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POHJANLAHDEN RANTATIEN TAVARAMERKKI: 

KONSEPTIN SÄÄNNÖT JA KRITEERISTÖ 

 

1. MATKAILUTIEKONSEPTIIN LIITTYMISEN EDUT YRITTÄJILLE 

Tavaramerkin säännöt ja kriteeristö on laadittu yrittäjille, jotka haluavat liittyä matkailutie-

konseptiin. Tavaramerkki on osoitus laadukkaasta palvelusta ja tuotteesta. Korkeatasoisten  

palvelujen yhdistäminen matkailutiehen ja liittyminen matkailutiekonseptiin tuo konseptiin  

liittyville yrityksille monia etuja. Liittyminen matkailutiekonseptiin mahdollistaa yrittäjille: 

 

1) matkailutieorganisaation tuen 

2) markkinointikanavana toimivan nettiportaalin edut, kuten näkyvyyden ja yrityksen 

markkinoinnin Rantatien nettiportaalin sivustoilla 

3) yrityksen profiloitumisen laadukkaan ja kestävän matkailun periaatteita noudattavana 

matkailupalvelujen tuottajana matkailutien yhteydessä toimivana yrityksenä 

4) erottautumisen kilpailijoista laadukkaana yrityksenä 

5) mahdollisuuden verkostoitua muiden konseptiin liittyneiden yrityksien kanssa 

6) virallisen graafisen matkailutietunnuksen ja opaskylttinä käytettävän matkailutien 

 kohdetunnuksen käytön yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä  

7) Kasitie ry:n järjestämiin koulutuksiin ja yhteisiin kokoontumisiin osallistumisen 

8) yritysten verkostoitumisen ja yhteiseen konseptiin sitoutumisen edut 

 

 

2. POHJANLAHDEN RANTATIEN -TAVARAMERKIN SÄÄNNÖT JA KRITEERISTÖ  

Pohjanlahden Rantatie -merkki on Kasitie ry:n omistama tavaramerkki. Matkailutiekonseptiin 

liittyminen ja tavaramerkkioikeuden saaminen edellyttää, että yritys täyttää seuraavat kriteerit: 

  

1) yritys, tuote ja palvelut ovat matkailutien konseptin ja kriteerien mukaisia 

2) yritys noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen ja kestävän matkailun periaatteita 

3) yrityksen tuotteet tai palvelut liittyvät vähintään yhteen matkailutien teemoista 

4) yritys tekee yhteistyötä taustaorganisaation kanssa ja informoi sitä mahdollisista  

muutoksista 

5) yrittäjä päivittää säännöllisesti omia nettisivustojaan ja markkinointitietojaan 

6) yritys tarkkailee palvelutuotantojensa laatua toimivan oman laaduntarkkailunsa ja  

asiakaspalautejärjestelmän avulla 

7) yritys tai kohde sijaitsee Pohjanlahden Rantatien yhteistoimintavyöhykkeellä tai/ ja  

Pohjanlahden Rantatien tai siihen liittyvien lähireittien lähettyvillä. 
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3.  POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMINEN  

Tavaramerkki voidaan hakemuksesta myöntää laadukkaalle matkailutuotteelle, palvelulle, ravin-

tola‐, majoitus‐ tai muulle Pohjanlahden Rantatien matkailutien teemaan liittyvälle kohteelle, 

joka sijaitsee Pohjanlahden Rantatien ‐matkailutien yhteistoimintavyöhykkeellä. Yhteistoiminta-

vyöhykkeellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Turku- Vehmaa- Tornio välillä sijaitsevia Kasitie 

ry:n yhdistyksen jäsenkuntia tai -kaupunkeja. Jäsenkunnat ja yhteisöt Kasitie ry:n nettisivustoilla 

osoitteessa: http://www.kasitie.fi/jasenet.html 

 

Myös Kasitie ry:hyn kuulumattomissa kunnissa tai kaupungeissa sijaitseva yritys voi liittyä mat-

kailutiekonseptiin, jos yritys tai kohde sijaitsee Pohjanlahden Rantatien tai siihen liittyvien sil-

mukoiden lähettyvillä ja täyttää konseptin kriteerit. Pohjanlahden Rantatien alueella olevilla yrit-

täjillä on mahdollisuus liittyä mukaan matkailutiekonseptiin vuoden 2013 alusta lähtien.  

 

Pohjanlahden Rantatie -tavaramerkin saamisen edellytyksenä on kohdassa kaksi (2.) mainittujen 

kriteeristöjen täyttäminen. Tavaramerkin käyttöoikeudet myöntää Kasitie ry sille osoitetun ha-

kemuksen perusteella. Hakijan on annettava tiedot tuotteista tai muista palveluista sekä kohteista, 

joissa merkkiä käyttää. Kun käyttölupa on myönnetty, yrittäjä voi käyttää merkkiä esitteissä sekä 

markkinoinnissa ja siten erottua laadukkaasti kilpailijoista. Matkailuyrityksen palvelun tai tuot-

teen tulee liittyä johonkin matkailutien teemoista, joita ovat kulttuuri, luonto, hyvinvointi, histo-

ria ja uusmediat.  

 

Pohjanlahden Rantatie -merkkiä haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella, joka sisältää tarkem-

man kriteeristön kysymyksineen tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta, toteutuksesta, kehittä-

misestä ja arvioinnista. Merkillä on jatkuva hakuaika. Hakemuslomake ja tavaramerkkiin liitty-

vää aineistoa on tulostettavissa Rantatien nettiportaalissa Yrittäjille suunnatussa osiossa.  

 

 

5. HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA ARVIOINTI  

Pohjanlahden Rantatie -merkin hakemukset ja merkin käyttöön liittyvät kysymykset käsittelee 

Kasitie ry:n alainen matkailutietoimikunta. Hakemukset lähetetään Kasitie ry:lle. Arviointi pe-

rustuu hakemukseen, mutta tarvittaessa matkailutietoimikunta voi tehdä lisäkysymyksiä tai pyy-

tää lisäselvitystä. Pohjanlahden Rantatie- merkin hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Tiedot myönnetyistä käyttöoikeuksista ovat julkisia ja Pohjanlahden Rantatie -merkkituotteista 

julkaistaan luettelo matkailutien nettiportaalin sivustoilla.  

 

 

6. POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN KÄYTTÖ  

Pohjanlahden Rantatie -merkkiä saa käyttää vain niiden tuotteiden, palveluiden ja kohteiden / 

yritysten viestinnässä, mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty. Pohjanlahden 

Rantatie- merkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa.  

http://www.kasitie.fi/jasenet.html
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Pohjanlahden Rantatie- merkkiä saa käyttää värillisenä tai musta- ja harmaasävyisenä. Pohjan-

lahden Rantatie- merkkiä saa käyttää mainostettaessa organisaatiota, yritystä, yrityskuvaa tai 

vastaavaa. Graafisia merkkejä ohjeistuksineen on saatavissa Kasitie ry:ltä. Opasmerkkeinä käy-

tettävän tiekyltin, jossa on Rantatien majakkatunnus, voi tilata omakustannehintaan Kasitie ry:n 

kautta. 

 

Mikäli tavaramerkin saajan yritystoiminta lakkaa, niin tavaramerkin käyttöoikeus lakkaa saman-

aikaisesti. Yrityksen tulee ilmoittaa tästä Kasitie ry:n matkailutietoimikunnalle. Tavaramerkin 

käyttöoikeus voidaan Kasitie Ry:n toimesta lakkauttaa myös, jos yritys ei täytä tavaramerkin 

käytön kriteerejä tai yritys on antanut hakemuksessa väärän kuvan toiminnastaan ja toimintansa 

periaatteista.  

 

 

7. ® SYMBOLIN KÄYTTÖ  

Tavaramerkin symbolia ® voidaan käyttää vahvistamassa mielikuvaa tavaramerkistä. EU:n alu-

eella ®‐symbolia saa käyttää kaikissa EU‐maissa, jos tavaramerkki on rekisteröity yhdessä 

EU‐maassa.  

 

 

8. TAVARAMERKIN KÄYTTÖOIKEUDEN HINTA  

Matkailutiekonseptiin liittyessä yritys saa tavaramerkin käyttöoikeuden ja konseptin tarjoamat 

edut.  Yrittäjien vuosimaksut määritellään syksyisin, jolloin tarkistetaan myös sopimuksen mu-

kaisen toiminnan toteutuminen. Tavaramerkin käyttöoikeuden hinta yrityksille on: 

Kasitie ry:n jäsenkuntiin kuuluvissa kunnissa ____€/ vuosi (alv 23 % ) 

Muissa kunnissa ja kaupungeissa ___ €/vuosi (alv 23 %) 

Tavaramerkkimaksu maksetaan Kasitie ry:n pankkitilille (tilin numero) 

.  

 

 

 

 

 

Kasitie ry:n hallitus 

 

SATAKUNTALIITTO 

PL 260 

28101 Pori 

kasitie@kasitie.fi 

 

sihteeri Jukka Moilanen 

puhelin 050 367 2617  
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