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Keräämme edelleen kohteita 

verkkosivuille. Laita viestiä 

Susannalle ja ilmoita kohteesi 

tiedot linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S
/82D7F4064463C805

Tulossa www.aurajoentie.fi

• Tapahtumakalenteri

• Kolmikielisyys

📷: Timo Kesti

https://link.webropolsurveys.com/S/82D7F4064463C805


Muutokset 
mahdollisia.









AURAJOKI SUP 3.-4.7.2021

Ajankohdan siirtyminen mahdollista 
vallitsevista olosuhteista johtuen.



Kulttuuriralli on suunniteltu 
toteutettavan 
kaksipäiväisenä 28.-
29.8.2021. Muutokset ovat 
mahdollisia. Järjestäjänä Ars 
Auranmaa.



📷: Sanna Vauranoja



Keräämme tapahtumien 

aikana auki olevista 

palveluista tietoa ja 

laadimme kartan niiden 

pohjalta. Ilmoita 

mukanaolostasi linkin kautta 

vastaamalla lyhyeen 

kyselyyn:

https://forms.office.com/pages
/responsepage.aspx?id=90Euzr
vemkmkllAEuBs-
3pQO4Rfp9x5Nr4l_doRDquBU
OUcyVkFVUzdHNjdCOTVFVElJS
kZUMTFWMS4u&fbclid=IwAR2
4ikiZbpRHQ0UpGaXD6ctspfDdA
eSn-9OLkY3JjU-
3dsZzZMr_gmktxGk

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=90EuzrvemkmkllAEuBs-3pQO4Rfp9x5Nr4l_doRDquBUOUcyVkFVUzdHNjdCOTVFVElJSkZUMTFWMS4u&fbclid=IwAR24ikiZbpRHQ0UpGaXD6ctspfDdAeSn-9OLkY3JjU-3dsZzZMr_gmktxGk


Tervetuloa pyöräilijä –tunnus

Aurajoen ajankohtaiset –webinaari 26.4.2021 

Riina Jorasmaa
asiantuntija
Pyörämatkailukeskus

riina.jorasmaa@pyoramatkailuk
eskus.fi

Kuva: Hangon kaupunki

Kuva: Juha Korhonen
Kuva: Riina Jorasmaa

mailto:riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi


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



Tervetuloa Pyöräilijä / 
Welcome Cyclist -tunnus

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

• Pyörämatkailija löytää yritykset tunnuksen 
perusteella muun muassa tulevaisuudessa 
karttapalvelusta ja tietää saavansa hyvää palvelua

• Kahvilat ja ravintolat sekä majoituspalvelut voivat 
jo hakea

• Tulossa: pyörävuokraamot, matkanjärjestäjät ja 
ohjelmapalvelut, matkailukohteet kuten 
luontokeskukset ja museot, liikennevälineet



Yritykselle

● Tunnuksen saaneet yritykset ja hakulomakkeet löytyvät vielä toistaiseksi täältä:

○ https://pyorailyvuosi.fi/tervetuloa-pyorailija-tunnus

● …siirtyvät Pyörämatkailukeskuksen uusille nettisivuille

○ Karttapalvelu

● Yhteismarkkinointi

● Yhteistyö mm.

○ Visit Finland

○ Suoma ry – 100 syytä matkailla Suomessa

● OutdoorActive –palvelu

● Yritys saa kyltin, ikkunatarran, pieniä tarroja sekä merkin sähköisenä käyttöönsä

● …ja paljon muita hyötyjä, kun tunnusta kehitetään!

● Tunnuksen hakeminen: yritys toimittaa täytetyn lomakkeen osoitteeseen riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

○ Kaikkien kriteerien tulisi täyttyä – kannattaa kysyä, jos mitään epäselvää tai epävarmaa!

○ Tunnus on yritykselle ilmainen

mailto:riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi


Majoituspalveluiden kriteerit, osa 1

✓ Tervetuloa pyöräilijät -asenne. Pyörämatkailija on tervetullut 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 

vähintään juoksevalla vedellä ja ripustettua kuivumaan



Majoituspalveluiden kriteerit, osa 2

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 

Viestintä ja informaatio

✓ Pidät Tervetuloa pyöräilijä –tunnuksen näkyvillä sekä yrityksessäsi että asiakasviestinnässä

✓ Kerrot paikallisista pyöräilyreiteistä ja pyöräily-ystävällisistä palveluista

✓ Viestit paikallisista pyöräily-ystävällisistä liikenneyhteyksistä ja kuljetuspalveluista

✓ Paikallinen sääennuste on saatavilla

✓ Yhteystietosi ja koordinaatit kohteeseen ovat helposti saatavilla

✓ Tarjoat ilmaisen WIFI:n.



Kriteerit ravintoloille ja kahviloille

✓ Tervetuloa pyöräilijä –asenne

Pyörämatkailija on tervetullut yritykseesi, saapui hän sitten 
auringonpaisteesta tai vesisateesta. Pyöräilijä saattaa kaivata 
paikkaa, jossa siistiytyä. Täytät tarvittaessa juomapullot 
raikkaalla vedellä.

Pysäköinti

✓ Turvallinen pysäköinti

✓ Jalkapumppu

✓ Sähköpyörän akun latausmahdollisuus

✓ Kypärälle ja repulle koukut / hyllyt

Viestintä

✓ Tervetuloa pyöräilijä –tunnus näkyvillä

✓ Osaat kertoa paikallisista pyöräilyreiteistä ja pyöräily-
ystävällisistä palveluista

✓ Osaat tarvittaessa kertoa alueellisista 
liikenneyhteyksistä ja kuljetuspalveluista

✓ Yhteystietosi ja koordinaatit ovat löydettävissä

✓ Aukiolojat löytyvät aina ajantasaisesti nettisivuilta

✓ Tarjoat ilmaisen WIFI:n

✓ Osaat kertoa paikallisista sääolosuhteista



Yhteistyössä

• Työ- ja elinkeinoministeriö

• Visit Finland

• Suoma ry – 100 syytä matkailla Suomessa

• Pyörämatkailukohteet ja -hankkeet:
• Ketjureaktio-pyörämatkailuhanke – Eteläinen Saimaa –

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
• PyhäNäsi – Järvien reitti – Tampereen seutu
• Rannikkoreitti – Raasepori- Hanko-Kemiönsaari-Salo
• Kouvolan seutu – Verla 
• Saariston rengastiet
• Ylläs
• BikeMenu -hanke

• Muut pyöräily-ystävällisyysmerkit:
• Bike Friendly Ylläs
• Bicycle Friendly Raasepori



Ota yhteyttä Pyörämatkailukeskukseen:Kuva: Timo Veijalainen, 

Pallas-Ylläs Outdoors

−Jari Kaaja, koordinaattori, jari.kaaja@pyoramatkailukeskus.fi

−Riina Jorasmaa, asiantuntija, riina.jorasmaa@pyoramatkailukeskus.fi

−Taneli Roininen, projektipäällikkö, The Arctic Bikepacking Trail, taneli.roininen@pyoramatkailukeskus.fi

−Kristiina Vaano, projektipäällikkö, the South Coast Bikepacking Trail, 
kristiina.vaano@pyoramatkailukeskus.fi



Aurajoentien kyltit ja kartta
Päivi Joki-Heiskala 26.4.2021

Hankekoordinaattori

Aurajoentien kyltit kuntoon -hanke



Aurajoentien kyltit kuntoon -hanke

o Ei vieläkään saanut päätöstä ELY-keskuksesta 

o Päämääränä saada matkailutien opastuskylitit
paikoilleen koko tien matkalle

o A-insinöörit tekevät opastussuunnitelman, 
kommentit saatu kunnilta 23.4.2021 mennessä

o →jatketaan loppuun tällä viikolla

o →hakemus Aurajoentien opastuksesta ELY-
keskukselle→päätös syksyllä→kyltit talveen 
mennessä paikoilleen

o Samaan hakemukseen tavoitteena saada mukaan 
myös palvelukohteiden opasteiden 
lupahakemukset



Esimerkkinä suunnitelmasta Aurajoentien alkupää Oripäässä. Vihreällä kommenttien 
perusteella korjattu matkailutien linjaus.



Aurajoentien alku Väyläviraston hakemuksessa oli esitetty olevan punaisen pisteen 
kohdalla Turun ja Liedon rajalla.



Aurajoentien alku Turussa, jos se saadaan Maarian kirkolle asti, 
vaikka Turku ei ole mukana matkailutiehankkeessa.



Lieto

• Ilmaristen matkailutilan kyltityksen uusiminen

• Kahvila Namia ja Vilkkimäen kahvimuseo (samassa tilassa)

• Mannin navetta

Aura

• Auraamo

• Sisupuisto

• Koskipirtti ja museotalo

Pöytyä

• Riistalinna

• Vanha Vehnämylly

Oripää

• Villa Ville, Syrjämän ateljeekoti

• Kivimakasiini

• Aurajoen alkulähteet, Tuomistonsuo

Palvelukohteita Aurajoentiellä, jotka kaipaavat kylttejä



Palvelukohteen osoiteviittaa käytetään pienempien palvelukohteiden 
opastukseen. Tauluissa voi olla vain yksi ruskeapohjainen tunnus.



Aurajoentien 
painettu 
kartta

• Tämä on luonnos/esimerkki
• Taittotyö alkamassa tällä 

viikolla

• Koko noin 70 cm x 46 cm
• Kaksipuolinen
• taitettuna 12 ruutuun 
• Painetaan 2000 kpl
• 17.5. valmis jakoon
• (500 kpl/kunta)

• Kartan toisella puolella selite, 
jossa tietoja jaoteltuna 
seuraavasti: Majoitusta, Syö ja 
juo, Nähtävyydet, Tekemiset

• Lisäksi muita tietoja esim. 
vuokrataan polkupyöriä



Esimerkki: majoitustietoja kartan selitteessä
Majoitusta  

   

Hotellit/Motellit 
/Hostellit 

   

 1. Liedon keskusta: Better Kirkkotie 6 https://wedoitbetter.eu/contact  

 2. Lieto as: Zoolandia Hostel Eläintarhantie 51 www.zoolandia.fi/ 

 3. Aura: Auran keidas Puistotie 1 http://aurankeidas.fi 

 4. Pöytyä, Uusikartano: 
Kaidanojan kartano  

Vanhainkodintie 12 www.kulhuanpaakari.fi  

B & B -huoneistot 
   

 5. Lieto: Ilmaristen Matkailutila Väänteläntie 45 www.matkailutila.fi/fi/  

 6. Pöytyä: Riistalinna Yläneentie 663 www.Facebook.com/Riistalinna 

Leirintä & Karavan 
   

 7. Lieto as: Zoolandia Eläintarhantie 51 www.zoolandia.fi/  

 8. Pöytyä, Uusikartano: 
Kaidanojan kartano  

Vanhainkodintie 12 www.kulhuanpaakari.fi 

 9. Oripää: Krapuranta  Korvenkulmantie 44 www.krapuranta.net 
    

Riippumatolle, 
teltalle tai 
matkailuautolle 
yöpymispaikka 

   

 10. Pöytyä: Riistalinna  
 

Yläneentie 663  www.facebook.com/Riistalinna ,  

Mökit ja huoneet 
lähiseudulla 

   

 11. Pöytyä, Yläne: Kuralan kartano  Kuralantie 11  www.kuralankartanotila.fi  

 12. Pöytyä, Kyrö: Villa 
Taivaanvuohi 

Takalistontie 354 https://www.booking.com/hotel/fi/villa-taivaanvuohi.fi.html  

 13. Oripää, Virttaa: Toimintaloma Toimintalomantie 2 www.toimintaloma.fi 

 14. Oripää, Niinijoki: Wanha Kanala Oripääntie 1120 www.wanhakanala.fi 

 



Ota yhteyttä:

Päivi Joki-Heiskala

paivi.joki-heiskala@aura.fi

050-3099498

Kiitos!

mailto:paivi.joki-heiskala@aura.fi






Matkailututkimukset

• Korostuu turvallisuus ja luonto – pitäisi osata viestiä 
näistä

• Vastuullisuusasioiden oletetaan olevan kunnossa

• Sustainable Travel Finland 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-
edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-
finland

- > Paljon koulutuksia!

• Esimerkki Kuralan Kartanotila
https://www.kuralankartanotila.fi/vastuullisuus/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
https://www.kuralankartanotila.fi/vastuullisuus/


Digitaalinen näyteikkuna



Digitaalinen näyteikkuna



Haluatko ottaa pyörävuokrauksen osaksi 
liiketoimintaasi?  

Carfield – Pyörävuokraamo
Frank Tuominen
+358 46 811 8970
www.carfield.fi
Läntinen Pitkäkatu 20
20100 Turku
info@carfield.fi

http://www.carfield.fi/


Aurajoentien matkailutie Wirma
karttapalvelussa kartta.wirma.fi

kartta.wirma.fi


Ideoita & ajatuksia

• Bussipysäkki/maitolaituri/ladon päädyn 
koristelu ja ohikulkijoiden 
ilahduttaminen

• Vanhojen tilojen nimet tuotaisiin 
muillekin tiellä liikkujille nähtäviksi (Ritva 
Haarala)

• Hauskoja juttuja katuliiduilla esim.
teeman mukaan ”Hyvää Juhannusta!”



Tulossa & Kesä 2021 

• Palvelumuotoilu & konseptointi -koulutus
• sup-kartta tulossa
• Sup-vuokraus, Auraamon kesäkauppa
• Matkailutien virallinen infopiste

Auraamossa. Lisäksi kunnittain omat 
matkailupisteet.



Yhteystiedot

Susanna Ansio 
Projektikoordinaattori
Puh. 040 557 1314
susanna.ansio@aura.fi

KIITOS!

mailto:susanna.ansio@aura.fi

