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Retkipyöräily
TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET 

Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjel-
ma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten kent-  
tä yhteen kehittämään lisää ja entistä parempia ohjelmapalveluita. Nämä 
tuotesuositukset palvelevat matkailuyrittäjää tuotekehityksen apuvälineenä 
kansainvälisille markkinoille tähdättäessä. Suositukset on luotu kalastus-, 
vaellus-, pyöräily-, melonta-, wildlife- ja hevosmatkailutuotteille ja jaoteltu 
opastettuihin ja omatoimisille suunnattuihin tuotteisiin. Reittisuosituksissa 
on määritelty ulkomaisen matkailijan kannalta huomioitavat asiat reitistön 
valinnassa. Näiden lisäksi pätevät MEKin vientikelpoisuuden kriteerit.



Tuotekohtaiset

1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa 
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan 
kieli) tuotekuvauksessa:  

l  reitin ja päivämatkan pituus (km)

l soveltuvuus/haasteellisuus: lapsiper-
heille, aloittelijoille, vähän pyöräilleille, 
pyöräilyn harrastajille

l  palvelukielet

l  tarvittavat varusteet: tuotteeseen si-
sältyvät, asiakkaan omat

l markkinoinnillisen ja elämyksellisen 
päiväohjelman kuvaus: eläimistö, kasvis-
to, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnon-
nähtävyydet, nähtävyydet, kulttuurin 
vaikutus ympäristöön 

l  tuotteeseen sisältyvien majoituskoh-
teiden tyyppi: esim. teltta, b&b, hotelli

2. Tuotteesta on reittikartta, väh. englan- 
ninkielinen, suositeltava myös profiili-
kartta.

3. Tuotteeseen sisältyvät varusteet ovat 
kunnossa ja säännöllisesti huollettu.

4. Yritys tarjoaa/välittää pyörävuokrauk-
sen ja satulalaukut, jos ne eivät sisälly 
pakettiin. 

5. Matkatavaroiden kuljetuspalvelu on 
suositeltava.

Yrityskohtaiset

1. Majoituskohteessa: 

l  lukittava tai katettu pyöräsäilytys

l polkupyörän huoltoon tarvittava väli-
neistö: ketjuöljy, paikkausvälineet, kuu-
siokoloavaimia, jakoavain, ruuvimeisse-
leitä

l  vaatteiden kuivatus- ja pesumahdolli-
suus

2. Asiakas saa reitin majoituskohteelta 
tai tuotteen myyjältä: 

l  tiedon lähimmästä pyörän huoltopai-
kasta ja apua huollon saamiseen

l  sääennusteen
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Tuotekohtaiset

1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa 
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan 
kieli) tuotekuvauksessa:  

l  reitin ja päivämatkan pituus (km)

l soveltuvuus/haasteellisuus: lapsiper-
heille, aloittelijoille, vähän pyöräilleille, 
pyöräilyn harrastajille

l  tarvittavat varusteet

l markkinoinnillisen ja elämyksellisen 
päiväohjelman kuvaus: eläimistö, kasvis-
to, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnon-
nähtävyydet, nähtävyydet, kulttuurin 
vaikutus ympäristöön

l tuotteeseen sisältyvien majoituskoh-
teiden tyyppi: esim. teltta, b&b, hotelli

2. Tuotteesta on reittikartta matkaili-
jan saatavilla: väh. englanninkielinen - 
suositeltava myös profiilikartta - johon 
nähtävyydet ja palvelut on merkitty: 
pyörävuokraus, hätänumerot, majoi-

tuskohteet, ravintolat, kahvilat, elin-
tarvikekioskit ja puhelinnumero auki-
oloaikojen tarkistamiseen.

3. Reittikuvaus noudattaa tienumeroin-
tia.
 
4. Matkatavaroiden kuljetuspalvelu on 
suositeltava.

Yrityskohtaiset

1. Majoituskohteessa: 

l  lukittava tai katettu pyöräsäilytys

l  polkupyörän huoltoon tarvittava väli-
neistö: ketjuöljy, paikkausvälineet, kuu-
siokoloavaimia, jakoavain, ruuvimeisse-
leitä

l vaatteiden kuivatus- ja pesumahdol-
lisuus

l tieto lähimmästä pyörän huoltopai-
kasta

l  sääennuste
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Pyöräily

Reittisuositukset

PYÖRÄILY

Lisätietoja:

Outdoors Finland / Terhi Hook
terhi.hook@visitfinland.com
www.mek.fi

Suositusten päivitetyt versiot: www.mek.fi           
Hämeen ELY-keskus on rahoittanut tämän 
julkaisun.
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Saavutettavuus

l reitti kulkee kaupunkien, isojen taaja-
mien ja kansallismaisemien halki

l reitin alku- ja loppupäässä on sään-
nöllisesti liikennöity lentokenttä, rauta-
tieasema tai linja-autopysäkki

Vetovoimaisuus

l reitin varrella on vaihtelevat (pelto-
aukeaa, metsää, järvimaisemaa, kyliä 
jne.) sekä ulkomaalaista matkailijaa kiin-
nostavat maisemat: n. 10-30 km välein 
taajamia, pääsääntöisesti asuttujen seu-
tujen halki, korpitaipaleiden osuus on 
alle 20 % koko reitistä

l merkittävien nähtävyyksien etäisyys 
reitiltä on max. 10 km

l   majoituspaikkojen välimatka on suosi-
teltavimmin alle 30 km, max 50 km.

l  palvelut (vesi- ja juomapiste, wc) sijait-
sevat noin 10 km välein

Ajettavuus

l  reitti on turvallinen

l  se kulkee joko pyöräteitä tai vähän  
liikennöityjä teitä pitkin (max 1500 ajo-
neuvoa/vrk) tai tiellä on 1 m leveä (min 
50 cm) piennar

l vilkasliikenteisen tien määrä on kor-
keintaan 10 % koko reitin pituudesta

l tiet ovat pääosin päällystettyjä ja sora-
teitä on korkeintaan 10 % koko reitin  
pituudesta. Taajamissa olevat hiekkapääl-
lysteiset pyöräilytiet eivät sisälly tähän. 


