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Asukaskyselyn toteutus
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Sähköinen asukaskysely toteutettiin 

16.8.-5.9.2022 välisenä aikana

Asukaskyselyn tavoitteena oli selvittää 

käyttäjien mielipiteitä ja arvioita 

taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin 

riittävyydestä ja laadusta. 

Kyselyn linkkiä jaettiin taloyhtiön ja/tai 

isännöitsijöiden kautta.



Vastaajien taustatiedot

• Kyselyyn saatiin yhteensä 121 vastausta. 

• Vastaukset painottuvat noin 9 kohteeseen. Kaikkiaan vastauksia saatiin 11 kohteesta. 2 kohteesta ei saatu vastauksia 

ollenkaan. Tämän vuoksi tulokset eivät ole täysin luotettavasti yleistettävissä.

• Kyselyyn vastaajista 6 ei omistanut polkupyörää eivätkä siten voineet vastata muihin kuin taustatietokysymyksiin.

• Vastanneiden taloudessa asui tyypillisimmin 1-2 henkilöä (82% vastaajista).

• Keskimäärin vastaajat asuvat kaksiossa tai kolmiossa (78%).
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Vastausten lukumäärä taloyhtiöittäin (n=112) 

4
Kohteista 5 ja 7 ei saatu lainkaan vastauksia.  
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Vastaajien taustatiedot

• Tyypillisin pyörän tyyppi oli aikuisten polkupyörä. 

Myös lasten polkupyöriä ja sähköavusteisia 

polkupyöriä löytyi vastaajien taloudesta. 

Tavarapyöriä, pyöräkärryjä ja muita pyöriä oli vain 

vähän.

• Selvästi yleisimmät paikat säilyttää polkupyöriä oli 

taloyhtiön pyörävarastot niin sisällä kuin ulkona 

(83%).

• Enemmistö vastaajista (60%) säilyttää pyöriänsä 

asuinrakennuksen 1. kerroksen pyörävarastossa.

• Keskimäärin vastaajan taloudessa on 1,1 

polkupyörää asukasta kohden.

• Polkupyörän omistus jakautui suhteessa asunnon 

kokoon seuraavasti: 

• Yksiöissä on keskimäärin 1,3 pyörää.

• Kaksiossa on keskimäärin 1,3 pyörää.

• Kolmiossa on keskimäärin 2,5 pyörää.

• Kolmiota isommissa asunnoissa on 

keskimäärin 3,3 pyörää.
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Tyytyväisyys pyöräpysäköintiin

• Vastaajat pääosin (72%) kokivat, että 

pyöräpysäköintitilat ovat riittävät heidän taloutensa 

tarpeisiin. Neljäosa vastaajista koki, että tilat eivät ole 

riittävät. 

• Kokonaisarvosanaksi pyöräpysäköinnille annettiin 7,0 

(asteikolla 1-10), mikä on hyvä.

• Taloyhtiökohtaisten vastaajien määrä ei korreloi 

taloyhtiökohtaisen tyytyväisyyden kanssa (-0,08). 

Tyytyväisyys oli yhtä suurta tai pientä vastausmäärästä 

riippumatta. 
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Tyytyväisyys pyöräpysäköintiin

Pyörävarastot koettiin pääosin turvallisina paikkoina säilyttää pyöriä ja kulkuyhteydet varastoihin nähtiin toimivina. Pääosa

vastaajista koki, että pyörätelineitä on riittävästi ja pyörä mahtuu hyvin sille varattuun tilaan.

Tyytymättömämpiä pyörävarastoissa oltiin pyörän sijoittamiseen telineeseen ja telinemallin toimivuuteen. 

Pihassa olevan pyöräsäilytyksen sijaintiin ja kulkuyhteyksiin oltiin hyvin tyytyväisiä. Pihan telinemallit ja pyörän sijoittaminen 

telineeseen olivat toimivampia kuin pyörävarastossa. Joissakin kohteissa tosin näissäkin nähtiin kehittämistarvetta. Telineitä 

pihassa on valtaosan mielestä riittävästi. Eniten epäilyä sai osakseen pihan turvallisuus pyörän säilyttämiseen. 
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Nostoja avovastauksista

8

Seinällä olevista pyörätelineistä ei pidetä. Ne koetaan 

samaan aikaan ahtaiksi sekä raskaiksi käyttää.

• Seinämalli toimii pyörien 

pitkäaikaissäilytykseen, mutta ei 

arkipyöräilijälle.

• Erikoispyöriä ml. sähköpyörät ei voi 
seinätelineillä käyttää.

”Kaipaisin yksinkertaisia, selkeitä vaakasuoria tankoja, 
joihin kiinnittää pyörä. Tuntuu, että telineet ovat aivan 

turhaan tehty vaikeiksi käyttää.”

Pyöräpysäköinnin turvattomuus nousee 

avovastauksissa selkeästi esille.

• Ulkovarastot ovat turvattomampia kuin 

sisävarastot, mutta sisävarastoihinkaan ei 

uskalleta jättää arvokkaita pyöriä.

• Kameravalvontaa toivottiin useassa 

avovastauksessa.

Muita esiin nousseita huomioita avovastauksista:

• Säilytystilat ovat paikoitellen ahtaita. Tämä voi 

olla seurausta pyörien säilyttämisestä lattialla 

telineiden sijaan.

• Ulkovarastot ovat helppokäyttöisiä, mutta eivät 

suojaa tarpeeksi säältä eikä varkailta.

• Sähköpyörille ja erikoispyörille ei ole järkeviä 

säilytystiloja.

• Sähköpyörän latausmahdollisuus ja 

latauksen paloturvallisuus mietityttää.

• Pyörävarastossa oleva pumppu on hyvä lisä.

• Pyörätelineet ovat ahtaita eikä niitä pysty 

käyttämään, jos viereisessä telineessä on jo 

pyörä.

• Pyörille voisi olla asuntokohtaiset nimetyt 

paikat.



Yhteenveto kyselyn vastauksista
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Pyöräpaikkoja on riittävästi ja 

pyöräpysäköintiin ollaan pääosin 

tyytyväisiä (72%). Turvallisuus koetaan 

sisävarastojen osalta hyvänä, mutta ulkona 

sijaitsevien pyöräpaikkojen turvallisuuden 

suhteen oltiin epäilevämpiä. 

Avovastauksissa turvallisuus asiat nousivat 

esille ja kameravalvontaa toivottiin. 

Runkolukittavat telineet eivät nousseet 

erityisesti avovastauksissa esille mutta ne 

voisivat olla yksi mahdollinen 

parannusehdotus. 

Tyytymättömyyttä ilmenee pyörätelineiden 

mallissa, varsinkin seinätelineet koetaan 

hankalina, sekä pyörälle varatun tilan 

riittävyydessä. Nämä tulokset korreloivat 

hyvin maastokäynneillä tehtyjen havaintojen 

kanssa. 


