
Ravintolat  
ja kahvilat

Pyörämatkailun suosio kasvaa. Monet matkailijat pyöräile-
vät päiväretkiä, tutkivat pyöräillen kaupunkeja löytääkseen 
paikallisia helmiä, viilettävät maastopyörällä metsien kät-
köissä tai tuntureilla tai kiertävät retkipyörillä ympäri Suo-
mea nauttien vapauden tunteesta, uusista matkakohteista 
ja upeista maisemista.  Oleellinen osa pyörämatkailijan 
matkakokemusta on Tervetuloa pyöräilijä -asenteella toi-
mivat palvelut.

Tervetuloa pyöräilijä (Welcome cyclist) -tunnus auttaa 
pyörämatkailijaa löytämään hänelle suunnatut palvelut. 
Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen saat käyttöösi täyttä-
mällä seuraavalta sivulta löytyvät kriteerit. Hyödyt myös 
pyörämatkailun yhteismarkkinoinnista ja viestinnästä, 
jota Pyörä matkailukeskus, Visit Finland ja muut matkailu-
toimijat toteuttavat.

Kuva Juho Kuva, Business Finland

Kuva Riina Jorasmaa

Tiesitkö, että pyörämatkailija

 » viipyy matkakohteessa  
pidempään

 » käyttää enemmän rahaa  
kohteessa

 » tarvitsee enemmän palveluita

 » käy myös syrjäisemmissä 
matkakohteissa



Kehitystyössä mukana:

YRIT YKSEN NIMI

YHTEYSHENKILÖ

TOIMIPAIK AN OSOITE JA KOORDINA ATIT

PUHELINNUMERO

SÄHKÖPOSTI

VERKKOSIVU

PÄIVÄYS

ALLEKIRJOITUS

 Tervetuloa pyöräilijä -asenne.

Tervetuloa pyöräilijät -asenne. Pyörämatkailija on terve-
tullut yritykseesi, saapui hän sitten auringonpaisteesta tai 
vesisateesta. Pyöräilijä saattaa kaivata paikkaa, jossa siis-
tiytyä. Täytät tarvittaessa juomapullot raikkaalla vedellä.

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

Pyöräpysäköinti

 Turvallinen pysäköinti

 Jalkapumppu, jonka suutin sopii kaikkiin yleisim-
piin venttiileihin

 Sähköpyörän akun voi ladata

 Kypärän ja repun saa turvallisesti pois tieltä, 
esimerkiksi ripustuskoukkuihin tai hyllylle

Vinkki: Käytä pyörätelinettä, jossa on runkolukitus
mahdollisuus.

Viestintä

 Pidät Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen näkyvillä

 Osaat kertoa paikallisista pyöräilyreiteistä ja 
pyöräily-ystävällisistä palveluista

 Osaat tarvittaessa kertoa alueellisista liikenne-
yhteyksistä ja kuljetuspalveluista

 Yhteystietosi ja koordinaatit kohteeseen ovat löy-
dettävissä

 Aukioloajat löytyvät aina ajantasaisesti nettisivuilta

 Tarjoat ilmaisen WIFI:n

 Osaat kertoa paikallisista sääolosuhteista

Vinkki: Hyödynnä alueesi valmiita pyörämatkailu
reittejä linkittämällä ne verkkosivuillesi.

Lomakkeen palautus ja lisätietoja:

Pyörämatkailukeskus /  
Pyöräilykuntien verkosto ry
Riina Jorasmaa, asiantuntija 

riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi 
puh. 050 550 3115

Ellare Oy 
Pirjo Räsänen

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö,  
Ketjureaktio -hanke, Matti Moller

Kuva Jari Kaaja
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