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Myöhästynyt kevät viivästytti pyöräkaupan 
kysyntäpiikkiä vertaiskaupassa 
Kylmä kevät myöhästytti pyöräkaupan sesonkia kuluttajien välisessä kaupankäynnissä. Suomen 

suurimmassa vertaiskaupassa Huuto.netissä polkupyörien kysyntäpiikki on osunut perinteisesti 

huhtikuulle. Suurin muutos aiempaan on, että tänä vuonna uudet pyörät ovat olleet keskimäärin 

edullisempia kuin hyväkuntoiset käytetyt. 

 

Pyöräkauppa alkoi tänä keväänä kohmeisesti. Kysyntähuippu alkaa näkyä vasta toukokuun lopulla. Tänä 

keväänä vertaiskaupassa myytyjen pyörien keskimääräinen hinta on ollut noin sata euroa. Suosituin 

pyörämerkki on Helkaman Jopo, joita etsitään Huuto.netistä lähes 300 kertaa päivässä.  

”Kevään yllättävin ilmiö on ollut, että uudet pyörät ovat olleet Huuto.netissä edullisempia kuin vähän 

käytetyt mutta uudenveroisessa kunnossa olevat. Uusien pyörien keskihinta on ollut runsaat 150 euroa, 

kun uudenveroisista käytetyistä on maksettu Huuto.netissä keskimäärin hieman yli 180 euroa”, sanoo 

Huuto.netin tuotepäällikkö Toni Ruuska. 

Pyörien kokonaiskysyntä on pysynyt vuodesta toiseen melko vakiona. Suomessa ostetaan vuosittain 

yhteensä noin 300 000 polkupyörää. Huuto.netissä niitä myydään noin 10 000 vuodessa. Sesonkituotteiden 

myyntipiikit seuraavat kuitenkin tarkasti sääennusteita. Maaliskuu oli neljä astetta normaalia kylmempi, ja 

terminen kevät alkoi tänä vuonna 11 vuorokautta keskimääräistä myöhemmin. 

”Pyörien kysyntäpiikki näyttää myöhästyvän saman verran kuin kevätkin myöhästyi. Toukokuussa pyöriä on 

myyty Huuto.netissä joka viikko saman verran kuin koko maaliskuun aikana yhteensä”, Toni Ruuska kertoo. 

”Ostajan kannalta paras hetki vertaiskaupan pyöräkaupoilla on vähän ennen kuin kysyntä on kovimmillaan. 

Myyjän kannalta paras hetki laittaa pyörä myyntiin alkaa olla näinä viikkoina, kun hinnat nousevat kysynnän 

kasvamisen mukana”, tuotepäällikkö Ruuska arvioi. 

Toinen vuosittainen pyörien kysyntäpiikki ajoittuu vertaiskaupassa joka vuosi elokuulle, kun ihmiset myyvät 

pois kesäpyöriään. 
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Huuto.net on Suomen suurin kauppapaikka verkossa, jossa myydään ja ostetaan tuotteita suoraan muilta 
kuluttajilta. Suomen ensimmäiseen verkossa toimivaan vertaiskauppaan on rekisteröitynyt joka kolmas 
suomalainen. Rekisteröityneitä käyttäjiä on 1,7 miljoonaa, aktiivisia käyttäjiä yli puoli miljoonaa. 
Huuto.netissä myyjät voivat itse määritellä, myyvätkö he tuotteensa kiinteällä hinnalla vai haluavatko sopia 
hinnan tarjouksien mukaan. Ostajalle Huuto.net tarjoaa maan laajimman tuotevalikoiman ja turvallisen 
tavan tehdä kauppaa. Huuto.netissä tehdään runsaat kolme miljoonaa todennettua kauppaa vuodessa. 
Vuonna 1999 perustettu Huuto.net on osa Sanoma-konsernia. www.huuto.net  

mailto:toni.ruuska@sanoma.fi
http://www.huuto.net/

