
Majoitus
palveluiden 

kriteerit
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.



Kehitystyössä mukana:

Tervetuloa pyöräilijät -asenne. Pyörämatkailija on ter-
vetullut 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 vähin
tään juoksevalla vedellä ja ripustettua kuivumaan

Vinkit pyörän säilytykseen ja huoltoon: 

 » Käytä pyörätelinettä, jossa on runkolukitusmahdolli
suus. 

 » Pyörän perushuoltotyökalut:

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

 » 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. 

 » Voit esimerkiksi sopia, että pyörähuollot hoituvat no
peasti ja huolto voi tarvittaessa tulla paikan päälle tai 
noutaa pyörän.

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

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

Viestintä

 » Pidät Tervetuloa pyöräilijä –tunnuksen näkyvillä sekä 
yrityksessäsi että asiakasviestinnässä

 » Kerrot paikallisista pyöräilyreiteistä ja pyöräilyystävälli
sistä palveluista

 » Viestit paikallisista pyöräilyystävällisistä liikenneyhte
yksistä ja kuljetuspalveluista

 » Paikallinen sääennuste on saatavilla

 » Yhteystietosi ja koordinaatit kohteeseen ovat helposti 
saatavilla

 » Tarjoat ilmaisen WIFI:n.

Vinkki: Hyödynnä alueesi valmiita pyörämatkailureitte-
jä linkittämällä ne verkkosivuillesi.
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