
Yhä useammat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat
haluavat lomallaan päästä kokemaan matkakohteen
maisemat pyörän selästä ja laadukkaat pyöräily-
ystävälliset palvelut ovat olennainen osa tätä kokemusta.
 
Tervetuloa pyöräilijä -tunnus auttaa pyörämatkailijaa
löytämään pyöräily-ystävälliset palvelut Bikeland.fi-
sivulta. Yritykset voivat lisätä Welcome Cyclist -tunnuksen
tuotekortilleen myös Visit Finlandin Datahubissa, jolloin
he saavat näkyvyyttä pyöräily-ystävällisille palveluilleen
myös muissa kanavissa ja voivat erottua muista alueen
palveluista. 

BIKELAND.FI

TERVETULOA
PYÖRÄILIJÄ

https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailija


TURVALLINEN
PYÖRÄPYSÄKÖINTI

Pyöräteline, jossa on
runkolukitus tai
lukittava huone 

TERVETULOA
PYÖRÄILIJÄ -ASENNE

PYÖRÄN PUTSAUS-
MAHDOLLISUUS JA

PERUSTYÖKALUT

Pyörämatkailija on 
tervetullut yritykseesi
pyöräilyvaatteissa ja 

-kengissä rapaisenakin

Pyörän pesu/putsaus-
mahdollisuus, jalkapumppu

sekä perustyökalut

TIETOA ALUEESTA LATAUSPISTE

Tietoa alueen
pyöräilyreiteistä,

opastetuista retkistä ja
pyöräily-ystävällisistä

palveluista

Pyörämatkailija voi ladata
sähköpyörän akkunsa,
puhelimensa ja GPS-

laitteensa tms. 

Tieto, mistä asiakas saa
vuokrattua pyörän tai

missä hän voi korjauttaa
sen

Pyöräily-ystävällisen palvelun toiminta perustuu seuraaviin yksinkertaisiin kriteereihin.
Eri palvelukategorioille on lisäksi muutamia lisäkriteerejä, jotka löytyvät

www.bikeland.fi -sivulta

TIETOA PYÖRÄ-
VUOKRAAMOISTA
JA -HUOLLOISTA

WELCOME
CYCLIST

kriteerit

https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus


Runkolukituksen
mahdollistava
pyöräteline

WELCOME
CYCLIST

TUNNUKSESTA
VIESTINTÄ

Upota tunnus
yrityksesi
verkkosivujen footeriin 
Kerro verkkosivuilla
selkeästi, mitä
palveluita tarjoatte
pyöräileville asiakkaille

Lukittava huone/tila,
jonne asiakas voi
jättää pyörän säilöön

TURVALLINEN
PYÖRÄPYSÄKÖINTI

Ylimääräinen vaijeri,
joka mahdollistaa
pyörän turvallisen
lukituksen
telineeseen

Kerro tunnuksesta
somekanavissanne ja
tägää @Bikeland.fi
sekä #BikelandFI 

Mieti, minkälainen
pyöräpysäköinti tuntuu
asiakkaalle turvalliselta
yrityksenne
ympäristössä ja toteuta
pyöräpysäköinti  sen
mukaan 

Voit helposti lisätä
tunnuksen haluamasi
kuvan päälle esim.
www.canva.com  

vinkit

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


WELCOME
CYCLIST
vinkit pyöränsäilytykseen

Runkolukittavien
pyörätelineiden lisäksi esim.
kahviloiden on mahdollista
käyttää telinettä, johon pyörä
ripustetaan satulasta ja
majoituspaikkojen seinätelineitä
lukittavissa laukkuhuoneissa 



Sisärenkaan
paikkausrasia
(paikkoja ja liimaa) ja
rengasraudat

WELCOME
CYCLIST

PESUPAIKKA*

Vesipiste ja -ämpäri
täyttävät jo pesupaikan
kriteerit

Vesiletku, joka
mahdollistaa
huuhtomisen
tehokkaasti ovat oiva
lisä pesupaikalle 

Risti-ja taltta-
pääruuvimeisseli
(pieni 3mm ja suuri
6mm), jakoavain

PERUSTYÖKALUT

Kuusiokoloavain-
sarja  ja
lenkkiavaimia

Pesusieni, ja tiskiharja
tms. vaihderattaiden
pesuun

Voit myös koota
huoltotarvike-
laatikon, jossa on
myytävänä varaosia

vinkit

Suosi biohajoavaa
pesuainetta ja mieti,
mihin valumavedet
valuvat.Vältä
pesupaikkoja
vesistöjen
läheisyydessä. 
*pyörän pesupaikka on olennaisin
maastopyöräilykohteissa



Pyörämatkailijalla on
paljon
elektronisialaitteita:
puhelin, kamera,
pyöränakku, GPS-
laite, urheilukello 

WELCOME
CYCLIST

TIETOA ALUEESTA

Osaatte neuvoa, mistä
asiakas saa vuokrattua
pyörän tai missä hän voi
korjauttaa sen

Osaatte neuvoa ja
asiakkaalle on
saatavilla tietoa alueen
pyöräreiteistä,
opastetuista retkistä,
pyöräily ystävällisistä
palveluista ja säästä

Pistokepaikka
rauhallisella paikalla
on riittävä,
pistokepaikkoja olisi
hyvä olla useampi

LATAUSPISTE

Latauspaikan voi
merkitä kyltillä

Voit tarjota
mahdollisuutta ladata
laitteet myös esim.
kahvilan
takahuoneessa

vinkit

Teette yhteistyötä
alueen yritysten ja
palveluntarjoajien
kanssa, asiakas saa
esim. noudettua
vuokrapyöränsä
majapaikasta



WELCOME
CYCLIST

esim. huolto-ja latauspisteet

Esimerkkejä sähköpyörän latauspisteistä

Esimerkkejä huoltopisteistä, jotka sisältävät pumpu ja työkaluja 



Näin haet 

Tunnus on yrityksille ilmainen ja sitä voi hakea
majoituspalvelu, ravintola tai kahvila,
ohjelmapalvelu, pyörävuokraamo,
pyörähuolto, matkailukohde, bussit, taksit
sekä pyörälautat- ja laivat. Ohessa yhteenveto
Tervetuloa pyöräiljä -palveluiden
peruskriteereistä, mutta tutustu alta eri
palvelukategorioiden kriteereihin ja täytä
hakemus niin pääset mukaan Tervetuloa
Pyöräilijä -yritysten joukkoon!

Lisätitetoja tunnuksesta ja mukana
olevista yrityksistä löydät:

Tutustu eri
palvelukategorioiden
kriteereihin
www.bikeland.fi 

Olemme yhteydessä
sähköpostilla
käsiteltyämme
hakemuksesi

Tee tarvittavat pienet
muutokset ja lisäykset
palveluusi

Olet mukana, kiitos!
Lähetämme postitse
Tervetuloa pyöräilijä -
materiaalit

Täytä hakemuslomake
verkossa, linkki
lomakkeisiin
www.bikeland.fi 
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www.bikeland.fi

WELCOME
CYCLIST 
-TUNNUSTA 
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