
Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin – Lahden 
pyöräpysäköintipalvelut
Työpajan tulokset



Työpajan osallistujat

● Työpajaan osallistui 26 henkilöä

● Keskusteluissa mukana mm. Lahden kaupungin, Ladecin, 
Lahden pysäköinnin, Liikenneviraston, VR:n, poliisin ja Renorin
edustajia sekä säilytysratkaisujen nykyisiä tarjoajia, paikallisia 
yrittäjiä ja LAMK:in opiskelijoita



Työpajan toteutus

● Ryhmätyöskentelyä alustettiin Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin -hankkeen sekä Lahden CitiCAP-hankkeen esittelyllä. 

● Asukas- ja asiakasnäkökulmaa työskentelyyn tuotiin 
pyöräpysäköintikyselyn tuloksia esittelemällä. Palveluntarjoajan 
näkökulmaa keskusteluun tuotiin erilaisten benchmarkattujen
casejen avulla. Molempia näkökulmia vahvistettiin myös osallistujien 
omilla lyhyillä sparrauspuheenvuoroilla.

● Työpajatyöskentelyssä keskityttiin ryhmäkohtaisesti kolmeen 
erilaiseen teemaan, joissa työskenneltiin noin tunnin ajan:

• Teema 1: Turvallisen pyöräpysäköinnin tavoitteet ja reunaehdot

• Teema 2: Pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen liittyvät 
toimijat rooleineen 

• Teema 3: Pysäköinnin mahdolliset lisäpalvelut

● Lopuksi käytiin läpi teemapisteiden tulokset ja keskusteltiin yhdessä 
pilotin jatkossuunnittelusta ja toimijoiden kiinnostuksesta osallistua 
pilottiin.



Teema 1: 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?

Teemapisteen kysymykset



Teema 1: Turvallisen pyöräpysäköinnin 
tavoitteet ja reunaehdot

● Lasikontit lyhytaikaisen pysäköinnin ratkaisuna

• Näkyvä sijainti (sosiaalinen turvallisuus)

• Rakentaminen kaupungin investointina 
(n. 70-100t€; vrt. yksittäisen autopaikan 
kustannus 25-40t€)

• Operointi käyttäjätuloilla (6 €/kk; vrt. autopaikan 
hinta matkakeskuksessa 100€/kk)

● Lasiseinällä erotettu ratkaisu: tulossa käyttöön mm. 
Tikkurilassa

● Säilytyspalvelujen ohella myös riittävä ”vapaa 
pysäköinti” on turvattava

● Vastuukysymykset: säilytys omalla vastuulla myös 
palveluratkaisussa?

● Ratkaisujen kehittämisellä on vaikutuksia mm. 
kunnossapitokysymyksiin

● Tilavaraustarpeet myös 
kaupunkipyörille?

Pysäköintitila kaupungin 
työntekijöille; tilan erottaminen 
lasiseinällä ja kulku 
luottokortilla/kulkukortilla

Tilaa lyhytaikaiseen pysäköintiin
ja lisäpalveluille; esim. Cyclos-
tyylinen lasikontti 
(sovittava kaupunkikuvaan)

Kaappeja pitkäaikaiseen 
pysäköintiin?
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Teema 2: 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?

Teemapisteen kysymykset



Teema 2: Pyöräpysäköintipalveluiden 
kehittämiseen liittyvät toimijat rooleineen

●Pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen tällä 
hetkellä liittyviä toimijoita ovat muun muassa 
kaupungit, kiinteistökehitysyhtiöt ja VR.

●Uusina toimijoina mukaan palveluiden 
kehittämiseen tulisi saada Matkahuolto, 
palveluntarjoajat, vakuutusyhtiöt, 
vartiointiliikkeet, pysäköintihallien operaattorit ja 
kauppakeskukset.

• Parempi säilytysturvallisuus on myös 
yrittäjien etu: kasvava kulkumuoto-osuus 
lisää liiketoimintaa!

●Eri toimijoille tunnistettiin seuraavat tehtävät:
• Kaupungit: pyöräilyn edistäminen ja 
korostaminen kaupunkisuunnittelussa.

• Vakuutusyhtiöt: pyörärekisterin luominen ja 
ylläpitäminen.

• Varkauksien esto vaatii laajaa yhteistyötä: 
esim. runkonumeron ilmoittaminen 
pakolliseksi pyörää myytäessä/ostettaessa

●Eri toimijoiden tehtäviin liittyen tunnistettiin 
seuraavia haasteita:

• Matkahuolto: mahdollinen kiinnostuksen 
puute? (ei edustusta työpajassa)

• Vartiointiliikkeet: kalleus
• Palveluntarjoajat/VR: talvikauden vuoksi 
liiketilojen tulisi sijaita sisällä, mutta niiden 
pitäisi olla kohtuuhintaisia. Toimijat pitäisi 
saada sitoutettua tilaan vuosimaksulla, jotta 
ne eivät ole talven ajan tyhjillään.



Teema 3: Pysäköinnin maksuhalukkuus 
ja uudet lisäpalvelut

● Millaisia lisäpalveluita pysäköinnin yhteydessä 
voitaisiin toteuttaa?

● Mitä palvelujen toteuttaminen käytännössä vaatisi?

● Kuka palveluita käytännössä pyörittäisi?

Teemapisteen kysymykset



Teema 3: Pysäköinnin maksuhalukkuus 
ja uudet lisäpalvelut

● Pysäköinnin yhteydessä voitaisiin toteuttaa seuraavia 
lisäpalveluita:

• omatoimihuoltomahdollisuus,

• huoltopalveluita

• pumppauspiste ja öljyt

• säilytyskaapit tavaroille ja pyörille (maksullisuus ok; 
mm. kypärän & sadevaatteiden 
säilytysmahdollisuus)

● Ovatko em. laajemmat lisäpalvelut kannattavia yrittäjien 
näkökulmasta?

● Palvelujen toteuttamiseen liittyvät kysymykset:

• Miten maksu hoidetaan? Tarve mobiilisovellukselle?

• Miten pyörän lukitus hoidetaan, jos pyörä jätetään 
lukkoon ja tilataan lisäpalveluna huoltoa? Huoltoon 
jättäminen vain tiettyinä miehitettyinä kellonaikoina?

• Pyörien robottipysäköinti? Toimisiko samalla 
periaatteella kuin Lahden nykyinen autojen 
robottipysäköinti?

● Kuka / ketkä vastaisivat palveluista:

• Kesäaikaan kaupungilta kesätyöntekijä 
pyörittämään pysäköinnin lisäpalveluita 

• Kesällä laajemmat lisäpalvelut ja myös kioski?

• Aseman yhteydessä VR pyörittämässä 
pysäköintipalvelua?

● Haasteena löytää yrittäjiä palveluiden tarjoajiksi? 
Näyttäytyykö pyöräpysäköinti kannattavana 
liiketoimintana? Saadaanko toiminnasta kannattavaa 
pelkillä pysäköintimaksuilla?

● Pyöräpysäköinti palveluna (VR, liikennöitsijät), jonka voisi 
ostaa matkalipun yhteydessä? Esim. junalippua ostaessa 
mahdollisuus ostaa samalla pyörälle pysäköintipaikka 
Lahden asemalta. Kokeilu Lahdessa ja skaalaus muille 
potentiaalisille asemille?
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Etenemispolku: miten yhdessä 
eteenpäin?

● Työpajan osallistujilla oli laajaa kiinnostusta yhteisen 
kehittämisen jatkamiseen. Yhteistyömuotona 
parhaiten toimisi jokin sähköinen kanava (esim. 
facebook-ryhmä).

● Keskusteluihin olisi hyvä saada mukaan myös 
ainakin

• Vakuutusyhtiöt / Finanssialan keskusliitto

• Matkahuolto



Johtopäätökset

Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

● Pyöräpysäköintipalvelujen matkaketjuvaikutus: 
mahdollisuus turvalliseen pyöräpysäköintiin 
matkakeskuksella vahvistaa pyöräilyn kulkumuoto-
osuutta!

Mitä ratkaisut edellyttävät julkisen sektorin 
toimijoilta?

● Kaupunki

• Toimijoiden motivointi: alustavan 
maksuhalukkuuden selvittäminen (kysely)

• Yhteistyön koordinointi (parantuvasta 
säilytysturvallisuudesta hyötyvien tahojen laaja 
joukko)

• Investoinnit tarvittaviin tiloihin? (esim. lasikontit)

● Asemanseudun julkiset toimijat (kaupunki, 
Liikennevirasto, muita?): tilankäytölliset hallinnolliset 
kysymykset

● Valtakunnallinen yhteistyö: tiedon jakaminen

• Alueellinen tieto (mm. testitulokset) turvallisista 
lukoista ja lukitustavoista kansalliseen käyttöön

• Ohjeistus: pyöräpysäköinnin tarpeiden huomiointi 
pysäköintilaitosten suunnittelussa


