
Tervetuloa pyöräilijä

Majoituspalveluiden kriteerit
Tervetuloa pyöräilijä -asenne

Tervetuloa pyöräilijä (Welcome cyclist) 
-tunnus auttaa pyörämatkailijaa löytämään 
hänelle suunnatut palvelut. 

Tiesitkö, että pyörämatkailija

 » viipyy matkakohteessa pidempään

 » käyttää enemmän rahaa kohteessa

 » tarvitsee enemmän palveluita

 » käy myös syrjäisemmissä matka
kohteissa

Pyörämatkailun suosio kasvaa. Monet mat
kailijat pyöräilevät päiväretkiä, tutkivat pyöräil
len kaupunkeja löytääkseen paikallisia helmiä, 
viilettävät maastopyörällä luonnossa tai 
kiertävät retkipyörillä ympäri Suomea nauttien 
vapauden tunteesta, uusista matkakohteista 
ja upeista maisemista. Oleellinen osa pyörä
matkailijan matkakokemusta on Tervetuloa 
pyöräilijä asenteella toimivat palvelut.

Pyörän ja varusteiden säilytys ja huolto

Pyörämatkailija arvostaa sitä, että pyörän voi huoltaa ja sitä voi 
säilyttää turvallisesti yöpymisen aikana. Minimitasolla sinulla on:

 » 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 välineet saa puhdistettua ja kuivatettua.

Vinkki: Käytä pyörätelinettä, jossa on runkolukitusmahdol-
lisuus.

Ruokaa ja juomaa

Pyöräilijä kuluttaa paljon energiaa ja ulkona liikkuminen kasvat
taa ruokahalua. Ruoka on myös olennainen osa kokonaiselä
mystä. Minimitasolla:

 » Järjestät tarvittaessa aikaisen aamiaisen tai pakkaat sen 
pyöräilijän mukaan

 » Tarjoat lisämaksusta lounaspaketin mukaan

 » Tarjoat illallista klo 20 saakka tai viestit selkeästi miten pyö
rämatkailija saa hankittua itselleen ravitsevan iltaruuan

 » Sinulla on myynnissä nopeasti saatavia ja energiapitoisia 
välipaloja.

 » Juomapullojen täyttö on mahdollista

Vinkki: Suunnittele alueen muiden yritysten kanssa alueen 
oma Pyöräilijän menu.

Viestintä ja informaatio

Pyörämatkailija arvostaa sitä, että viestit alueen reiteistä ja 
palveluista. Yhteistyössä houkuttelette alueelle enemmän pyö
räilijöitä. Minimitasolla:

 » Pidät Tervetuloa pyöräilijä tunnuksen näkyvillä sekä yrityk
sessäsi että asiakasviestinnässä

 » Kerrot paikallisista pyöräilyreiteistä ja pyöräilyystävällisistä 
palveluista

 » Viestit paikallisista pyöräilyystävällisistä liikenneyhteyksistä 
ja kuljetuspalveluista

 » Paikallinen sääennuste on saatavilla

 » Yhteystietosi ja koordinaatit kohteeseen ovat helposti 
saatavilla

 » Tarjoat ilmaisen WIFI:n

Vinkki: Hyödynnä alueesi valmiita pyörämatkailureittejä 
linkittämällä ne verkkosivuillesi.

Tervetuloa pyöräilijä tunnuksen saat yrityk
sesi käyttöön täyttämällä kriteerit. Hyödyt 
myös pyörämatkailun yhteismarkkinoinnista 
ja viestinnästä, jota Pyörämatkailukeskus, Visit 
Finland ja muut matkailutoimijat toteuttavat.
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ALLEKIRJOITUS

 Tervetuloa pyöräilijä -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.

 » Sisärenkaan paikkausrasia (paikkoja ja 
liimaa) ja rengastyökalut (vähintään kolme 
muovista rengasrautaa)

 » Jalkapumppu, jonka suutin sopii kaikkiin 
yleisimpiin venttiileihin

 » Ristipääruuvimeisseli

 » Talttapääruuvimeisseli (pieni 3mm ja suuri 
6mm)

 » Kuusiokoloavainsarja

 » Jakoavain ja lenkkiavaimia

 » Voit myös koota huoltotarvikelaatikon, 
jossa on myytävänä varaosia. 

 Pyörän pesu tai puhdistuspaikka

 Teet yhteistyötä pyörähuoltamon 
kanssa

 » Voit esimerkiksi sopia, että pyörähuollot 
hoituvat nopeasti ja huolto voi tarvittaessa 
tulla paikan päälle tai noutaa pyörän. 

 Sähköpyörän akun voi jättää latautu
maan turvalliseen paikkaan.

 Pyöräilyvaatteet ja varusteet saa 
puhdistettua vähintään juoksevalla 
vedellä ja ripustettua kuivumaan.

Ruokaa ja juomaa

 Järjestät tarvittaessa aikaisen aa
miaisen tai pakkaat sen pyöräilijän 
mukaan.

 Tarjoat lisämaksusta lounas paketin 
mukaan.

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

 Tarjoat nopeasti saatavia ja energia
pitoisia välipaloja.

 Juomapullojen täyttö on mahdollista.

Viestintä ja informaatio

 Pidät Tervetuloa pyöräilijä tunnuk
sen näkyvillä sekä yrityksessäsi että 
asiakasviestinnässä.

 Kerrot paikallisista pyöräilyreiteistä ja 
pyöräilyystävällisistä palveluista.

 Viestit paikallisista pyöräily 
ystävällisistä liikenneyhteyksistä ja 
kuljetuspalveluista.

 Paikallinen sääennuste on saatavilla.

 Yhteystietosi ja koordinaatit kohtee
seen ovat helposti saatavilla.

 Tarjoat ilmaisen WIFI:n.

Vinkki: Pyöräilijä arvostaa päivärepuille ja 
pyöräilykypärälle tarkoitettuja ripustus-
koukkuja.

Lomakkeen palautus ja lisätietoja:

Pyörämatkailukeskus /  
Pyöräilykuntien verkosto ry
IsoRoobertinkatu 35 A 22 
00120 Helsinki

Riina Jorasmaa, asiantuntija 
riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi 
puh. 050 550 3115

Jos haluat kehittyä pyörä matkailijan 
keitaaksi:

 » Tarjoat opastettuja pyöräretkiä joko itse 
tai yhteistyössä ohjelmapalvelu yrityksen 
kanssa

 » Tarjoat matkatavaroiden kuljetus palveluita

 » Tarjoat pyöräilyvaatteiden ja varusteiden 
pesu ja kuivatuspalvelua

 » Tarjoat vuokrapyöriä joko omana palveluna 
tai yhteistyössä pyörä vuokraamon kanssa

 » Investoit varta vasten pyörien huoltoa ja 
säilytystä varten suunniteltuun pyöränhuol
tohuoneeseen/tilaan, jossa on pyörän 
pesumahdollisuus, pyöränhuoltoteline ja 
huoltotyökaluja


	Check Box 1: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 20: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 23: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 27: Off
	Check Box 28: Off
	Check Box 29: Off
	Check Box 30: Off
	Check Box 31: Off
	Check Box 32: Off
	Check Box 33: Off
	Yrityksen nimi: 
	Yhteyshenkilö: 
	Toimipaikan osoite ja koordinaatit: 
	Puhelinnumero: 
	Sähköposti: 
	Verkkosivu: 
	Päiväys: 


