kyseessä?

Suomi

Eurooppa
Aasia  

Julkisella

Oma pyörä

Pyörän

vuokraus

Kävelee tai

ottaa

taksin

Omalla

autolla /

auton

vuokraus 

Oma pyörä

Julkisilla /

auton

vuokraus

Kävelee tai

ottaa

taksin

Pyörän

vuokraus



Saaristo

safari

Huomiota, ideoita ja ajatuksia 

Keep it

simple

Samat

kuvat,

tekstit

vaihtuvat

Majoitustoiminta

tyypit

Markkinointi 

Tuotteistus

Digitaalisen

alustan

kriteerit vrt.

Museokortti

Digialustat

- mitä hyötyjä

yrittäjille

Pettymisten

minimointi (on jo

kiinni, kun

pyöräilijät

tulevat)

Lyhyitä

pätkiä,

kivoja

paikkoja

Lossi rantoihin,

levähdyspaikkoja ja

tuulisuojia

pyöräilijöille

Lataukseen

hinta 0.07 €

Hiilineutraali

lataus

Pyöräilijöiden

”raatotaksi” – ehdit

illaksi vielä laivalle 

Helppo

laivamatkustajille

Digialusta

tuotteistamisen

apuna

Mitä on

hoidettu, mitä

tullaan

tekemään?

Pyöräilijöiden

”raatotaksi” – ehdit

illaksi vielä laivalle 

Helppo

laivamatkustajille

Kaamospyöräily

sateessa ja

tuulessa

Sustainable

Travel

Finland –

merkki 

Tervetuloa

pyöräilijät –

merkki 


