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Pyöräpysäköinnin 
maksuhalukkuus Turussa



• Maksuhalukkuus

• Kyselyn tilaaja CIVITAS 

ECCENTRIC -hanke

• Kesäkuu 2018

• Kohderyhmänä turkulaiset

• Kanavat

Kyselyn tavoite 
ja toteutus



Taustatiedot
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Vastaajien ikäjakauma

• Vastaajia 612, joista 593

(97 %) omistaa pyörän tai 

heillä on pyörä käytettävissä

• 5 % omistaa sähköpyörän

• 93 % vastaajista turkulaisia, 

6 % Turun alueelta



Pyörällä liikkuminen

Kuinka usein pyöräilet…
…lumettomana ja 

jäättömänä aikana

…talvella, kun 

maassa on lunta ja 

jäätä?

Päivittäin tai lähes päivittäin 368 62 % 126 21 %

2-3 kertaa viikossa 128 22 % 59 10 %

Kerran viikossa 34 6 % 34 6 %

2-4 kertaa kuukaudessa 36 6 % 43 7 %

Kerran kuukaudessa 7 1 % 23 4 %

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 15 3 % 97 16 %

En koskaan 4 1 % 210 35 %
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Ympäri vuoden,
epäsäännöllisesti
myös talvella

Ympäri vuoden,
säännöllisesti myös
talvella
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• 80 % vastaajista 

huolettaa, että pyörä 

saatetaan varastaa.

• 85 % vastaajista on 

pelännyt, että pyörä 

varastetaan Turussa.

• Pyörä tai sen osa on 

varastettu lähes 

puolelta vastanneista.

Turvallisuus
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Mitä maksullisessa pysäköintitilassa tulee olla?
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Kuinka usein käyttäisit suojattua ja turvallista 

pyöräparkkia?
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”Jos pyörä pitäisi jättää keskustan alueelle varttia pidemmäksi aikaa”

”Kun joutuisin jättämään pyöräni julkiselle paikalle yön yli tai pidemmäksi aikaa”

”Parkkien olemassaolo mahdollistaisi sen, että uskaltaisin tehdä 
pyöräilymatkani kalliimmalla pyörälläni.”

”Jos mukana on esim satulalaukut ja niiden irrottaminen ja kuljettaminen 
työpäivän ajaksi olisi hankalaa”

Millaisissa tilanteissa?



Kuinka paljon maksaisit?

keskiarvo yleisin vastaus

Tunnista 1,0 € 1 €

Päivästä 4,0 € 5 €

Viikosta 10,5 € 10 €

Kuukaudesta 20,4 € 10 €

Kaudesta* 42,2 € 20 €

Vuodesta 67,6 € 50 €

*kausi: (huhti-syyskuu/loka-maaliskuu)



Mallia Tukholmasta



• Turussa aktiivista pyöräilyä ympäri vuoden

• Maksuhalukkuutta löytyy

• Maailmalla on jo pyöräpysäköinnin malleja

• Liiketoimintamalli ja toimijat puuttuu

Yhteenveto



Katariina Salokannel

katariina.salokannel@turku.fi
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