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1. TAUSTAA



TAUSTAA

Klue-Allegra on hyödyntänyt tässä tutkimuksessa omaa verkostoaan ja kohdemarkkinoiden markkinatutkimuksia.

Markkinatutkimuksen prosessi jakaantui kolmeen osa-alueeseen:

1. Tiedonkeruu
2. Arvointi -> ”Mitä tämä tieto tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta?”
3. Call to action -> ”Miten tietoa voidaan hyödyntää? ”

Tällä tavoin Klue-Allegra on tavoittellut tutkimuksessa vahvaa operatiivista otetta ja toimintaehdotuksia Ylläksen 
pyörämatkailun kysynnän rakentamiseen Sveitsin, UK:n ja Saksan markkinoilla. 

On tärkeä huomioida, että jokaisen valitun markkinan tiedoissa on mukana myös ns. geneeristä markkinatietoa, 
joka tukee kehitystyötä yleisesti. 
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2. YLEISIÄ HUOMIOITA



Kansainvälisen pyörämatkailun kysynnän rakentaminen muodostuu useasta eri osa-alueesta.

Lapin ja Ylläksen yleiset matkailun USP-tekijät (esim. yötön yö, tunturit, puhtaus, luonto, porot, aktiviteetit etc.) 

ovat ydintä ja luovat vahvan mielikuvan, mutta vetovoiman rakentamisen näkökulmasta itse pyöräilykokemus ja 

tätä tukevat palvelut on erittäin tärkeässsä roolissa. Tätä puoltaa markkinatutkimus ja tästä johdannaisena 

jonkinasteinen ”seikkailu- ja aktiviteettihenkinen” pyöräilytuote, jossa Ylläksen luontaiset USP-tekijät pääsevät 

vahvaan rooliin. 

Pyöräilyreitistön ollessa kokemuksen keskiössä, tämä Kluen toimeksianto on hyvä nähdä kokonaisuutena, jossa 

tämän markkinatutkimuksen tuloksia ja havaintoja linkitetään vahvasti muihin osa-alueisiin, erityisesti 

”tuotteistamisen toimintaohjeistus, TP2a”, ”kansainvälinen FAM-trip, TP5” sekä erityisesti ”Bike Master Plan, 

TP7”. Näiden työvaiheiden kautta löydetään ratkaisuja kolmeen valittuun markkinaan liittyen niin 

tuotteistamisen, reitistön kuin pyöräilykokemusten rakentamisen kautta.
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Valitut kolme markkinaa ovat erilaisia ja niiden mtb-outbound -matkailu käyttäytyy erityyppisesti. 

Jokaisessa on potentiaalia, mutta vaativat oman lähestymistapansa. Tästä konkreettinen esimerkki:

https://www.abenteuerreisen.ch/reisen/bikereise-finnisch-lappland/ (Klue yhteistyössä)

Pyörämatkailu on vahvassa nosteessa (esim. pyörien myyntitilastot osoittavat), mutta riippumatonta ja yhtenäistä dataa 

on hankala löytää tai sitä ei ole olemassa. 

Covid-19 on muuttanut myynti- ja jakelukanavia (esim. matkanjärjestäjät ja ota) ja vaikuttaa edelleen toimintoihin 

voimakkaasti.

Yleisesti ottaen Suomen tunnettuus pyörämatkailukohteena on kansaivälisesti toisaiseksi suhteellisen heikko, mutta 

Lapilla on tässä selkeästi pitkällä tähtäimellä momentum.

https://www.abenteuerreisen.ch/reisen/bikereise-finnisch-lappland/
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- Hintatietoisuus

- Myynti- ja jakelu nyt @ Ylläs -> FIT + ” Komoot ”

MTB-MATKAILU



MARKKINATUTKIMUS



1. Sveitsiläiset pyörämatkailijat

Hieman alle 9 miljoonan asukkaan Sveitsissä on enemmän kuin puoli miljoonaa yli 15-vuotiasta maastopyöräilijää. Sveitsissä on täten yhtä 
monta maastopyöräilijää kuin moottoripyöriä ja heitä on enemmän kuin maassa on lampaita. Maastopyöräilijöistä on noin kolme 
neljännestä miehiä.

Sveitsiläinen ajaa maastopyörällä keskimäärin 25 päivää vuodessa ja viettää satulassa keskimäärin kaksi tuntia ajopäivää kohti. Kolmenkin 
tunnin ajopäivät ovat yleisiä (90%), ja keskivertoreitin pituus on 40km. E-maastopyörien käyttö on hieman vähemmän tiivistä, keskimäärin 20 
päivää vuodessa, tosin niillä ajetaan keskimäärin 50km päivässä. 

Viidesosa sveitsiläisten vuosittaisista maastopyöräilyaktiviteeteistä tapahtuu päiväajoina osana lomamatkaa. Monipäiväisiä 
maastopyörämatkoja sen sijaan tehdään harvemmin. Hotellit, leirintäalueet ja loma-asunnot ovat yleisimpiä majoitustyyppejä pitemmillä 
lomamatkoilla. 

Vuonna 2020 tehdyn Sport Schweiz tutkimuksen mukaan noin 2% sveitsiläisistä eli joka neljäs sveitsiläinen maastopyöräilijä viettää 
vuosittain maastopyöräilyä sisältävän loman ulkomailla. Heistä enemmistö on miehiä ja kotoisin sveitsinsaksankielisestä Sveitsistä.

Maastopyörämatkailua sveitsiläiset tekevät useimmiten parina tai yhdessä ystävien / sukulaisten kanssa (2-3 henkilön ryhmissä). He 
matkustavat harvemmin perheenä tai järjestäytyneen ryhmän kanssa.

Lomamatkaan valmistautuessa yleisin tietolähde on Internet, erityisesti erilaiset reittikertomukset. Usein huomioidaan erityisesti ystävien ja 
tuttavien vinkit ja vertaillaan kuvitettuja reittikarttoja (digitaalisesti).

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Sveitsi on maastopyöräilymaa ja pienehköstä väestöstään huolimatta hyvinkin 
mahdollinen markkina, varsinkin sen saksankielinen osa. Haasteena on Ylläksen tunnettuus maastopyöräilykohteena ja omakohtaisten
kokemusten vähäisyys. Ylläs / Äkäslompolo on kuitenkin tunnettu maastohiihtokohteena monessa maastopyöräilyn pääpaikassa Sveitsissä.



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Demografia:

Pyöräily on Sveitsin toiseksi suosituin urheilu- ja liikuntalaji vaeltelun (57%) jälkeen. Vuonna 2020 valmistuneen Sport Schweiz
tutkimuksen mukaan 42% sveitsiläisistä pyöräilee ja kun siihen lisätään maastopyöräilyä harrastavat 8% väestöstä, voidaan 
sanoa, että jopa puolet sveitsiläisistä harrastaa pyöräilyä. Pandemian vaikutusta 2020 alkaen näissä luvuissa ei vielä ole otettu 
huomioon mutta sen voidaan olettaa kasvattaneen niitä entisestään sillä harrastajien määrä oli kasvussa jo vuosina 2007-2019.

Keskimääräinen sveitsiläinen pyöräilijä, kuten maastopyöräilijäkin, on noin 45-vuotias, ja varsinkin maastopyöräilijät ovat 
enimmäkseen miehiä (75% / 25%). Yleisesti sveitsiläisten pyöräilijöiden keskuudessa naiset ja miehet ovat keskimäärin yhtä 
lailla edustettuina. Yli 60% maastopyöräilijöistä on 30-49 vuotiaita, tosin miespuolisia maastopyöräilijöitä löytyy myös 60+ 
ikäsegmentissä. On hyvä huomioida, että naisten arvioitu osuus markkinoista vaihtelee tutkimuksen ja sen lähteiden mukaan. 

Sport Schweiz 2020 tutkimuksen mukaan maastopyöräilijät ajavat keskimäärin 25 kertaa vuodessa, verrattuna pyöräilijöihin 
yleisesti, jotka ajavat keskimäärin 40 kertaa vuodessa. Tosin ajotiheys maastopyöräilijöiden keskuudessa vaihtelee 5 kerrasta
jopa 100 kertaan vuodessa. 

Vuonna 2020 eMTB ajajia oli Sveitsissä noin 80 000. eMTB pyöräilijät ajavat jonkin verran vähemmän, eli noin 20 kertaa 
vuodessa ja heidän keski-ikänsä on jonkin verran korkeampia (50+) ja heidän keskuudessaan on enemmän naisia. Keskiverto 
eMTB reitin pituus on noin 50km.

Yleisesti voidaan myös todeta, että ranskan- ja italiankielisessä Sveitsissä kotimaan maastopyöräilyharrastus on vielä jonkin 
verran suositumpaa kuin saksankielisellä alueella, ja että esikaupunki- sekä maaseutualueilla asuvat ajavat enemmän kuin 
isoissa kaupungeissa asuvat. Pyörämatkailussa taas korostuu sveitsinsaksalaisten osuus.



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Rahankäyttö:

Valtaosalla sveitsiläisistä maastopyöräilijöistä on ammatti- tai ammattikorkeakoulututkinto, ja he ovat useimmiten toimihenkilöitä, ansaiten enemmän 
kuin CHF 5’000 kuukaudessa.

Majoituksen osuus sveitsiläisten yön yli pyörämatkailijoiden kokonaiskulutuksesta on merkittävin osuus, tarkoittaen noin 30% kokonaisbudjetista, 
keskimäärin CHF 60 / päivä / henkilö. Ruokaan kuluu noi CHF 50 päivässä. Yleisiin ostoksiin kuluu CHF 25 päivässä. 

Sveitsistä on helppo matkustaa ympäri keski-Eurooppa pyörälomalle. Monet kohteet naapurimaissa kuten Italia, Ranska ja Itävalta ovat saavutettavissa 
vaikka pitkän viikonlopun aikana. Kun matkaan lähdetään, usein matka tehdä omalla autolla tosin julkisen liikenteen vaihtoehdot ovat myös helposti 
käytettävissä sillä junissa on suhteellisen helppo matkustaa pyörän kanssa. Vuodesta 2021 alkaen viikonloppuisin pyörille on varattava paikka 
kaukojunissa, lähijunissa sellaista velvoitetta ei ole. 

Oma pyörä vs. vuokrapyörä:
Päätös oman pyörän mukaanottamisesta on selvästi riippuvainen kulkuneuvosta. Omalla autolla tai junalla matkattaessa on oman pyörän mukaan 
ottaminen suhteellisen vaivatonta. Lennettäessä kohteeseen nousee kiinnostus vuokrapyörää kohtaan.

Matkailijatyyppi:
- Pääosassa aikuiset omatoimimatkailijat/-pariskunnat (FIT), jotka harrastavat maastopyöräilyä ja pyöräilevät todennäköisesti useampana (noin 

3 pv) päivänä matkansa aikana mutta ei välttämättä joka päivä
- Aikuiset matkailijat, jotka matkailevat maastopyöräilyyn keskittyvän matkanjärjestäjän kautta (paketit) ja haluavat pyöräillä melkein joka päivä 

mutta ovat myös kiinnostunut muista kohteen elämyksistä kuten luonto. kulttuuri, ruoka ja reitillä olevat mielenkiintoiset taukopaikat.
- Aktiivilomamatkanjärjestäjien (esim. Kontiki) kautta liikkuvalle maastopyöräily on vain yksi aktiviteeteista

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Sveitsiläisten tulotason ja nykyisen Eurokurssin kannalta Ylläksen kaltainen kohde on koronan 
väistyessä erittäin kiinnostava erilaisuutensa ja eksoottisen luontonsa takia.  Koska matka vaatii lennon joten hyvien yhteyksien lisäksi on tasokkaiden 
vuokrapyörien helppo saatavuus varmistettava. Sveitsiläinen omatoimimatkailija etsii aktiivilomaa jossa pyöräilyä on muutamana päivä ja on on osa 
matkan kokonaiselämystä. 



3. Motiivit ja syyt matkustamiseen

Sveitsiläiset maastopyöräilijät ajavat kuntonsa ja terveytensä, ulkona luonnossa liikkumisen ja liikunnan ilon vuoksi. Liikunnan kautta he voivat 
rentoutua ja vähentää stressiä ja pitää hauskaa. Muihin liikunnan harrastajiin verrattuna maastopyöräilijät antavat enemmän painoarvoa luonnossa 
olemiselle ja urheilullisten tavoitteiden saavuttamiselle. Heille on myös tärkeämpää, että he voivat tehdä jotain ryhmässä, tavata ystäviä ja tuttuja, 
haastaa itseään muiden kanssa, vähentää stressiä sekä testata rohkeuttaan.

Sveitsiläiset maastopyöräilijät, varsinkin yleisajajat (All Mountain) ja Enduroajurit etsivät luonnollista, haastavaa maastoa. Pääsääntöisesti retki- (Tour) ja 
lenkkiajajat (XC) pitävät hiekkateistä ja muista helposti ajattavista reiteistä. Painovoimaan suuntautuneet harrastajat, kuten freeride ja alamäki, 
muodostavat huomattavasti pienemmän ryhmän.

Noin puolet kokevat alamäkien olevan pyöräilyn suola, kun taas 23 % näkee ylämäkeen ajamisen yhtenä tärkeimmistä syistä pyöräilyyn.

On hyvä muistaa, että sveitsiläisillä on kaikkiaan 26 000 kilometriä ajettavia reittejä kotimaassaan, josta kaikki ovat hyvin saavutettavissa, sisältäen 
alppimaisemia ja paikallismetsiä ja kaikkea siltä väliltä. Luonto on vielä luonnonmukaista kuitenkin hyvin saavutettavissa. Varsinaista autiomaata ei ole, 
eikä siten samanlaista erämaan seikkailua kuin Lapissa.

Noin 20% sveitsiläisten tekemistä maastopyöräaktiviteeteista tapahtuu loman aikana. Useimmiten loman pituus on viikko, ja sen aikana pyöräillään 
keskimäärin kolmena päivänä. Melkein 40% maastopyörämatkailijoista yöpyy hotelleissa, ja toiset yli 30% yöpyvät loma-asunnoissa. Noin 20% käyttää 
leirintäalueita. 

Vuoden 2020 Sport Schweiz tutkimuksen mukaan vain vähän yli 2% sveitsiläisistä eli noin 200 000 lähtee vuosittain maastopyöräilylomalle ulkomaille. 
Heistä ¾ on miehiä ja useimmiten he ovat 40+ vuotiaita. Ulkomailla lomailevista sveitsiläisistä selvä enemmistö tulee Sveitsin saksankieliseltä alueelta, 
ja noin kolmannes ranskankielisestä Sveitsistä.

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Ylläs ja Suomen Lappi tarjoavat luonnon rauhaa, jopa erämaata, irtoutumista arkielämästä ja 
mahdollistavat myös urheilullisen aktiviteetin ja samalla hauskanpidon, tosin sen tarjoamat reitit ja niiden haasteet ovat erilaisia kuin Alpeilla ja tämä 
täytyy olla selvästi viestitty. Odotuksia pitää hallita selvästi erottamalla odotettavissa oleva maastopyöräilykokemus verrattuna Alppeihin tai muuhun 
keski-Eurooppaan. Suomen Lappi maastopyöräilykohteena ei suoraan sovi tavanomaisiin pyöräilyn lajikategorioihin sillä normaalitapauksesa 
maastopyöräilijä varmasti jakaa ainakin osan reitistään sekä enduro- että sorapyöräilijöiden kanssa. Bikeparkin lisäksi Ylläksellä ainoa mahdollisuus 
saada MTB:n painovoimanäkökohdat on ajaa myös ylämäkeen. Usein tätä kutsutaan "downcountry" –ajoksi.



4. Matkanjärjestäjät

Strategisten kumppanuuksien rakentaminen oikeiden, Ylläksen mtb-tuotteeseen soveltuvien matkanjärjestäjien kanssa on erittäin tärkeää ja 
mahdollistaa suoraan myyntikanavaan ja asiakasrajapintaan. Projektiin liittyvä FAM auttaa tämän prosessin lanseerauksessa.

Sveitsiläisistä MTB-matkanjärjestäjistä vahvimmat ovat seuraavat:

- Bike Adventure Tours järjestää johdettuja pyörämatkoja maailmanlaajuisesti, myös e-MTB: www.bike-adventure-tours.ch
- Mountainbikereisen järjestää lukuisia maastopyörämatkoja, tällä hetkellä tosin ei Pohjois-Eurooppaan: www.mountainbikereisen.ch
- Abenteuerreisen tarjoaa jo Suomi MTB paketin: https://www.abenteuerreisen.ch/reisen/bikereise-finnisch-lappland/
- www.eurotrek.ch Saimaan ja Turun saariston retkipyöräilyt jo ohjelmassa: https://www.eurotrek.ch/de/aktivitaeten/veloferien/finnland
- www.exoride.net/fr/ järjestää eksottisia MTB pyöräilykokemuksia kuten Marokko, Iran ja Georgia Ranskan ja Italian lisäksi
- www.bikebuebe.ch Paljon e-MTB matkoja erityisesti Sveitsissä, mutta myös Kroatian reissuja
- Moosetours järjestää sekä maantie että MTB-matkoja pääasiallisesti Alpeilla Euroopassa sekä USA:ssa: www.moosetours.ch
- Tourkultur on erikoistunut MTB/e-MTB matkoihin Italiaan, Etelä-Tiroliin ja Sveitsin italiankieliselle alueelle www.tourkultur.ch
- www.bike-holidays.com Itävaltalainen järjestäjä, eritoten Itävalta, Slovenia, Italia -matkoja
- Edelweiss on itävaltalainen järjestäjä joka on erikoistunut eMTB matkoihin, toistaiseksi Pohjoismaissa vain Norjaan: 

https://ebike.edelweissbike.com/en/

- www.mulaff.ch on jo järjestänyt maastohiihtoreissuja Äkäslompoloon, kesällä pyörämatkoja Espanjaan

Aktiivilomat
www.fins-tours.ch – Bernin tuttuja J, retkipyöräreissuja Etelä-Suomeen, aktiivilomaa Vuokatissa
www.kontiki.ch Pyhä-Luostopaketti ohjelmassa sisältäen 2pv pyöräilyä: https://www.kontiki.ch/reise/finnisch-lappland-aktiv-erleben-2022-1
www.hotelplan.ch Tällä hetkellä lento/hotellipaketteja Leville kesällä muuten vain talvipaketteja
www.kuonisports.ch Tällä hetkellä ei Pohjois-Euroopan pyörämatkoja https://kuonisports.ch/sportreisen/bike
www.travelhouse.ch (Link) 
www.travelscandinavia.ch (https://www.travelscandinavia.ch/finnland/lappland-erleben-sommer) 
www.islandtours.ch (https://www.islandtours.ch/finnland/mietwagenreisen/lappland-aktiv) 

http://www.bike-adventure-tours.ch/
http://www.mountainbikereisen.ch/
https://www.abenteuerreisen.ch/reisen/bikereise-finnisch-lappland/
http://www.eurotrek.ch/
https://www.eurotrek.ch/de/aktivitaeten/veloferien/finnland
https://www.exoride.net/fr/
http://www.bikebuebe.ch/
http://www.moosetours.ch/
http://www.tourkultur.ch/
http://www.bike-holidays.com/
https://ebike.edelweissbike.com/en/
http://www.mulaff.ch/
http://www.fins-tours.ch/
http://www.kontiki.ch/
https://www.kontiki.ch/reise/finnisch-lappland-aktiv-erleben-2022-1
http://www.hotelplan.ch/
http://www.kuonisports.ch/
https://kuonisports.ch/sportreisen/bike
http://www.travelhouse.ch/
https://www.travelhouse.ch/finnland/lappland-erleben-o1904937-de?adults=2&room_count=2-0&departure_date=2022-07-01&return_date=2022-09-30&duration%5Bmin%5D=1&duration%5Bmax%5D=31&sorting_order=price&group_names=DID-87923%3BDID-87907%3BDID-87909%3BDID-87913%3BDID-87918%3BDID-136654%3BDID-124544%3BDID-87916&results_per_page=2&source_page%5Btype%5D=search&source_page%5Bid%5D=&source_page%5Burl%5D=&source_page%5Bview%5D=&open_main_group=DID-87907&showing_results_from=0&open_roundtrip_id=1904937
http://www.travelscandinavia.ch/
https://www.travelscandinavia.ch/finnland/lappland-erleben-sommer
http://www.islandtours.ch/
https://www.islandtours.ch/finnland/mietwagenreisen/lappland-aktiv


https://www.abenteuerreisen.ch/reisen/bikereise-finnisch-lappland/

https://www.abenteuerreisen.ch/reisen/bikereise-finnisch-lappland/


5. Markkinointi ja viestintä & kanavat

Sveitsissä seurakulttuuri on edelleen voimissaan vaikka koronapandemia vaikutti huomattavasti seuratoimintaan.

1. Laji- ja kattojärjestöt

Pyöräily on Sveitsin kautta aikojen menestyksekkäin kesäurheilulaji. Yli 25% Sveitsin Olympiadiploomeista sitten 1992 Barcelonan kesäkisojen on tullut 
pyöräilystä. Tokyon 2020 olympialaisissa Sveitsi vei historiallisen kolmoisvoiton naisten maastopyöräilyssä ja sveitsiläiset voittivat yhteensä 6 
pyöräilymitalia joista 4 tuli maastopyöräilyssä.

Sveitsin pyöräilyn kattojärjestö on Swiss Cycling, www.swiss-cycling.ch, joka jakautuu 24 kanton- tai aluejärjestöön. Heidän jäseninään toimivat yli 400 
pyöräilyseuraa vastaavat paikallistoiminnasta. Monella pyöräseuralla on kilpailutoiminnan lisäksi laajaa harrastuspyöräilytoimintaa. Monet seurat 
järjestävät jäsenilleen vuosittaisia pyörämatkoja.

2. Pyöräilyjärjestöt

Pyöräilyllä on Sveitsissä monia etu- ja tukijärjestöjä kuten seuraavat:

Pro Velo Switzerland joka ajaa kaikenlaisten pyöräilijöiden etuja: www.pro-velo.ch

IMBA Switzerland, joka ajaa kestävän kehityksen maastopyöräilyä kansallisella tasolla: www.imbaschweiz.ch

Veloland Schweiz joka edustaa virallista vapaa-ajan pyöräverkostoa jotka tunnetaan yhdenmukaisista punaisista kylteistä ja on jaettu kansallisiin, 
alueelllisiin ja paikallisiin reitteihin osana SwitzerlandMobility konseptia: www.veloland.ch (tunnetaan myös nimellä www.schweizmobil.ch)

Velosuisse edustaa polkupyöräteollisuuden tärkeimpiä valmistajia, maahantuojia, tukkumyyjiä ja edustajia Sveitsissä. Se järjestää vuosittaisen InfoTech 
koulutus- ja verkostumistapahtuman pyöräilyn ammattilaisille. www.velosuisse.ch

http://www.swiss-cycling.ch/
http://www.pro-velo.ch/
http://www.imbaschweiz.ch/
http://www.veloland.ch/
http://www.schweizmobil.ch/
http://www.velosuisse.ch/


5. Markkinointi ja viestintä & kanavat

3. Pyöramediat

Sveitsin suosituin maastopyöräilymedia on Ride lehti www.ride.ch
Sähköpyöräilylle on oma lehtensä www.easybiken.ch
Sveitsin isoin pyöräilylehti on Velojournal www.velojournal.ch (toimii myös ProVelo yhdistyksen jäsenlehtenä)
Puhtaista nettisivuista tunnetuimpia on www.traildevils.ch

Muita merkittäviä medioita:

- Outdoor Publishing GmbH joka julkaisee esim Born maastopyöräilylehteä ja sen digikanavia, Outdoor Guidea, sekä SEEK outdoorlehteä (jaetaan 
Sonntagszeitung sanomalehden ja Schweizer Familie aikakauslehden kautta)  
- Swiss Cycling julkaisee omaa jäsenlehteään Ready to Ride

Monet matkanjärjestäjät vieläkin julkaisevat omia paperisia matkaesitteitään nettisivujen ja s-postiuutiskirjeiden lisäksi.

4. Paikalliset sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja dark social -kanavat

Sveitsissä on viime vuosina näyhty hurja kasvu eri pyöräliikkeiden tukemien pyöräilyryhmien ja -tapaamisten kasvussa. Näitä on edesauttanut sosiaalisen median 
käytön kasvu jonka kautta vapaasti muotoituneet ryhmät kutsutaan koolle. Alustana toimivat Facebook, Strava, Instagram, WhatsApp jne. Monessa keskikokoisessa 
kaupungissa on tarjolla ryhmäajoja joka pyöräilyn muodolle (MTB, maantie, gravel, naiset jne) viikottain.

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Ylläksen kannalta on suositeltavaa rakentaa tunnettuutta matkanjärjestäjien ja valittujen medioiden kautta, verrattuna 
esimerkiksi erilaisiin kauppaketjuihin tai pyöräliikkeisiin sillä nämä markkinat ovat hyvin paikallisia ja sirpaloituneita. Tärkeässä roolissa Sveitsissä kuten kaikkialla on 
word-of-mouth -markkinointi. Kokemusten kautta sana lähtee kulkemaan ja ystävien ja tuttujen mielipiteet vaikuttavat tunnetusti lomapäätöksiin. Hyvin tehdyt omat 
digikanavat joissa pyöräilyllä on helposti löydettävä ja hyvin kuvitettu osansa auttavat vahvistamaan jo syntynyttä mielikuvaa. Hyvään ja laadukkaaseen pyöräilykuva- ja 
videomateriaaliin pitää panostaa tämän päivän matkailubisneksessä.

http://www.ride.ch/
http://www.easybiken.ch/
http://www.velojournal.ch/
http://www.traildevils.ch/
https://bornmagazin.ch/


6. Tuotteistaminen

On hyvä muistaa, että sveitsiläiset ovat tottuneet Sveitsissä pitkälle kehitettyyn maanlaajuiseen sekä yhtenäiseen Mountainbikeland
reittiverkostoon, jonka alla on kansallisia, alueellisia sekä paikallisia reittejä (ylä- ja alamäki). Niiden tunnettuus ja käyttöaste ovat erinomaisia ja 
reitit käyttävät samoja merkintöjä ja kylttejä koko maassa. Näitä merkittyjä reittejä käyttävät sekä normaalit maastopyöräilijät että eMTB-ajurit.

VeloSuissen uusimpien tietojen mukaan maaliskuulta 2022 on sähköpyörillä kasvava osuus Sveitsin pyörämarkkinoista. Vuosina 2020 ja 2021 
Sveitsissä myytiin noin 500 000 pyörää vuodessa. Vuoden 2021 myyntiluvat olivat Covid-19 pandemian aiheuttamien jakeluvaikeuksien takia vajaat 
2% vuotta 2020 pienempiä. Siitä huolimatta sähköpyörien osuus kasvoi vuonna 2021 lähes 38% myynnistä. Maastopyörien osuus oli 38.6% kaikista 
myydyistä pyöristä ja 36% niistä oli erilaisia eMTB pyöriä. Todella suuri osa näistä oli 25km/h pyöriä joko 27.5” tai 29” renkailla.

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Ylläksen pitää varmistaa sveitsiläisisten vieraiden positiivinen kokemus pyöräilystä hyvin 
tuotteistettujen reittien välityksellä joista viestitään alueen omia arvoja ja erikoisuuksia painottamalla. Luonnollista maastoa on tarjolla, mutta 
tuotteistuksen kautta vierailijat ohjataan juuri niille merkityille ja kartoituteille reiteille joissa yhdistyy maisemat, luonto, seikkailu, hauskanpito ja 
maltillista haastetta sekä ylä- että alamäessä. 

Ylläksen alueen maasto mahdollistaa reittien rakentamisen jotka ovat helpohkoja, mutta seikkailuja täynnä olevia polkuja. Tämä tarkoittaa, että 
polulla voi olla erilaisia maisemia ja vaihteleva polun rakenne, kuten sininen polku, jossa on ylä- ja alamäkeen maltillinen nousu ja 
mielenkiintoinen polun rakenne, mikä tekee siitä "virtaavan.”

Ylläksella vain yhden pyöräilynalan (enduro, trail, downhill) markkinointi tulee olemaan vaikeaa, minkä vuoksi olisi panostettava lajien yhdistelmiin 
esim "downcountry" ja "enduro” joissa seikkailunäkökulma ja visuaalinen kokemus ovat tärkeitä.

Ylläkseltä löytyy myös majoitusmahdollisuuksia eri tarpeisiin ja eri hintaluokista ja niiden taso vastaa sveitsiläisten odotuksia.   
Mutta mahdollistaaksen erinomaisen mutta erilaisen asiakaskokemuksen onnistumisen Ylläksen on myös huolehdittava siitä, että erilaisia mökkejä 
ja pienyrityksiä on kesällä ja reittien varrella auki, tarjotakseen alppityylisen tauko ja after-ride kokemuksen, mutta hyvin erilaisessa miljöössä.

Sähkopyöräilyn kasvava suosio Sveitsissä (huom: laadukkaiden eMTB vuokrapyörien saatavuus!) mahdollistaa myös Ylläksen kohderyhmän 
laajentumisen kunhan muistetaan että sähköpyöräilijät etsivät vähemään haastetta ja enemmän nautintoa ja samoja ainutlaatuisia kokemuksia. 



7. Lähteitä

• Allegra-Klue Team analyysi
• Schweiz Sport 2020
• Mountainbiken in der Schweiz 2020, heinäkuu 2021
• IMBA Schweiz. Umfrageauswertung – Konflikte auf den Trails: Zusammenfassung. Bern 2021. Fachdokument Swiss Mountainbike Projekt Nr. 

3.001 v02
• VeloSuisse myyntiluvut 2020, 2021, 2005-2021



MARKKINATUTKIMUS



1. UK pyörämatkailijat

Vuoden 2021 tiedon mukaan, 12% briteistä eli 8 miljoonaa henkeä on kiinnostunut pyörämatkailusta ja kasvua edellisiin vuosiin
on tullut 5%. Aktiivisia maastopyöräilijöitä (kerran viikossa tai enemmän) löytyy noin 2 miljoonaa, joskin maastopyörän omistaa 
yli 12 miljoonaa brittiä. 

Maastopyöräily on briteissä erittäin suosittua, mutta haasteellisen tekee esimerkiksi Englannissa sen, että sen harrastaminen on
suhteellisen rajattua (maankäyttö, luvanvaraisuus). Tämän vuoksi esimerkiksi juuri englantilaiset suuntaavat matalalla 
kynnyksellä naapuriin Skotlantiin ja ovat valmiita myös kauempiin vaihtoehtoihin. 

Ulkomaille suuntautuvia maastopyöräilymatkoja tekee vuosittain vähintään 600 000 brittiä (n. 30% mtb-harrastajista) ja IMBA 
Europen mukaan 30% näistä on pituudeltaan vähintään viikon mittaisia. 

Ylläksen näkökulmasta markkina on tätä 600 000 määrää huomattavasti suurempi, koska Ylläksen potentiaaliksi voidaan nähdä 
ns. ”general adventure holidays” -segmentti. Tätä puoltaa myös Vital -tutkimus, jossa 40% maastopyöräilijöistä ottaa pyörän 
mukaan perhelomille ja 50% heistä toteaa maastopyöräilymahdollisuuksien vaikuttavan vahvasti heidän matkakohdevalintoihin 
myös ulkomaan osalta. 



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Demografia:

Suurin osa brittien maastopyöräilijöistä on keskimääräistä enemmän tienaavia miehiä (£50-£100K ), joista valtaosalla on 
yliopisto- tai korkeakoulututkinto. Miesten osuus joissain tutkimuksissa lähentelee 90%, mutta todennäköisesti tähän 
vaikuttavat tutkimusmetodit ja -lähteet. Brittien Ranskaan suuntautuvista mtb-matkoista naisten osuus on näitä tutkimuksia 
korkeampi, päätyen noin 30%:iin joka on erittäin huomionarvoista Ylläksen näkökulmasta. Lähes yksi kolmasosa brittiläisistä 
mtb-matkailijoista liikkuu Ranskaan yksin, joka on myös mielenkiintoinen fakta. 

Eri tutkimuslähteet osoittavat, että 32-35% maastopyöräilijöistä on iältään 36-45 vuotta, 26-35 -vuotiaita on 20-30%. 60% 
pyöräilijöistä ei ole alle 18-vuotiaita lapsia Cycling UK tutkimuksen mukaan ja IMBA Europen mukaan sama luku on 56% -
vaikka perhesegmentti on tärkeä, se ei todennäköisesti ole mtb-matkailun ydinsegmentti. Myös muu tutkimustieto puoltaa 
tätä, koska useimmiten maastopyöräilijät haluavat pyöräillä kavereiden tai puolison kanssa. 

Briteistä tehdään alpeille paljon ns. pitkiä viikonloppumatkoja (3-4 päivää perillä) - nämä soveltuvat hyvin aikuisille. 
Lapsiperheet tekevät selkeästi pidempiä matkoja ja esimerkiksi kahden viikon matkat ovat heidän keskuudessaan hyvin 
suosittuja. Yhtä selkää linjaa viipymiin on kuitenkin haasteellista esittää. 



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Rahankäyttö:

Majoituksen osuus brittiläisten mtb-matkailijjoiden kokonaiskulutuksesta on merkittävin, tarkoittaen noin 30% 
kokonaisbudjetista, tarkoittaen haarukkaa 60 - 120 € / päivä / henkilö. Ruokaan noin 20-60 € päivässä. Yleisiin ostoksiin kuluu 
noin 60€ parin päivän aikana. 

Alppien mtb-pakettimatkoissa briteille on tyypillistä, että paketti sisältää majoituksen, ruuat ja opaspalvelut, mutta ei lentoja ja 
matkustusta. Näissä hintahaarukka on noin 950 € - 3 500 € / viikko. Tämä matkustuksen poissaolo on mielenkiintoista ja 
johtunee siitä, että saavutettavuus alpeille (esim. Zurich, Geneve, Munich, Milano) on erittäin hyvä ja halpalentoyhtiöt 
varmistavat hinnoittelun. Mutta selkeä ero Lapin ns. peruspaketti-tuotteeseen.

Brittien omistaman maastopyörän keskimääräinen arvo on IMBDA Europe Surveyn mukaan 2 546 €. 

Oma pyörä vs. vuokrapyörä:

Vaikuttaisi siltä, että brittiläinen maastopyöräilyn aktiivinen harrastaja haluaa ajaa myös ulkomaanmatkallaan omalla pyörällään.
Cycling UK:n tutkimuksen (tbc) mukaan, jossa oli mukana 12 000 maastopyöräilyn harrastajaa selvisi, että 10 500 otti mukaan 
oman pyöränsä matkalle. Näistä 3 600 henkeä matkaili ulkomaille. 



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Matkailijatyyppi:

- Aikuinen omatoimimatkailija (FIT), joka harrastaa maastopyöräilyä harrastava, keksittyy käytännössä vain ja ainoastaan 
maastopyöräilyyn sekä siihen suoraan linkittyviin palveluihin matkansa aikana

- Aikuinen matkailija, joka matkailee maastopyöräilyyn keskittyvän matkanjärjestäjän kautta (paketit), keskittyy lähes 100 
% maastopyöräilyyn matkallansa

- Perheenä matkustava omatoimimatkailija (FIT), jossa on myös mukana maastopyöräilyn harrastajia, on kiinnostunut 
ns. multi-adventure -aktiviteeteista pyöräilyn lisäksi

- Perinteisten matkanjärjestäjien (esim. Inghams, TUI) kautta liikkuvalle perheelle maastopyöräily on yksi aktiviteeteista



3. Motiivit ja syyt matkustamiseen

Maastopyöräilyä harrastavan mtb-matkailijan motiivi on kiteytettävissä hieman karrrikoiden yhteen lauseeseen: 
” Viikon mittainen Instagram elämä”. Matkailija tavoittelee niiden asioiden toteutumisesta aidosti, joista hän haaveilee.

Maastopyöräilijät etsivät ja tarvitsevat lupaukset uniikeista elämyksistä, laadukkaista reiteistä ja lomailun perusasioista - hyvästä 
ruuasta ja toimivasta majoituksesta. Kun tähän lisätään stressittömyys, syntyy tunne vapaudesta - tämä kombinaatio on avain 
onnistumisiin. 

Ei ole merkitystä onko henkilö omatoimimatkailija (FIT) vai matkanjärjestäjän kautta kohteeseen saapunut. 
Sama sääntö pätee. Ja pätee myös jokaiselle markkinalle.

Tutkimusdata osoittaa maastopyöräilymatkailijan motiiveiksi itse ajokokemukseen liittyen seuraavat tekijät:

- Luonnosta nauttiminen
- Reitistön laatu ja vaihtelevuus
- Terveys / kuntoilu
- Tekninen haaste
- Eskapismi / halu hypätä pois todellisuudesta
- Sosiaalisuus (esim. ystävät)

Nämä ovat mielenkiintoisia tekijöitä, koska usein maastopyöräilyyn mielletään vahvasti adrenaliini, vauhti ja vaarallisuus. 
Luonnollisesti maastopyöräilijät haluavat kokea hienoja reittejä, mutta onnistuminen vaatii myös muita elementtejä kohdalleen. 



3. Motiivit ja syyt matkustamiseen

Aiemmin mainitussa Cycling UK:n tutkimuksessa selvisi, että 34% brittiläisistä maastopyöräilyn ulkomaanmatkailijoista 
ottaa matkalle mukaan oman pyöränsä. Tästä 34% osuudesta löytyy mielenkiintoista dataa myös motiivien 
näkökulmasta:

- Yli 50% heistä sanoi, että yhteys luontoon oli suurin ja vaikuttavin kokemus
- Reittien laatu oli toiseksi tärkein asia
- Muita tärkeitä pointteja olivat reittien teknisyys, jota seurasivat reitistön opasteet ja pyöräilyn yleinen infra
- Kilpailut ja tapahtumat eivät näyttele näille vastaajille merkittävää roolia, 86% vastaajista oli sitä mieltä, että 

tapahtumat eivät ole tärkeitä



4. Matkanjärjestäjät

Vahvojen ja strategisten kumppanuuksien rakentaminen oikeiden, Ylläksen mtb-tuotteeseen soveltuvien matkanjärjestäjien 
kanssa on erittäin tärkeää brittimarkkinoilla onnistumisessa. Näin toimittaessa Ylläksellä on pääsy suoraan myyntikanavaan ja
asiakasrajapintaan. 

Varsinaisten mtb-matkanjärjestäjien lisäksi briteissä on lukuisia ja tässä tapauksessa potentiaalisia ns. adventure -teeman 
matkanjärjestäjiä.

Mtb-matkanjärjestäjistä suositeltavimmat ovat tämän tiedon mukaan seuraavat:

- H and I adventures -> https://www.mountainbikeworldwide.com
- Saddle Skedaddle -> https://www.skedaddle.com
- Cycle active -> https://cycleactive.com

https://www.mountainbikeworldwide.com/
https://www.skedaddle.com/
https://cycleactive.com/


4. Matkanjärjestäjät

Adventure -teeman matkanjärjestäjiä briteissä on runsaasti ja näiden tarkempi analysointi vaatii lisää tietoa Ylläksen tuotteista 
ja palveluista. Tässä kuitenkin listattu potentiaalisimmat nykytiedon perusteella:

- Exodus -> https://www.exodus.co.uk
- Explore Worldwide -> https://www.explore.co.uk
- Macs Adventure -> https://www.macsadventure.com
- Inntravel -> https://www.inntravel.co.uk
- Ramblers Holidays -> https://www.ramblersholidays.co.uk
- G Adventures -> https://www.gadventures.com
- KE Adventure Travel -> https://www.keadventure.com
- Intrepid -> https://www.intrepidtravel.com/en
- Wilderness Scotland -> https://www.wildernessscotland.com
- Headwater -> https://www.headwater.com
- Bspike Tours -> https://www.bspoketours.com
- Cycling for softies -> https://www.cycling-for-softies.co.uk
- HF Holidays -> https://www.hfholidays.co.uk
- Absolute Escapes -> https://www.absoluteescapes.com
- Mickledore -> https://www.mickledore.co.uk
- Hooked on Cycling & Walking -> https://www.hookedoncycling.co.uk
- Freewheel Holidays -> https://www.freewheelholidays.co.uk

https://www.exodus.co.uk/
https://www.explore.co.uk/
https://www.macsadventure.com/
https://www.inntravel.co.uk/
https://www.ramblersholidays.co.uk/
https://www.gadventures.com/
https://www.keadventure.com/
https://www.intrepidtravel.com/en
https://www.wildernessscotland.com/
https://www.headwater.com/
https://www.bspoketours.com/
https://www.cycling-for-softies.co.uk/
https://www.hfholidays.co.uk/
https://www.absoluteescapes.com/
https://www.mickledore.co.uk/
https://www.hookedoncycling.co.uk/
https://www.freewheelholidays.co.uk/


5. Markkinointi ja viestintä & kanavat

Brittiläiset maastopyöräilijät ovat hieman ns. yksinäisiä susia ja yllättävän harva heistä kuuluu pyöräilyseuraan ja näitä on myös suhteellisen vähän UK:ssa. 

Käytännössä on olemassa kolme pääkanavaa ja jakelutietä, joiden kautta brittiläiset maastopyöräilijät on löydettävissä:

1. Laji- ja kattojärjestöt

Ovat ehkä enemmän keskittyneitä pyöräilyyn kuin erityisesti maastopyöräilyyn, mutta silti edustavat suurinta maastopyöräilijöiden yhteenliittymää. Suurin näistä 
on British Cycling (https://www.britishcycling.org.uk), johon kuuluu yli 125 000 jäsentä. Cycling UK -yhteisön (https://www.cyclinguk.org) rekisteriin kuuluu 
vastaavasti 75 000 jäsentä. Markkinointiviestinnän ja kaupallisen yhteistyön kannalta nämä ovat hieman haasteellisia kanavia, koska toimivat yleishyödyllisesti ja 
hyväntekeväisyys -näkökulmilla.

2. Mediayhtiöt

Brittiläiset mediayhtiöt ja näiden alla operoivat erilaiset digitaaliset sekä printtimediat tarjoavat tehokkaan ja kohdennetun tavan tavoittaa saarivaltion 
maastopyöräilijät. Maksetun mainonnan lisäksi näissä on mahdollisuuksia ansaittuun mediaan sekä sisältöyhteistyöhön. Ylläksen elokuun fam:lle osallistuva 
Immediate Media on yksi maailman merkittävimmmistä ja tavoittaa Bike Radarin, Cycling Plus:n sekä Mountain Bike UK:n (MBUK) kautta yli 1,7 miljoonaa 
harrastajaa yli 29 miljoonan videokatselukerran ja 700 000 Youtube -tilaajan lisäksi -> https://www.immediate.co.uk/business-division/cycling/

Muita merkittäviä medioita:

- MBR -> https://www.mbr.co.uk
- Off-Road.cc -> https://off.road.cc
- Singletrack -> https://singletrackworld.com

3. Paikalliset sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja dark social -kanavat

Valtavat volyymit ja tavoitettavissa digimarkkinoinnin ja sisältöjen kautta, mutta vaatii paikallisia kumppaneita ja verkostoja. 
Britit ovat kovia keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia sekä kokemuksiaan - selkeästi vahvempi kanava kuin viralliset järjestöt sekä heidän rekisterinsä.

Yleisesti ottaen Meta business suite on käytetyin työkalu digitoiminnoissa briteissä. 

https://www.britishcycling.org.uk/
https://www.cyclinguk.org/
https://www.immediate.co.uk/business-division/cycling/
https://www.mbr.co.uk/
https://off.road.cc/
https://singletrackworld.com/


5. Markkinointi ja viestintä & kanavat

Ylläksen kannalta on vahvasti suositeltavampaa rakentaa tunnettuutta matkanjärjestäjien ja valittujen mediatalojen kautta, verrattuna esimerkiksi erilaisiin kauppaketjuihin, 
mtb:n myyntikanaviin tai OTA -alustoihin. 

OTA:sta hieno esimerkki on Much Better Adventures (https://www.muchbetteradventures.com), jonka toiminnassa eettisyys ja kestävät valinnat ovat ytimessä. 
Vuonna 2020, 23% briteistä ilmoitti eettisyyden ja kestävyyden olevan heille ohjaava tekijä matkavalinnassa - vuonna 2021 vastaava luku oli 27%. 

Markkinoinnissa on hyvä pitää mielessä myös ns. edunvalvontaryhmittymät, joista erittäin hyvä esimerkki on IMBA Europe (https://www.imba-europe.org). Tämänkaltaiset 
mielipidevaikuttajat voivat toimia tehokkaana brändinrakentajana ja verkostoina Ylläksen näkökulmasta. 

Yleisenä huomiona todettakoon, että brittinaisten tavoittaminen markkinoinnissa on haasteellisempaa kuin miesten. Tähän työkalu on tarkka digikohdentaminen ja oikeat 
työkalut. SEO markkinointi ja toiminnot ytimessä. 

Edellisen sivun kohdan kolme lisäksi tärkeässä roolissa on word-of-mouth -markkinointi. Tämä taasen kasvaa ja syntyy kokemusten kautta ja näistä fam on yksi hyvä esimerkki.

Lopulta tärkentä on kuitenkin lähteä rakentamaan Yllästä mtb-kohteena sen luontaisten USP-tekijöiden ja jo määriteltyjen kilpailuetujen kautta. 
Ne ovat aitoja, olemassa olevia ja varmasti erottuvia. Tätä kaikki data myös puoltaa! 

https://www.muchbetteradventures.com/
https://www.imba-europe.org/


6. Tuotteistaminen

Suurin osa brittiläisistä maastopyöräilijöistä etsii matkoiltaan singletrackia. 
Jokainen tutkimus puoltaa tätä erittäin vahvasti. 

Seuraavaksi tärkein on tekniset reitit. Touring / bike packing houkuttelee noin yhtä kolmasosaa ja vastaavasti DH / 
hyppyrit ovat vähiten suosittuja. Tässä hyvä huomioida se, että hissipyöräily on yleisesti erilainen tuote alpeilla kuin 
Lapissa.

” hurjapäinen ajaminen” on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen asia reitistön ja bike parkien kehittämisen näkökulmasta. 
Ajajat haluavat singletrackia, mutta samassa yhteydessä myös yhteyttä luontoon, seikkailua, eskapismia ja sosiaalisia 
kokemuksia. Nämä ja singletrack osuvat aina yhteen, tutkimuksista riippumatta. 

E-maastopyörät ovat erittäin tärkeitä destinaatioille. Vuonna 2020 näitä myytiin briteissä 160 000 ja 25% odottaa 
saavansa vuokralle matkallaan e-biken. Myyntimäärät ja vuokraushalukkuus ovat jyrkässä kasvussa ja e-maastopyörien 
myynnin odotetaan tuplaantuvan vuoteen 2026 mennessä.

E-bike on hankala matkustamisen kannalta (paino ja akku), joka vahvistaa näiden vuokrauspotentiaalia ja -kysyntää 
merkittävästi.

Bike Villagen asiakkaista 75% brittiläisistä maastopyörämatkailijoista käyttää opaspalveluita. 33% käyttää näitä myös 
kotimaassa, vaikka kuuluisivatkin ns. tosiharrastajiin. Tämä määrä kasvaa vahvasti. Ulkomaanmatkoilla aloittelijat ja 
lapset käyttävät käytännössä kaikki jossain vaiheessa opaspalveluita. Huomionarvoista on, että britit ovat tottuneet 
EO-MTBing (http://europeanbikeguides.com ) opasjärjestelmään ja pitävät tätä jonkinlaisena standardina (vrt. ISIA 
hiihtokoulussa). 

http://europeanbikeguides.com/


7. Lähteitä
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MARKKINATUTKIMUS



1. Saksalaiset pyörämatkailijat

Polkupyörä on Saksassa merkittävä kulku- ja vapaa-ajanväline. Kaiken kaikkiaan polkupyöriä oli Saksassa vuonna 2021 81 miljoonaa eli ainakin 
tilastollisesti lähes jokaisella saksalaisella on polkupyörä. Näistä 8.5 miljoonaa on sähköpyöriä mikä tekee sähköpyörästä varteenotettavan 
vaihtoehdon työmatka- ja vapaa-ajan käyttöön. Sähköpyöriä on Saksassa jo 25 kertaa enemmän kuin sähköautoja. Allensbachin 2021 
tutkimuksen mukaan 16 miljoonaa saksalaista ajaa maastopyörällä, eli noin 20%.

ADFC:n 2021 tekemän tutkimuksen mukaan saksalaisista 82% ajaa pyörällä säännöllisesti tai ainakin silloin tällöin. Heistä 78% ajaa pyörällä arki-
tai työmatkoja mutta jopa 68% tekee pyöräretkiä tai –matkoja. 41% ajaa pyörällä urheilumielessä. Lähes 42% saksalaisista teki vuonna 2021 
vähintään yhden päiväretken pyöräillen. Keskimäärin retkiä tehtiin 10.6 per henkilö ja niiden keskipituus oli 43km. 

Saksalaiset ovat tunnetusti kovia matkailijoita. Vuonna 2021 4 miljoonaa saksalaista valitsi pyörämatkailun. Ennätysvuonna 2018 matkoja tehtiin 
5.5 miljoonaa. 

Saksalaisista pyörämatkailijoista 78% vietti lomansa kotimaassa, ja 22% ulkomailla. Ulkomaista suosituimpia kohteita olivat Itävalta (36%), Italia 
(33%), Ranska (14%), Hollanti (11%) ja Sveitsi (11%).

Lähes 60% saksalaisista pyörämatkailijoista viettää lomansa retkipyörän selässä. Toiset 17% käyttää kaupunkipyörää. 13.2% ajoi matkallaan 
maastopyörää, ali noin 700’000 pyörämatkailijaa. 

Sähköpyörien käyttö on jatkuvassa nousussa saksalaisten pyörämatkailijoiden keskuudessa, vuonna 2021 jo 42% ajoi sähköpyörällä kun vuonna 
2017 sähköpyörän käyttäjien osuus oli vain 17%. Pyörämatkailijoiden keskuudessa uuden pyörän ostaneista vuonna 2021 lähes puolet (49%) 
päätyivät sähköpyörään. Tärkein syy sähköpyörän valitsemiseen oli mahdollisuus ajaa pitempiä päivämatkoja (72%) ja vaativampia reittejä (53%).

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Saksa on retkipyöräilyn ja nykyään myös sähköpyörämatkailijoiden luvattu maa. Sähköpyöräilyn 
ja sähköpyörämatkailun kasvu on huomioitava saksalaisten matkailijoiden suhteen erityisesti.



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Tilastojen mukaan saksalaiset 
pyörämatkailijat ovat keskimääräisesti 53 
vuotiaita, 60% heistä on miehiä ja 40% 
naisia.
Alle 45 vuotiaita on vain vähän yli 
neljännes (27%). 

Vuonna 56% heistä teki pyörämatkoja 
puolisonsa kanssa ja 30% ystävien parissa, 
vain 18% yksin.

Saksalaisen Sinus tutkimuksen mukaan 
juuri maastopyöräilevät saksalaiset 
kuuluvat keskimääräisesti useammin 
profiililtaan hyvätuloisiin suorittajiin (15%), 
vapaamielisten intellektuellien (10%) tai 
ylikansallisten suunnannäyttäjien 
(’Expeditive,’ 19%) ryhmään. Tämä 
Expeditive ryhmä on yhteiskunnallisesti 
kasvavana ryhmänä merkittävässä 
roolissa, sillä urbaaneina kosmopoliitteina 
”Influencereina” he johtavat myös 
tulevaisuuden matkailun kehitystä.

tarmokkaasti ja edistettävä.



2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Rahankäyttö:

Saksassa pyörien keskimääräinen myyntihinta oli vuonna 2021 1395 euroa. Tämä luku on lähes kolminkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Kasvu selittyy pääasiassa sähköpyörien jatkuvasti kasvavalla markkinaosuudella, joka on nyt 43 prosenttia. Tämän odotetaan kasvavan edelleen tulevina 
vuosina. 

Oma pyörä vs. vuokrapyörä:
2021 ADFC tutkimuksen mukaan 3.5% vuokrasi matkalla käyttämänsä pyörän.

Matkailijatyyppi:

Melkein 90% saksalaisista järjestää pyörämatkansa omatoimisesti, vain 11% käyttää matkanjärjestäjien apua. 

Useimmat heistä matkustivat pyörälomalle henkilöautolla (41%) tai junalla (35%). Vain noin 1% käytti lentokonetta pyörämatkalle matkustamisessa.

Keskimääräisesti saksalainen pyörämatkailija viipyy matkallaan yli 6 yötä. 66% heistä yöpyy matkansa aikana eri paikoissa, vain 34% pysyy samassa 
majapaikassa koko loman ajan. 61% majoittuu mieluiten hotelleissa, tai majataloissa (35%).

Pyörämatkailun ajoittuminen on Korona-vuosina liikkunut alkukesästä selvästi keskikesän suuntaan, eli kesä-, heinä- ja elokuulle. Matkapäätös tehdään 
taas aikaisemmin kuin pandemian aikana jolloin suunnittelu oli vaikeaa sillä noin kolmasosa päättää matkastaan vähintään 2 kuukautta ennen lähtöä.

Saksalaiset suunnittelevat matkansa nettitietojen perusteella (82%), vaikkakin 44% luottaa myös ystävien ja tuttujen kokemuksiin ja mielipiteisiin. Painetut 
opaskartat- ja kirjat ovat tosin lähes yhtä suosittuja. Matkan aikana tiedon hakuun käytetään tieviittojen lisäksi aina enemmän erilaisia mobiilisovelluksia, 
varsinkin Komoot on saksalaisten suosiossa (66%), samoin Google Maps (63%).

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Saksalainen lomailee mielellään mutta on yleisesti tarkka rahankäytössään. Pyörämatkailussa korostuu se, 
että saksalaiset ovat omatoimimatkailijoita, jotka haluavat ajaa kohteesta toiseen ja harvoin tukeutuvat matkanjärjestäjiin. Heille on tärkeää saada tietoa 
netissä ennen matkaa ja matkan aikana, ideaalitapauksessa omalla kielellään, toki ystävien kokemukset ja matkakertomukset ovat myös tärkeitä 
päätöksen teossa.



3. Motiivit ja syyt matkustamiseen

Saksalaisten pyörämatkailijoiden motiivi on 80.6% mukaan nähdä enemmän matkakohteesta ja olla aktiivinen loman aikana (66.5%). 
Ekologiset syyt liikuttavat 52.4% pyörämatkailijoista ja terveydelliset syyt 47.5%.

Pyörämatkakokemukselta saksalaiset odottavat erityisesti nähtävyyksiä ja kokemuksia matkan varrella (81%).
Turvallisuus reitin varrella on heille toiseksi tärkein asia (vähän liikennettä, merkittyjä pyöräreittejä; 67%) ja reitin ajettavuus kolmanneksi 
tärkein (leveys, pinta; 66%). 

Hotellin pyöräilijäystävällisyys arvostetaan myös korkealle, samoin ruokailupalveluiden hyvä saatavuus.

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Koska (maasto)pyörä on saksalaiselle pyörämatkaajalle keino nähdä enemmän 
kohteesta, on tärkeää tuoda esiin nähtävyyksien ja kokemusten saavutettavuutta turvallisten ja helposti ajettavien reittien varrella myös  
markkinoinnissa ja viestinnässä (sekä kuvina että tekstin avulla). Mielikuvat ovat tärkeitä tukia matkapäätöksen tekemisessä varsinkin 
omatoimimatkailevan saksalaisen kohdalla.



4. Matkanjärjestäjät

Saksalaiset luottavat kanssamatkailijoiden kokemuksiin ja pyörämatkailumaana Suomi on uusi, joten kumppanuuksien kehittäminen on A&O.
Ylläs-projektiin liittyvä FAM olisi hyödynnettävä tähän ensimmäisenä askeleena.

Saksalaisista MTB-matkanjärjestäjistä tunnetuimpia ovat seuraavat:

• TrailXperience järjestää sekä MTB että EMTB-matkoja ympäri keski-Eurooppa mutta myös Skotlannissa, Nepalissa ja Namibiassa: www.trailxperience.com
• Alpine-Bike-Reisen Fahrtwind tarjoaa kattavan valikoiman maastopyörämatkoja eksoottiisiin kohteisiin kuten Kirgistaniin sekä erilaisia Alppien tai muiden 

vuoristojen ylityksiä: www.fahrtwind.de
• Alpstours järjestää jo 30 vuoden ajan maastopyörämatkoja, ja nykyään myös ETMB matkoja, Saksaan, Sveitsiin ja Italiaan sekä Alppien ja Apenniinien ylityksiä: 

www.alpstours.eu
• Frosch tarjoaa maastopyörämatkoja Itävallan ja Sveitsin alpeille sekä Kreikkaan ja Länsi-Balkanille kuin myös erilaisia Alppien ylityksiä: 

www.frosch-sportreisen.de
• BikeAlpin tarjoaa maastopyörämatkoja Marokkoon ja Nepaliin sekä Euroopassa Sloveniaan, Romaniaan, Ranskaan, Espanjaan ja Italiaan:  

https://www.bikealpin.de/
• Rueckenwind (VisitFinland)
• Die Landpartie (VisitFinland)

Aktiivilomat
• Feelgood Reisen järjestää erilaisia aktiivilomia, muun muassa pyörämatkan Turun saaristoon: https://www.feelgoodreisen.de/erlebnisreisen/finnland/
• Wikinger Reisen www.wikinger-reisen.de tarjoaa aktivilomaa Muoniossa: https://www.wikinger-reisen.de/wanderreisen/finnland/5224.php
• www.skandinavientrips.de tarjoaa aktiivilomia Leville ja Rukalle, sekä pyörämatkoja Turun saaristoon
• https://unterwegs-reisen.de/ on ohjelmassa aktiivilomia varsinkin Ruotsiin: https://unterwegs-reisen.de/schweden/
• Natours myy aktiivimatkoja moneen maahan kuten Ruotsiin ja Viroon, mutta ei Suomeen: https://www.natours.de/aktivmix/

Saksan suurimmat matkanjärjestäjät, kuten seuraavat, eivät tällä hetkellä juuri markkinoi Suomea aktiiviloma- tai muunakaan kesäkohteena:
• TUI   www.tui.com/
• DER Touristik (osa REWEä, sisältää 20 matkanjärjestäjää kuten Dertour, ADAC-Reisen, etc), tarjoaa valikoituja Ruotsin ja Norjan aktiivimatkoja esim: 

https://www.dertour.de/europareisen/nordeuropa/schweden-urlaub
• Alltours www.alltours.de
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5. Markkinointi ja viestintä & kanavat

1. Laji- ja kattojärjestöt

Polkupyörä on alkuperin saksalainen keksintö ja Saksa on historiallisesti yksi pyöräilyn suurmaista. 
Saksan pyöräilyn kattojärjestö on Der Bund Deutscher Radfahrer, joka tunnetaan lyhenteellä BDR, www.rad-net.de, ja joka jakautuu 17 
osavaltiojärjestöön. Heidän jäseninään toimivat yli 2’500 pyöräilyseuraa joissa on yli 150’000 jäsentä. 

2. Pyöräilyjärjestöt

Saksalaisiin pyöräilyn etu- ja tukijärjestöjä kuuluvat seuraavat:

Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) joka ajaa pyöräilijöiden etuja yleisesti: www.adfc.de kuuluuen muun muassa European 
Cyclists’ Federation (ECF):n jäsenistöön. He järjestävät myös ryhmäajoja ja pyörämatkoja sekä koordinoivat pyöräreittikarttoja ja niiden 
viitoitusta, sekä sertifioivat pyöräilijäystävällisiä majapaikkoja: www.bettundbike.de

ADFC julkaisee myös yhdessä Saksan kansallisen matkailyjärjestön Die deutsche Zentrale für Tourismus, www.germany.travel, kanssa mm. 
’Deutschland per Rad’ retkipyöräilylehteä ja siihen liittyvää nettisivustoa www.deutschland-per-rad.de

Deutsche Initiative Mountainbike e.V. (Dimb) ajaa maastopyöräilijöiden ja maastopyöräteollisuuden etuja sekä maastopyöräilyn kestävää 
kehitystä Saksassa: www.dimb.de

Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), www.ziv-zweirad.de, on pyöräteollisuuden etuliike jossa on yli 100 jäsentä ja toimii lobby-toimijana politiikan 
eri tasoilla sekä julkaisee vuosittaisia markkinatilanneraportteja.

Toinen pyöräliikenteen etujärjestö on Verbund Service und Fahrrad jossa on noin 300 jäsentä: www.vsf.de

Myös www.mountainbike-tourismusforum.de on varteenotettava maastopyörämatkailun edistäjä Saksassa.
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5. Markkinointi ja viestintä & kanavat

3. Pyöramediat

Saksan suosituimpiin maastopyöräilymedioihin kuuluvat:
• Bike – Das Mountainbike Magazine: www.bike-magazin.de, jonka julkaisija Delius Klasing Verlag GmbH toimittaa myös sähköpyöräilyyn keskittynyttä 

sisarlehteä EMTB: www.bike-magazin.de/emtb sekä retkipyöräilyyn erikoistunutta MyBike lehteä www.mybike-magazin.de
• Mountainbike Magazin www.mountainbike-magazin.de kuuluu OutdoorChannel-julkaisija Motor Presse Stuttgart GmbH:n alle, samoin kuin www.elektrobike-

online.com ja www.roadbike.de
• World of mtb Magazin: worldofmtb.de
• www.emtb-news.de on sähköpyöräilyyn erikoistunut media
• Enduro Mountainbike Magazine enduro-mtb.com
• BVA Bikemedien julkaisee useampia pyörämedioita joista pyörämatkailulle tärkein on www.radfahren.de
• Velomotion julkaisee montaa pyörämediaa joista kiinnostavin on www.velomotion.de/radreisen
• Focus aikakausilehti julkaisee omaa E-Bike sivuaan focus-mobility.de/
• Pressedienst Fahrrad tarjoaa monipuolisen alan uutispalvelun: https://www.pd-f.de/
• SAZ Bike on Ebner Medien tuote joka palvelee pyöräteollisuutta: www.ebnermedia.de/zielgruppen/sport-und-bike/sazbike/
• Velobiz on Saksan pyöräteollisuuden oma uutisportaali: www.velobiz.de/
• Globetrotterilla on oma mediajulkaisunsa joihin kuuluu myös Podcast, joilla käynnissä mielenkiintoinen kampanja: www.globetrotter.de/magazin/mit-finnlines-

ins-lakeland/

Muita merkittäviä medioita:
- ADFC:n oma jäsenlehti Radwelt: https://www.adfc.de/radwelt

Myös monet saksalaiset matkanjärjestäjät julkaisevat omia paperisia matkaesitteitään nettisivujen ja s-postiuutiskirjeiden lisäksi.

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Saksa on iso ja vaikeasti hallittava tosin samalla konservatiivinen markkina jossa kannattaa rakentaa suhteita 
valittuihin etabloituneisiin medioihin.
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6. Tuotteistaminen

Saksalaiset ovat merkittävä matkailukansa jossa (retki)pyörämatkailun suosion kasvun odotetaan jatkuvan myös vallitsevan tilanteen seurauksena 
energian hinnan kohotessa. 

Tyypillinen saksalainen pyörämatkailija on enenevissä määrin keski-ikäinen tai sitä vanhempi omatoiminen sähköpyöräilijä joka etsii hyvin 
ajettavia, helpohkoja reittejä joiden varrella on kohteita ja nähtävyyksiä. Retkipyöräilyn iso suosio on myös huomioita. Maaston suhteellisen 
tasaisuuden kannalta Suomella on annettavaa, mutta isona haasteena on että Suomi ei ole tällä hetkellä saksalaisen (maasto)pyörämatkailijän 
mielessä. Täten mielikuvien ja maineen kasvattaminen on ensisijaista.

Tuotteistamisen näkökulmasta on huomioitava eritoten tarve jakaa tietoa tehokkaasti digitaalialustoissa joihin pääsee hyvin käsiksi ennen matkaa 
ja matkan aikana, mieluiten saksankielisenä. 

Saksalaiset haluavat nähdä lomansa aikana mieluiten useampia kohteita mikä on myös huomioitava tuotteistamisessa.

Mitä tämä tarkoittaa Ylläksen näkökulmasta? => Saksalainen (maasto)pyörämatkailijan houkutteleminen Suomen Lappiin tulee vaatimaan 
panostusta heitä varten suunniteltujen tuotteiden kehittämiseen ja mahdollistamiseen paikan päällä mutta myös digikanavissa, 
ideaalitapauksessa saksankielisenä. Saksalainen odottaa laadukasta lomaa mahdollisimman hyvään hintaan ja vaikka markkina on nimellisesti 
iso, tulee sen rakentaminen vaatimaan pitkätähtöistä työtä ensin kohteen esiintuomisessa oikeissa kanavissa ja sitten maineen kasvattamisessa.
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