
Pyöräilyviikon 2023 infotilaisuus 6.2.2023



Pyöräilyviikkoa poljetaan vuonna 
5.–14.5.2023 

Pyöräpysäköinti - oikea ratkaisu oikeaan paikkaan



Pyöräpysäköinti on jäänyt Suomessa vielä toistaiseksi 

vähemmälle huomiolle..





Laadukas pyöräpysäköinti 

suojaa varastamiselta ja 

toimii kunnan 

käyntikorttina



Pyöräpysäköintiin 

panostaminen on 

liikkumismuotojen 

tasapuolista kohtelua ja 

lisää pyörämatkojen 

määrää



Pyöräliikenteen 
suunnitteluohje 
2020

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf


Pyöräilyviikon teemapäivät 

• Kaupunkipyöräpäivä 5.5. perjantai
• Pyörä kuntoon -päivä 6.5. lauantai
• Perhepyöräilypäivä 7.5. sunnuntai
• Sähköpyöräpäivä 8.5. maanantai
• Pyörällä töihin -päivä 9.5. tiistai
• Pyörällä kouluun -päivä 10.5. keskiviikko
• Pyörällä treeneihin -päivä 11.5. torstai
• Pyörällä kauppaan -päivä 12.5. perjantai
• Pyörämatkailupäivä 13.5. lauantai
• Pyörällä kaiken ikää -päivä 14.5. sunnuntai



Tapahtumat

• Suurempia ja pienempiä tapahtumia

• Mahdollisia yhteistyökumppaneita: 
• Paikallinen pyöräily – tai urheiluseura
• Paikalliset yritykset
• Muut järjestöt/yhdistykset (4H, terveysyhdistykset, jne.)
• Paikalliset liikenneturvan edustajat
• Kirjasto
• Koulut
• Vanhempainyhdistykset

• Olennaista ei ole tapahtumien määrä vaan laatu
• Budjettiin sopiva tapahtumasuunnittelu

• Pysyvät tapahtumat, joihin voi osallistua esimerkiksi koko kesän ajan.



Pääteemaa sopivia tapahtumia

• Pyöräpysäköintikartoitus kunnassa (koulut, kaupat, työpaikat, 
liikuntapaikat, kirjasto, liityntäpysäköinti, kadunvarsipysäköinti)

• Esitellään ja ’’juhlitaan’’ hyviä pyöräpysäköintiratkaisuja 

• Kaupungin tai kylän paras pyöräpysäköinti -kuvakisa

• Kysely asukkaille: mihin pyöräpysäköintejä olisi tarpeellista sijoittaa, 
tulosten julkistus Pyöräilyviikolla

• Pyöräpysäköinnin käyttöasteen mittaus -kansalaisten aktivoiminen, 
palkintona esim. pyöränhuolto tms. 

• Pyöräpysäköintiin panostaneen koulun, työpaikan tai kaupan palkitseminen

• Pyöräpysäköintisuunnistus 

• Mitä tulee mieleen? 



Viestintä 

• Ilmeinen tavoite: saada osallistujia tapahtumiin

• Pitkäjänteinen tavoite: nostaa julkiseen keskusteluun paikallisesti 
tärkeitä pyöräilyn edistämiseen liittyviä teemoja (pyöräliikenteen 
suunnittelu, pyöräilyn edistämisen paikalliset toimenpiteet, 
työpaikkojen ja koulujen toimenpiteet pyöräilyyn kannustamiseksi, 
uudet pyöräväylät ja pyöräpysäköinnit)

• Mahdollisimman laajan näkyvyyden saamiseksi kannattaa viestiä 
monella kanavalla: kuntien ja kaupunkien omilla verkkosivuilla, 
mediatiedotteissa, tiedotteissa, paikallislehdessä ja sosiaalisessa 
mediassa



Pyöräilykuntien verkosto

• Kolmesta neljään mediatiedotetta aiheesta

• Sosiaalisen median viestintä (Facebook ja Instagram) 

• Aineiston lisääminen verkkosivulle

• Kaikkia aineistoja saa vapaasti hyödyntää oman viestinnän tukena

www.pyorailyvuosi.fi

https://pyorailyvuosi.fi/pyorailyviikko/


ESIMERKKI NURMIJÄRVI

https://www.nurmijarvi.fi/teemasivut/pyorailyviikko/


Pyöräpysäköinnin virikeaineisto –
esimerkkejä Suomesta ja ulkomailta

https://www.poljin.fi/sites/default/files/2023-02/Py%C3%B6r%C3%A4pys%C3%A4k%C3%B6innin kehitt%C3%A4minen-pakattu.pdf


Ole yhteydessä
• Tuija Mikkonen, tuija.mikkonen@poljin.fi

• Matti Hirvonen, matti.hirvonen@poljin.fi

• Sanna Ojajärvi, sanna.ojajarvi@poljin.fi

• Henna Palosaari (pyörämatkailu) henna.palosaari@pyoramatkailukeskus.fi
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