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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



Pyörämatkailukeskus

• Toiminta käynnistyi kesällä 2020

• 3 työntekijää

− Jari Kaaja, koordinaattori (Pyöräliitto)

− Riina Jorasmaa, asiantuntija (Pyöräilykuntien verkosto)

− Taneli Roininen, projektipäällikkö, The Arctic Bikepacking Trail, 
(Pyöräilykuntien verkosto)

• Sijainti

− Pyöräilyjärjestöjen toimisto ”Polkimo” (Iso-Roobertinkatu 3-5)

− Työntekijät: Tampere, Kangasala, Ylläs, Helsinki

• Rahoitus

− Traficomin hankerahaa 2020-2021

− Pyöräilyjärjestöjen omaa rahoitusta

− Lapin liiton hankerahoitusta 2021 (Arctic Bikepacking Trail)



Pyörämatkailukeskus: tavoitteet

• Pyörämatkailun koordinointi

• Pyörämatkailun yhteistyöverkosto

• Pyöräily-Suomi brändi: nettisivut

• Tietoa, neuvontaa ja tukea:

○ reiteistä ja pyörämatkailusta  

pyöräilystä kiinnostuneille

○ reittejä kehittäville tahoille ja 

viranomaisille 

○ yrityksille pyörämatkailijoista

• EuroVelo –reittien koordinointi

• Datan keruu, hyödyntäminen ja 

tietokannat



Hankkeet

● The Arctic Bikepacking Trail

○ Taneli Roininen: Lapin ja Pohjois-Norjan 

kiertävä bikepacking reitti

○ Maastotyöt reittiselvitykseen lähes tehty

• The Southcoast Bikepacking Trail

○ Rahoitusta haettu

○ Hanko-Kouvola

○ Uudenmaan ja Kymenlaakson luonto- ja 

matkailukohteita yhdistävä polkureitti

• Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut

○ Tervetuloa pyöräilijä –merkki 

○ pilotoinnissa majoituspalveluissa, 

ravintoloissa ja kahviloissa



Tervetuloa Pyöräilijä / 

Welcome Cyclist -tunnus

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

• Merkki helpottaa pyörämatkailijan valintaa

− Nettisivut, tunnuksen saaneet yritykset löytyvät 

karttapalvelusta

− Yhteismarkkinointi

• Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut –hanke 2020

− TEM rahoittaa

− Pyörämatkailukeskus ylläpitää ja kehittää jatkossa

Tavoitteena:

- Pyörämatkailuun kytkeytyvien palveluiden kehittäminen

−Laatu, markkinointi, tuotteistaminen, viestintä, 

yritysten verkosto

- Pyörämatkailureittien ja –kohteiden kehittäminen

- Tyytyväisemmät ja iloisemmat pyörämatkailijat



Tervetuloa pyöräilijä - Cyclist Welcome

Esimerkkejä kriteereistä majoituspalveluihin:

ü Tervetuloa pyöräilijät -asenne. Pyörämatkailija on tervetullut yritykseesi pyöräilyvaatteissa 

ja -kengissä väsyneenä ja likaisenakin. Maastopyöräilykohteissa asiakas saattaa olla 

mutainen, jolloin voit järjestää mahdollisuuden siistiytyä.

ü Kerrot paikallisista pyöräilyreiteistä ja pyöräily-ystävällisistä palveluista.

ü Pyöräilyvaatteet ja varusteet saa puhdistettua vähintään juoksevalla vedellä ja ripustettua 

kuivumaan.

ü Pyörän pesu- tai puhdistuspaikka

ü Pyörän perushuoltotarvikkeet ja tila, jossa kevyt huolto onnistuu. Voit myös koota 

huoltotarvikelaatikon, jossa on myytävänä varaosia.

Hakulomakkeet: https://www.poljin.fi/fi/toiminta/tervetuloa-pyorailija-tunnus

Toimitetaan Riina Jorasmaalle: riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

https://www.poljin.fi/fi/toiminta/tervetuloa-pyorailija-tunnus


www.poljin.fi

EuroVelo -reitit Suomessa

• Euroopan laajuinen 
verkosto

• ECF (European Cyclists’ 
Federation)

• https://en.eurovelo.com/
• https://pro.eurovelo.com/

• EuroVelo10
• Turku-HKI määritetty
• Helsinki-Vaalimaa 

hanke käynnissä

https://en.eurovelo.com/
https://pro.eurovelo.com/


Ota yhteyttä Pyörämatkailukeskukseen:

Kuva: Timo Veijalainen, 
Pallas-Ylläs Outdoors

−Jari Kaaja, koordinaattori (Pyöräliitto), jari.kaaja@pyoramatkailukeskus.fi

−Riina Jorasmaa, asiantuntija (Pyöräilykuntien verkosto), riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

−Taneli Roininen, projektipäällikkö (Pyöräilykuntien verkosto), taneli.roininen@pyoramatkailukeskus.fi


