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Pyörämatkailukeskus

• Päätavoitteet

− Kasvattaa pyörämatkailun määrää

− Vahvistaa suomalaista pyörämatkailualaa

− Lisätä Suomen tunnettavuutta pyörämatkailukohteena 
kotimaassa ja ulkomailla 

• Mukana kaikki pyörämatkailun muodot

− Retkipyöräily, maastopyöräily, gravel-pyöräily, pyörävaellus (bikepacking), 
maantiepyöräily jne. 

− Parin tunnin pyöräretkistä pitkiin pyöräreissuihin

− Pyöräilykuntien verkoston ja Pyöräliiton yhteinen ”hanke” pyörämatkailun 
edistämiseksi Suomessa



Tervetuloa Pyöräilijä / 

Welcome Cyclist -tunnus

• Yrityksille ja palveluntuottajille myönnettävä 
merkki, jonka saa täyttäessään pyöräily-
ystävällisen palvelun kriteerit

• Pyörämatkailija löytää yritykset tunnuksen 
perusteella muun muassa tulevaisuudessa 
karttapalvelusta ja tietää saavansa hyvää palvelua

• Kahvilat ja ravintolat sekä majoituspalvelut voivat 
jo hakea

• Tulossa: pyörävuokraamot, matkanjärjestäjät ja 
ohjelmapalvelut, matkailukohteet kuten 
luontokeskukset ja museot, liikennevälineet



Yritykselle

● Tunnuksen saaneet yritykset ja hakulomakkeet löytyvät vielä toistaiseksi täältä:

○ https://pyöräilyvuosi.fi/tervetuloa-pyorailija-tunnus/

● …siirtyvät Pyörämatkailukeskuksen uusille nettisivuille

○ Karttapalvelu

● Yhteismarkkinointi

● Yhteistyö mm.

○ Visit Finland

○ Suoma ry – 100 syytä matkailla Suomessa

● OutdoorActive –palvelu

● Yritys saa kyltin, ikkunatarran, pieniä tarroja sekä merkin sähköisenä käyttöönsä

● …ja paljon muita hyötyjä, kun tunnusta kehitetään!

● Tunnuksen hakeminen: yritys toimittaa täytetyn lomakkeen osoitteeseen 
riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

○ Kaikkien kriteerien tulisi täyttyä – kannattaa kysyä, jos mitään epäselvää tai epävarmaa!

○ Tunnus on yritykselle ilmainen

https://pyöräilyvuosi.fi/tervetuloa-pyorailija-tunnus/
mailto:riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi


Majoituspalveluiden kriteerit, osa 1

 Tervetuloa pyöräilijät -asenne. Pyörämatkailija on tervetullut yritykseesi pyöräilyvaatteissa 

ja -kengissä väsyneenä ja likaisenakin. Maastopyöräilykohteissa asiakas saattaa olla 

mutainen, jolloin voit järjestää mahdollisuuden siistiytyä.

Pyörän säilytys ja huolto

 Pyörille turvallinen pysäköinti- ja säilytyspaikka

 Pyörän perushuoltotarvikkeet ja tila, jossa kevyt huolto onnistuu

 Pyörän pesu- tai puhdistuspaikka

 Teet yhteistyötä pyörähuoltamon kanssa

 Sähköpyörän akun voi jättää latautumaan turvalliseen paikkaan

 Pyöräilyvaatteet ja –varusteet saa puhdistettua 

vähintään juoksevalla vedellä ja ripustettua kuivumaan



Majoituspalveluiden kriteerit, osa 2

Ruokaa ja juomaa

 Järjestät tarvittaessa aikaisen aamiaisen tai pakkaat sen pyöräilijän mukaan 

 Tarjoat lisämaksusta lounaspaketin mukaan

 Tarjoat illallista klo 20 saakka tai viestit selkeästi miten pyörämatkailija saa hankittua 
itselleen ravitsevan iltaruuan

 Tarjoat nopeasti saatavia ja energiapitoisia välipaloja

 Juomapullojen täyttö on mahdollista 

Viestintä ja informaatio

 Pidät Tervetuloa pyöräilijä –tunnuksen näkyvillä sekä yrityksessäsi että asiakasviestinnässä

 Kerrot paikallisista pyöräilyreiteistä ja pyöräily-ystävällisistä palveluista

 Viestit paikallisista pyöräily-ystävällisistä liikenneyhteyksistä ja kuljetuspalveluista

 Paikallinen sääennuste on saatavilla

 Yhteystietosi ja koordinaatit kohteeseen ovat helposti saatavilla

 Tarjoat ilmaisen WIFI:n.



Kriteerit ravintoloille ja kahviloille

 Tervetuloa pyöräilijä –asenne

Pyörämatkailija on tervetullut yritykseesi, 
saapui hän sitten auringonpaisteesta tai 
vesisateesta. Pyöräilijä saattaa kaivata paikkaa, 
jossa siistiytyä. Täytät tarvittaessa juomapullot 
raikkaalla vedellä.

Pysäköinti

 Turvallinen pysäköinti

 Jalkapumppu

 Sähköpyörän akun 
latausmahdollisuus

 Kypärälle ja repulle koukut / hyllyt

Viestintä

 Tervetuloa pyöräilijä –tunnus 
näkyvillä

 Osaat kertoa paikallisista 
pyöräilyreiteistä ja pyöräily-
ystävällisistä palveluista

 Osaat tarvittaessa kertoa alueellisista 
liikenneyhteyksistä ja 
kuljetuspalveluista

 Yhteystietosi ja koordinaatit ovat 
löydettävissä

 Aukiolojat löytyvät aina ajantasaisesti 
nettisivuilta

 Tarjoat ilmaisen WIFI:n

 Osaat kertoa paikallisista 
sääolosuhteista



Majoituspalveluyrityksiä I

● Hiitolanjoki B&B, Imatra

● Lomakivi, Iitti

● Luomajärven Hevoskievari, Ikaalinen

● Tuukkalan tila B&B ja Kaidan Kido
Villas, Ristiina

● Kanniston kotieläintila, Alastaro, 
Loimaa

● Koulutintti Oy, Punkalaidun

● Dream Hotel & Hostel, Tampere

● Hotelli Rinssi-Eversti, Rantasalmi

● Ilolan maatilamatkailu, Valkeakoski

● Murikanranta, Terälahti

● Hotelli Salpa, Luumäki

● Hotelli Rakuuna, Lappeenranta

● Saimaa Holiday Oravi, Savonlinna

● Lomakoti Käenkoski, Parkano

● Lauhansarvi luontomatkailukeskus, 
Isojoki

● Honkahovi hotelli ravintola, Honkajoki

● Kangasjärven leirintäalue, Isojoki

● Hautamäen tupa, Karvia

● Ruovesi Camping & Adventures, 
Ruovesi

● Akilleija Oy Linkkumylly, Mäntyharju

● Hotelli Radalla, Iitti

● Majatalo Pihlajapuu, Nurmes



Majoituspalveluyrityksiä II

● Hotel Haaga, Helsinki

● Linkkumylly, Mäntyharju

● Kokkolan Seurahuone, Kokkola

● Perhon Eräelämykset, Perho

● Visit Seili / Rederi Vitharun ab, 
Parainen

● Villa Tammikko, Tuusula

● Tervalepikon Torpat, Sysmä

● Ylä-Tuuhosen maatila, Ruovesi

● Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, 
Kokemäki

● Hostel Cafe Koti, Rovaniemi

● Tackork Gård & Marina Oy, Nauvo

● Hotel Stallbacken, Nauvo

● Hotel & restaurant Hyppeis värdshus, 
Houtskari, Parainen

● Tavolo Bianco, Säynätsalo

● Lahdelma, Pertunmaa

● Tammiston majoitus- ja juhlapalvelu, 
Naantali

● Hotelli Tikkurila, Vantaa

● ecotours.ax, Brändö, Ahvenanmaa -
avataan kesäkuussa 2021!

● Radisson Blu Marina Palace Hotel, 
Turku

● Naurava Kulkuri, Hämeenlinna



Kahvilat ja ravintolat

• Näsijärven laivapalvelu Oy: MS 

Nottbeck, MS Intti, Tampere

• Teiskon viini, Tampere

• Nestorinranta, Puumala

• Lauhansarvi luontomatkailukeskus, 

Isojoki

• Honkahovi hotelli ravintola, 

Honkajoki

• Kangasjärven leirintäalue, Isojoki

• Cafe Söderlånvik, Kemiönsaari

• Cafe Vinssi, Förby, Salo

• Mattila Farm, Nurmijävi

• Lappeenrannan Upseerikerho, 

Lappeenranta

• Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, 

Werantaterassi, Kokemäki

• Suomen luontokeskus Haltia, 

Nuuksio, Espoo

• Ravintola Niinipuu, Puumala

• Ilolan maatila, Valkeakoski

• Villa Wolax, Kuusiston saari, 

Kaarina

• Kahvila Postelli, Kankaanpää

• Rantamakasiini, Merimasku, 

Naantali

• Tammiston majoitus- ja 

juhlapalvelu, Naantali

• Cafe CarGott, Nauvo

• Koitelin Tunnelmatupa, Oulu

• Hotelli-ravintola Liminganlahden
ravintola, Liminka



Yhteistyössä

• Työ- ja elinkeinoministeriö

• Visit Finland

• Suoma ry – 100 syytä matkailla Suomessa

• Pyörämatkailukohteet ja -hankkeet:
• Ketjureaktio-pyörämatkailuhanke – Eteläinen Saimaa –

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
• PyhäNäsi – Järvien reitti – Tampereen seutu
• Rannikkoreitti – Raasepori- Hanko-Kemiönsaari-Salo
• Kouvolan seutu – Verla 
• Saariston rengastiet
• Ylläs
• BikeMenu -hanke

• Muut pyöräily-ystävällisyysmerkit:
• Bike Friendly Ylläs
• Bicycle Friendly Raasepori



Ota yhteyttä Pyörämatkailukeskukseen:Kuva: Timo Veijalainen, 

Pallas-Ylläs Outdoors

−Jari Kaaja, koordinaattori, jari.kaaja@pyoramatkailukeskus.fi

−Riina Jorasmaa, asiantuntija, riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

−Taneli Roininen, projektipäällikkö, The Arctic Bikepacking Trail, taneli.roininen@pyoramatkailukeskus.fi

−Kristiina Vaano, projektipäällikkö, the South Coast Bikepacking Trail, kristiina.vaano@pyoramatkailukeskus.fi


