
Pyöräpysäköinnin aamukahvit 2.11.: 

Tervetuloa kehittämään Lahden pyöräiltävyyttä ja 
matkaketjuja pyöräpysäköintipalvelujen avulla!



Aamupäivän ohjelma



Lahti osana ”Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin” 
-hanketta



Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

●Kuvaukset erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai kehityspoluista, 
joilla saadaan

•kuntatasolla syntymään kannattavaa liiketoimintaa

•integroitua kyseiset palvelut osaksi seudun kestävää 
liikennejärjestelmää ja liikennepolitiikkaa

•tuotettua esimerkkejä ja markkina-analyyseja erilaisista palveluista 
soveltuvaksi erikokoisiin ja palvelutasoltaan erilaisiin 
kaupunkeihin/seuduille.

●Markkinakatsaukseen pohjautuvaa tietoa kestävän liikkumisen 
palveluiden käytännön edistämisestä arjen matkoilla

•Kaupungeille

•Yrityksille, valtionhallintoon, maakunnille ja yhteistyöverkostoille



Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

●Liikenneviraston ja Elyjen sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön 
näkökulmasta

•Miten valtakunnalliset tavoitteet uusien liikkumisen palveluiden 
edistämisestä jalkautetaan? 

•Mitkä ovat ne yhteistoimintamuodot ja toimijat, joiden avulla tuloksia 
syntyy? 

•Millaista yhteistyötä tarvitaan? 

•Millainen on Liikenneviraston ja Elyjen rooli?



Kehityspolkujen rakentaminen neljän 
konkreettisen kaupunkicasen kautta

Lahti

Uudenlaiset 
pyöräpysäköintipalvelut

Tampere

Kuljetusten uudenlainen 
yhdistely

Jyväskylä

Yhteiskäyttöautot

Turku

Citylogistiikka



Lahti

●Teemana uudenlaiset pyöräpysäköintipalvelut

●Tavoitteena

•Lisätä pyöräilyn kulkumuoto-osuutta ja vahvistaa sen roolia matkaketjujen 
osana poistamalla säilytysturvallisuuteen liittyviä ongelmia

●Keinoina

•Porukka-sovelluksella tehtävät kyselyt (pyöräpysäköinnin merkittävimmät 
kipupisteet ja kaupunkilaisten tarpeet uusille palveluille)

•Road show -tilaisuus kehittämispolkujen muovaamiseksi ja 
kehittämisfoorumeiden avaamiseksi



Pyöräilyn rooli liikennejärjestelmässä nyt ja 
tulevaisuudessa

https://yle.fi/uutiset/3-9875157

https://yle.fi/uutiset/3-9875157


Miksi juuri pyöräpysäköintiin halutaan tarttua?

https://www.if.fi/web/fi/tietoaifista/ajankohtaista/pages/py%c3
%b6r%c3%a4varkaudetkuriintulevanakes%c3%a4n%c3%a4.aspx

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Pyoravarkaud
et_kasvussa_tarvitaan_kunnollisia_pyoratelineita.aspx

https://www.if.fi/web/fi/tietoaifista/ajankohtaista/pages/py%c3%b6r%c3%a4varkaudetkuriintulevanakes%c3%a4n%c3%a4.aspx
http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Pyoravarkaudet_kasvussa_tarvitaan_kunnollisia_pyoratelineita.aspx


Kaupunkilaisten näkökulmia pyöräpysäköintiin

Porukka- ja torikyselyn tulosten esittely



Kuinka laajalti pyörien varkausriski huolettaa Lahdessa?

n=60

n=160



Onko riskillä vaikutuksia kulkutapavalintoihin?

n=60



Kuinka laajalti varkauksia käytännössä tapahtuu?

n=167





Missä pyörien säilytys herättää erityistä huolta?

▪ Keskustassa 28 %
▪ Matkakeskus 21 %
▪ Taloyhtiön varastossa 14 %
▪ Kaupan pihalla 13 %

n=60



Pysäköintipalveluihin liittyvä maksuhalukkuus

n=60

n=60





Pysäköintipalveluita meillä ja muualla



Mahdollisia palveluita turvallisen pyöräpysäköinnin 
edistämiseksi: BikeBox



Mahdollisia palveluita turvallisen pyöräpysäköinnin 
edistämiseksi: Cyklos FLOW pyörätalli



Nykyisiä palveluita turvallisen pyöräpysäköinnin 
edistämiseksi: BikeRegister

https://www.bikeregister.com/

https://twitter.com/BikeRegister

https://www.bikeregister.com/
https://twitter.com/BikeRegister


Pyöräpysäköinnin lisäpalvelut: 
Ideoita mahdollisiksi palveluiksi

Mahdollisia palveluita esim. työpäivän aikana:
▪ Pyörän pesu (päivän aikana)
▪ Renkaiden täyttö 
▪ Huoltopalvelut (esim. öljyäminen tai kausihuolto)
▪ Oman pyörän vuokraus yhteiskäyttöön?

Pysäköinnin ohessa tarjottavia palveluita esim.
▪ Pyörien vuokraus
▪ Tarvikemyynti (pyörälaukut, satulalaukut, soittokellot, valot, pyöräilyvaatteet ja -

asusteet, peräkärryt, renkaat jne.)
▪ Kahvilapalvelut
▪ Tavarasäilytys

▪ Informaatiopiste, jossa infoa kaupunkipyöristä, pyöräreiteistä jne. 
(kylmäasema tai avoin toteutus)

▪ Musiikkia (turvallisuuden tunne)
▪ Vessat, suihkut, juomapiste
▪ Huoltonurkkaus (itsepalvelu)
▪ Sähköpyörien latauspiste sekä katoksellinen, sateelta suojattu teline (akku ei 

kestä kastumista)



Pyöräpysäköinnin lisäpalvelut: 
Esimerkkejä maailmalta, skaalaus Lahteen?

▪ Pyöräkioski ja pyöräkaappi
▪ Täysi suoja varkauksilta kun koko pyörä on 

lukitussa tilassa, johon vain omistajalla pääsy
▪ Avainsysteemi, magneettikortti, käyttö omalla 

lukolla (valvonta esim. viikoittain)

Kuva: http://www.bikeandride.pl/index.html

http://www.biceberg.es/m_galeria.htm

http://www.bikeandride.pl/index.html
http://www.biceberg.es/m_galeria.htm


Pyöräpysäköinnin turvallisuus: 
Esimerkkejä maailmalta, skaalaus Lahteen?

▪ Valoisa maanalainen pysäköinti
▪ Musiikki soi ympäri vuorokauden
▪ Sisäänpääsy vuokraamalla elektroninen kortti

▪ Pysäköintipaikka ei saa olla liian suojainen, missä 
varas voi puuhastella rauhassa.

▪ Useampi sisäänkulku lisää käytön helppoutta, 
toisaalta varkaalla ”takaovi” käytössään



Pyöräpysäköinnin lisäpalvelut: 
Esimerkkejä maailmalta, skaalaus Lahteen?

▪ Pysäköintiä ”pyöräpuussa” 
varkaiden ulottumattomissa

▪ Lisälukkoa löytyy pysäköinnin 
yhteydestä

▪ Turvallisuutta lisää pysäköinnin 
yhteisyydessä tai läheisyydessä 24h 
auki oleva kioski tms. 



Yhteisen keskustelun avauksia matkakeskuksen 
järjestelyjen kehittämiseksi 



Turvallisen pyöräpysäköinnin tavoitteet ja reunaehdot

▪ Mistä pyöräpysäköinnin lisätilaa voitaisiin käytännössä irrottaa?
▪ Missä pyöräpysäköintipalveluille on erityisesti tarvetta?
▪ Millaisissa tilanteissa pyöräpysäköintipalveluilla voidaan estää 

pyörävarkauksia?
▪ Miten matkakeskuksen pysäköintijärjestelyitä voitaisiin kehittää?
▪ Millaisia eri tahojen intressejä toteutukseen voisi liittyä?
▪ Ketkä olisivat halukkaita osallistumaan toteutukseen?



Turvallisen pyöräpysäköinnin tavoitteet ja reunaehdot: 
Hallinnolliset- ja tilakysymykset



Pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen liittyvät 
toimijat rooleineen

▪ Mitkä toimijat liittyvät nykyisin pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen? 
▪ Keitä uusia toimijoita kehittämiseen olisi tarpeen sisällyttää?
▪ Mitkä ovat kunkin tunnistetun toimijan tehtävät palveluiden 

kehittämisessä? Mitä haasteita näiden tehtävien toteutumisessa voidaan 
tunnistaa?



Pysäköinnin maksuhalukkuus ja uudet lisäpalvelut

▪ Millaisia lisäpalveluita pysäköinnin yhteydessä voitaisiin toteuttaa?
▪ Mitä palvelujen toteuttaminen käytännössä vaatisi?
▪ Kuka palveluita käytännössä pyörittäisi?



Polkuja uudenlaisiin pyöräpysäköintipalveluihin: 
Miten yhdessä eteenpäin?



Toteutuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä

Hallinnolliset kysymykset
▪ Mihin kohtaan toteutusta lähdetään suunnittelemaan?
▪ Keiden kanssa tarvitaan keskustelua/yhteistyötä, jotta tilat saadaan käyttöön?

Palvelujen operointi
▪ Kenellä olisi halukkuutta operoida uutta palvelua?
▪ Mitä kiinteitä rakenteita tarvitaan? Mistä näihin saadaan rahoitus?

Lisäpalvelut
▪ Millaisia lisäpalveluita voitaisiin tarjota?
▪ Millä tahoilla olisi kiinnostusta yhteistyöhön lisäpalvelujen tiimoilta?

Liiketoiminta ja kustannukset
▪ Millaisia kustannuksia voidaan hyväksyä toiminnasta aiheutuviksi?
▪ Ketkä voisivat rahoittaa toimintaa? (käynnistysvaihe/jatkuva rahoitus)
▪ Millaiseksi kokonaisuus pitäisi muotoilla, jotta sen kautta saataisiin syntymään (itse)kannattavaa liiketoimintaa?



Pyöräpysäköintipalveluiden kehittämisen aikajana: 
käytännön yhteistyö asian edistämiseksi

▪ Miten yhteistyöverkko asian edistämiseksi muodostetaan? 
▪ Mitkä olisivat heti tilaisuuden jälkeen seuraavat askeleet?
▪ Mikä olisi verkoston toimintamuoto? Ketkä mukaan?


