Kaupunkipyöräpalvelun
käyttäjätutkimus ja
asiakaslähtöinen
suunnittelu
15.11.2017
Leena Gruzdaitis, Trafix Oy
Marianne Tenhula, Palmu Inc. Finland Oy
Kaupungin paras liike

Sisältö
•
•
•
•
•
•

•

Työn lähtökohdat ja toteutus
Päähavainnot
Käyttäytymisprofiilit
Peilaus asiakaskyselyn tuloksiin ja
pyörien käyttödataan
Priorisoidut kehitysteemat
Palvelun yhteiskuntataloudelliset
vaikutukset
Liite: haastatellut, haastattelurunko
ja hypoteesimateriaali

Kaupungin paras liike

Työn lähtökohdat ja toteutus
Lähtökohdat
•

•

•

HKL halusi selvittää syvällisemmin kaupunkipyörien
käyttöä, käyttäjäkuntaa sekä kaupunkipyöräpalvelun
kehittämiskohtia. Laadullisten haastattelujen lisäksi
työssä on tarkasteltu HSL:n toteuttaman
asiakaskyselyn tuloksia ja kaupunki-pyörien
käytöstä kerättyä dataa sekä tehty karkea
yhteiskustataloudellisten vaikutusten laskelma.
Tärkeimmiksi mittareiksi kaupunkipyörien käyttöön
liittyen tunnistettiin
asiakaskokemuksen tasolla suositteluhalukkuus
(NPS) ja liiketoiminnan tasolla käyttöaste. Näiden
lisäksi joukkoliikenteen käytön ja pyöräilyn
lisääminen kaupungissa.
Työn tavoitteena oli muodostaa syvällinen ymmärrys
kaupunkipyöräpalvelun käyttäjistä, kiteyttää se
käyttäytymisprofiilien muotoon sekä koota merkittävimmät kehittämiskohteet käyttäjien näkökulmasta.

Toteutus
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Syvähaastattelua palvelun erilaisten
käyttäjien kanssa
Pikahaastattelua, joilla validoitiin
pullonkauloja ja arvontuoton kohtia
Hypoteesikuvaa haastattelujen tueksi
keskustelua syventämään

Kaupunkipyörien käyttöä kuvaavaa
käyttäytymisprofiilia kehitystyön tueksi
Priorisoitua kehitysteemaa
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Menetelmänä syvähaastattelut
•

•

•

Kvalitatiivisen lähestymisen keinoin
saadaan jo pienellä otoksella keskeistä
ymmärrystä suunnittelutyön tueksi.
Syvähaastattelut ovat noin tunnin mittaisia
kohtaamisia, joiden aikana pureuduttiin
syvälle käyttäjän maailmaan, tavoitteena
ymmärtää käyttäytymismalleja, toiveita,
tarpeita ja tavoitteita.
Haastatteluissa keskeistä on ymmärtää
MIKSI käyttäjä vastaa kuten vastaa, ei
saada vain mielipidettä.
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Keskustelun tukena esitettiin erilaisia
hypoteesikuvia
•

•

Haastatteluissa näytettiin hypoteesikuvia,
joilla haetaan reaktioita ja arvontuoton
kohtia kaupunkipyöräpalvelun kehitykseen.
Hypoteesikuvat toimivat keskustelun
herättäjinä ja ohjaavat käyttäjälle tärkeiden
elementtien tunnistamiseen.
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Päähavainnot haastatteluista
Kaupungin paras liike
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Päähavainnot 1/3
1.

2.

Kaupunkipyörät ovat kokonaisuudessaan todella
pidettyjä, NPS 65 puhuu puolestaan.
Käyttöönotto tapahtuu todennäköisimmin
kavereiden tai tuttujen suosituksesta.
25 € kausihintaa pidetään erittäin
kohtuullisena, ja vaikka olisi rahaa maksaa
enemmän, hintaa pidetään ”ihailtavana”, sillä
mahdollistaa palvelun kaikille kaupunkilaisille.
Toisaalta kausimaksu koetaan myös
helpompana ymmärtää kuin päivä- tai
viikkomaksut.
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Päähavainnot 2/3
3.

4.

Pääsyyt käyttöön ovat kaupunkipyörien tarjoama
liikkumisen huolettomuus: riippumattomuus
joukkoliikenteen aikatauluista, poistuu huoli oman
pyörän varastamisesta keskustassa, tapahtumissa
yms., vapauden tunne sekä kokemus matkan
etenemisestä ja ajan säästöstä. (vrt. Helsingin
kaupungin pyöräilykatsaus 2017, pääasiallinen syy
pyöräillä: kätevin tapa liikkua 40 % vastaajista).
Kaupunkipyörät mahdollistavat joustavan
yksisuuntaisen kulkutavan valinnan ja uudenlaisen
lenkkeilyn kulttuurin. Niiden käyttöönotto voi kuitenkin
olla myös hyvin pienestä kiinni: viekö aamulla roskat, tai
mikä asema lähimpänä.
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Päähavainnot 3/3
5.

6.

7.

Suurimmat yksittäiset käytön esteet ja käyttökynnyksen
nostajat ovat pyörien heikko saatavuus erityisesti
ruuhka-aikoina sekä 30 minuutin käyttöaikarajan
mukanaan tuoma henkinen paine.
Käytössä ja käytänteissä on paljon vaihtelua ja
epäselvyyksiä: esimerkiksi maksut, käyttöönotto,
täydelle asemalle palauttaminen, matkakortin ja
pyöräilijätunnuksen käyttö. Ihmiset eivät herkästi lue ja
perehdy pitkiin ohjeisiin, jonka myötä syntyy helposti
väärinymmärryksiä ja käyttökynnys kasvaa.
Kaupunkipyörien käyttäjistä iso osa vielä "aikaisia
omaksujia" ja kaupunkikulttuurin tukijoita, mutta kuilu
perinteisempään omistamiseen ja yksityisautoilukulttuuriin on suuri  tulevaisuudessa hitaammin
lämpiävät palvelun piiriin, odotettavissa kriittisempi
massa?
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Näistä syistä palvelua rakastetaan
Ennen matkaa

Matkan aikana

Matkan jälkeen

Lähtö ei sidottu aikatauluun
Kun kerran rekisteröitynyt,
käyttöönotto helppoa
Pyöriä paljon katukuvassa ja
saatavilla, pieni käytön
kynnys

Nopea kulku paikasta toiseen
Tunne matkan etenemisestä
Kätevä tapa liikkua

Ei huolta pyörästä palautuksen
jälkeen
•

•
•

•

•
•
•
•

Edullinen hinta, pieni riski vaikkei
käyttäisikään ja voi "tukea" hyvää
tarkoitusta
Ei hankalaa oman pyöränhakua
kellarista, helppo satulan säätö
Ei tarvitse lukita kulkuvaihtoehtoa
vain pyörään tai julkisiin
Luottamus, että läheltä aina löytyy
pyöräasema
Pyörien näkyvä tasaaminen

•

•
•
•
•

Raitista ilmaa ja hyötyliikunta, saa
nauttia kaupungista
Toimintavarmuus: jykevä
peruspyörä, jolla pääsee mukavaa
kaupunkivauhtia
Leppoisa ajoasento, rapa ei roisku
selkään
Tilava kori ostoksille tai
isommallekin laukulle
Lamppu valmiina
Taukomahdollisuus esim.
kirjastokäyntiä varten
Ongelmatilanteessa koettu
positiivinen asiakaspalvelu

•
•

Joustavuus, ei tarvitse palata
takaisin samaan paikkaan
Pyörän voi jättää täydelle asemalle
Selkeä äänimerkki palautuksen
onnistumisesta
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Näistä muodostuu huono kokemus
tai korkea käyttökynnys
Ennen matkaa

Matkan aikana

Matkan jälkeen

Pyöriä ei saatavilla asemalla
Ei tietoa, onko tavoitellulla asemalla pyöriä
tai missä on lähin asema
Epäselvyyksiä, miten käyttöönotto toimii

Ei varmuutta, kauanko matkaa
kulunut/jäljellä (etenkin uudet
alueet ja/tai uusi käyttäjä)
30 min aikaraja tuo (henkistä)
painetta ja rajaa kulkemista
Pyöräillessä tulee herkästi kuuma ja
hikoilee

Palautus ei onnistu, tehtävä useaan
kertaan, pahimmillaan toiselle
asemalle tai ei onnistu
ollenkaan
Myöhästyminen seuraavasta
kulkuvälineestä pitkäksi
venyneen palautuksen takia
Ei varmuutta, onnistuiko palautus

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Pyöriä saatavilla, mutta ovat epäkunnossa tai
väärin toisiinsa kiinnitettyjä
Joku vie pyörän nenän edestä tai joutuu itse
olemaan "ikävä" ja ottamaan viimeisen
pyörän toisen nenän edestä
Käyttöönotossa virheilmoitus, tehtävä useita
kertoja
Valittava joko pyöräilijätunnus tai matkakortti
Ei muista pyöräilijätunnusta tai matkakortti
unohtunut kotiin
Käyttöönoton hitaus
Omat raskaat kantamukset
Jos päällekkäin rfid-kortti ja matkakortti, ei
tunnista matkakorttia  otettava aina
lompakosta
Kynnys ajaa pyörällä Helsingin keskustassa
Pyörän käyttöönotto suoraan ajoväylälle

•
•

•
•
•
•
•

Sateella ei miellyttävin kulkumuoto
Pyörän epäkunnossa: jarrut eivät
toimi/toimivat huonosti, ketjut irtoavat,
satula/ajotanko löysä, pyörän kumi
tyhjä
Jarrut ei toimi alamäessä  penkkaan
Satula hilautuu alaspäin 
pysähdyttävä korjaamaan
Näyttö on pieni, etenkin huonolla kelillä
vaikea saada selvää
Vaatteet epämukavat pyöräilyyn
Akun loppuminen

•
•
•

•

•

Ei varmuutta, onnistuiko palautus
(etenkin täydelle asemalle palautus)
Virheylitykset
Palautukseen liittyvien asioiden
selvittäminen jälkikäteen (turhaan
veloitetut ylitykset)
Penseä asiakaspalvelu palautteen
yhteydessä
30 min aikarajan ylitys voi jäädä
harmittamaan
Kaupungin paras liike

Käyttäytymismallit eli profiilit
•

•

•

•

Käyttäytymismallit kuvaavat palvelun käyttäjien
arkkityyppejä, jotka edustavat suurempien
käyttäjäryhmien tarpeita, tavoitteita, motiiveja,
taitotasoa ym. palvelun käytön kannalta
oleellisia ominaisuuksia.
Ne ovat eri asia kuin asiakassegmentit:
segmentti kuvaa keskiarvoja, käyttäytymisprofiili
tiettyä käyttäytymismallia tietyssä tilanteessa,
usein hieman kärjistäen. Yksi käyttäjä voi
edustaa eri käyttäytymismalleja tilanteesta
riippuen.
Pohjautuvat haastatteluissa tunnistettuihin
käyttäytymiseroihin kaupunkipyörien
käytössä.
Empatian ja suunnittelun työkaluja: niiden avulla
hahmotetaan palvelun erilaisia käyttötapoja ja
autetaan priorisoimaan kehityspäätöksiä.
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Käyttäytymisen ääripäitä
Satunnainen
käyttö

•
•
•

•

Täydentää, ei korvaa muita
kulkumuotoja
Ei kehittynyt rutiinia, joten käyttö
ei aina varmaa, paljon
mieleenpalauttelua
Taipuu helposti muihin
vaihtoehtoihin
Ongelmatilanteet saattavat
nostaa tulevaisuuden
käyttökynnystä

KÄYTTÖTAPA

Kokonaisvaltainen
osa arkea

•
•
•
•

Korvannut jonkun/joitain
arjen kulkumuotoja
Käyttö päivittäin tai
useita kertoja viikossa,
rutiini
Pienet ongelmatilanteet
eivät hätkäytä
Asemaymmärryksen
kertyminen käytön
myötä
Kaupungin paras liike

Käyttäytymisen ääripäitä
Periaatteelliset

•

•

Arvopohjainen tai muu
periaatepäätös esim.
•
Ilmastosyyt
•
Vihreät arvot
•
Kuntoliikunta
Vahvat odotukset
kaupunkikulttuurille

SYYT KÄYTTÖÖN

Käytännölliset

•

•

Ensisijaisesti
kulkumuodon valintaan
vaikuttaa itselle paras
vaihtoehto
Optimoi esim.
•
Aikaa
•
Rahaa
•
Kokemusta/kulku
mukavuutta
•
Hyötyliikuntaa
Kaupungin paras liike

Käyttäytymismallit suhteessa
kaupunkipyörien käyttöön
ELÄMÄNTAPAPOLKIJA

Periaatteelliset syyt

URBAANI
KULKIJA

Satunnainen
käyttö

PAIKKAAJA

Kokonaisvaltainen
osa arkea

Käytännölliset syyt

HYÖTYJÄ
Kaupungin paras liike

Elämäntapapolkija
Elämäntapapolkija polkee säässä kuin säässä kaikki mahdolliset matkansa
mieluiten omalla pyörällään, mutta kokee kaupunkipyörät erittäin hyvänä
vaihtoehtona esimerkiksi oman pyörän ollessa huollossa tai silloin, kun ei
halua lukita pyöräänsä esimerkiksi kaupungin keskustaan.
Hänelle polkeminen on periaatepäätös ja arvokysymys esimerkiksi kuntoiluun,
ilmastoon, joustavuuteen tai vaivattomuuteen liittyen, ja hän edistääkin
mielellään pyöräilyn sanomaa erilaisissa kaupunkikehityksen foorumeissa tai
pyöräilijöiden sisäpiireissä.
Keskeisin tarve
Pystyä paikkaamaan satunnaiset matkansa kaupunkipyörällä vaivattomasti,
kun oma pyörä ei syystä tai toisesta ole vaihtoehto. Pystyä pitämään pyörä
aina liikkumisen vaihtoehtona.

Asiakkaalle arvoa
• Ei pelkoa oman pyörän
katoamisesta
• Päästötön kulkumuoto, voi
minimoida julkisten käytön
• Kaupunkipyöräkausi ympäri vuoden
• Käyttödataa nähtävillä, mahdollistaa
vertailun ja oman kehityksen
seurannan

Jos lähden
retkelle, otan
oman
pyörän.

Ostin fatbiken
talveksi, jotta
voin pyöräillä läpi
vuoden.

Parasta koko hommassa on huolettomuus.
Oman pyörän kanssa pitää aina stressata,
voiko sen jättää viikonlopuksi Pasilan
asemalle kun itse junailee maakunnissa,
vai onko pyörä palasina tai kokonaan nyysitty
kun tulee takaisin.
En mielelläni
käytä julkisia,
niissä mua usein
pelottaa.

Käytön pullonkauloja
• Pyörän käyttömukavuus (ei vedä
vertoja omalle pyörälle)
• Ei vaihtoehto pidemmillä matkoilla
• Vaihteiden epäsopivuus:
Ykkösvaihde hyödytön,
kolmosvaihdekin liian pieni 
pyörällä ei pääse kovin lujaa
• Ei voi olla varma, että saa pyörän
käyttöönsä tarvittaessa

Tein testimatkan
ennen varsinaista
matkaa, ja
huomasin, ettei
pyörällä
pääsekään niin
kovaa kuin
omallani.

Omaan pyörään
tarvin
pyöräilyhousut,
mutta tää on
enemmän
sellainen
kruisailupyörä.

Kaupungin paras liike

Tässä ei tarvi
huolehtia
omasta
pyörästä,
eikä miettiä
niin paljon.

Urbaani kulkija
Urbaani kulkija on moderni, usein vihreitä arvoja kannattava kaupunkilainen ja
kaupunkipyörien suuri fani, joka on ottanut pyörien saapumisen kaupunkiin
suurena edistysaskeleena kaupunkikulttuurille ja ilolla osaksi omaa arkeaan.
Urbaanille kulkijalle kaupunkipyörä korvaa tai täydentää etenkin kaupungin
keskustassa kuljettuja matkoja, jotka hän aiemmin kulki kävellen, raitiovaunulla
tai omalla pyörällä. Hänen oman pyörän käyttönsä on vähentynyt
huomattavasti kaupunkipyörien mukanaan tuoman vapauden tunteen myötä.

Urbaanin kulkijan mielestä pyöräily ei vaadi erityisiä varusteita, hän mieltää
itsensä jopa kaupunkikulttuurin lähettilääksi, hän arvostaa kaupunkipyörien
väriä ja näkyvyyttä kaupungissa, eikä lannistu, vaikka joku kerta asema olisikin
pyöristä tyhjä, sehän vain tarkoittaa, että pyöriä käytetään!
Keskeisin tarve
Saada kaupunkipyörä käyttöön kaupungin sisäisillä lyhyillä matkoilla sekä
itselle että muille. Elävä kaupunki ja vaivaton päästötön liikkuminen.
Asiakkaalle arvoa
• Kaupunkipyörät positiivinen vahvistus kaupunkilaisidentiteetille
• Sujuva ja spontaani liikkuminen
kaupungissa mahdollista
• Pyörien raikas ja näkyvä väri  tuo
iloa kaupunkikuvaan
• Tunne ”yhteisen hyvän” eteen
toimimisesta
• Joustava yksisuuntainen liikkuminen

Tää ei oo
mulle liikuntasuoritus vaan
tapa liikkua.
Mulla on
luottamus, että
jossakin kulman
takana on
pyöräpiste.

Kun asemat on tyhjiä,
tiedän että pyöriä
käytetään, ja se on tosi
hyvä!

Kyllä keli ja
pimeys vaikuttaa
– sateella
kynnys kasvaa
ja pimeämpinä
aikoina.

Haluan olla
hyvä kaupunkipyörälähettiläs!
Esimerkiksi pieni
hiki, sen pitäisi
olla ihan ok.

Käytön pullonkauloja
• Pyöriä ei aina saatavilla lähiasemilla, jolloin saattaa päätyä
kävelemään koko matkan
• Rikkinäiset pyörät
• Vaillinaiset pyörätiet, ajettava autojen
seassa, mikä stressaavaa
• 30 minuutin aikaraja rajoittaa henkisesti
spontaania kaupunkipyörimistä
• Huono keli ja pimeät illat ja yöt
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On hauska
käyttää
kaupunkipyöriä ja kivaa
lipua
kaupungin
halki!

Hyötyjä
Kaupunkipyörät ovat Hyötyjälle ennen kaikkea käytännöllisiä: ne ovat
korvanneet kokonaan tai osan jostakin joukkoliikenteen rutiinimatkasta, kuten
työ- tai koulumatkan. Hän arvostaa sujuvaa, nopeaa tai/ja kustannustehokasta
liikkumista ja optimoi tarkasti omaa kulkemistaan kaupungissa, ja
kaupunkipyörien avulla Hyötyjä on saanut arkeaan sujuvoitettua.
Hyötyjää turhauttaa eniten tyhjät asemat ja pyörien huono saatavuus ruuhkaaikoina, jolloin hän itsekin niitä eniten tarvitsisi. Huonolla kelillä, suuren
tavaramäärän tai seuran vuoksi hyötyjä saattaa yhä valita jonkun muun
kulkumuodon.

On sellainen
arjen sankari
-olo. Oon
onnistunut
ratkaisemaan
arkeni hyvin.

Tässä saa
kätevästi myös
liikuntaa, tulee
sellainen olo,
että jotain on
tullut tehtyä.

Parasta on, että
kaupunkipyörät ei
oo aikatauluun
sidottuja, ei tartte
odottaa!

Jos pyöräasema
on väärässä
suunnassa kuin
minne oon
menossa, saatan
ennemmin ottaa
ratikan tai
bussin.

En oo käyttänyt omaa
pyörääni ollenkaan
sen jälkeen kun otin
kaupunkipyörät
käyttöön.

Mä saan siitä
hirveesti kiksejä,
että ei mee yliajalle.
Joskus sitä saattaa
sen viimeisen kilsan
polkea aika lujaa.

Keskeisin tarve
Saada omaa työ- tai vapaa-ajanmatkaansa selvästi nopeutettua/tehtyä
vaivattomammaksi, vähennettyä joukkoliikenteen vaihtojen määrää tai
sujuvoitettua kokemusta
Asiakkaalle arvoa
• Kaupunkipyörien laaja verkosto
• Oman matkan nopeutuminen ja
sujuvoituminen, "arjen sankaruus"
• Pyörällä pääsee heti liikenteeseen
• Todella edulliseksi koettu hinta
• Tieto pyörien saatavuudesta
etukäteen

Käytön pullonkauloja
• Pyöriä ei saatavilla lähimmällä
asemalla
• Pyörän käyttöönoton hitaus
• Kolmosvaihdekin aika pieni vaihde
• Palautusvirheet hidastavat käyttöä
Kaupungin paras liike

Paikkaaja
Paikkaaja ei ole rutinoitunut kaupunkipyörien käyttäjä, vaan hänelle arkimatkat
taittuvat selvästi kätevämmin joukkoliikenteellä tai omalla autolla. Paikkaaja
optimoi milloin aikaa tai rahaa, milloin matkustusmukavuutta, koettua
helppoutta tai tuttuutta. Jos keli on huono tai mieli maassa, mukavin vaihtoehto
helposti ratkaisee.
Paikkaaja ei ole välttämättä itse ollut aktiivisena ottamaan kaupunkipyöriä
käyttöön, vaan on saanut sysäyksen siihen kaveriltaan tai puolisoltaan. Hän ei
ole valmis kävelemään pitkiä matkoja kaupunkipyöräasemille tai selvittämään,
mistä pyöriä löytyy, joten käyttö jää helposti vähäiseksi, ellei pyörä ole ainoa
vaihtoehto tai asema nenän edessä. Satunnaisen käytön vuoksi kynnys
käytölle voi nousta myös 30 minuutin aikapaineen takia tai huonojen aiempien
kokemusten vuoksi.

Mulla ei ole
käsitystä, mihin
30 minuuttia
riittää.

Kun asema on
täynnä,
uskaltaako sille
jättää?

Jos tiedän että
edessä on iso
ylämäki, en ota
kaupunkipyörää
koska en halua
olla hikinen
kun saavun
töihin tai
muuhun
tapaamiseen.

Mä en oikein
muista, miten niitä
kaupunkipyöriä
käytetään.

Mä en halua olla
yksin siinä
tilanteessa, en
halua näyttää
tyhmältä, jos en
osaakaan käyttää.

Keskeisin tarve
Taittaa satunnainen joukkoliikenteen tai yksityisauton matka helpoimmalla
vaihtoehdolla, nähdä kaupunkipyörä relevanttina vaihtoehtona matkanteolle.
Asiakkaalle arvoa
• Relevantti vaihtoehto esimerkiksi
yömyöhällä kotiin liikkumisessa
• Vahvat käytännön perustelut (esim.
reittioppaassa), miksi kaupunkipyörä
relevantti vaihtoehto
• Laaja verkosto pyöriä ja suunnittelun
tueksi tietoa
• Selvät ohjeet esim. videon
muodossa, miten pyöriä käytetään

Käytön pullonkauloja
• Ei tietoa, missä asemia sijaitsee
• Ei tietoa, onko pyöriä saatavilla
• Ei varmuutta käytöstä tai riittääkö aika
• Käyttökertojen välillä saattaa olla pitkäkin
aika, jolloin ei helposti muista, miten käyttö
menikään
• Kiusaantuneisuus ongelmatilanteen edessä
• Ei "pyöräilyihminen"
• Pyöräillessä hikoileminen

Kaupungin paras liike

Ulkopuolinen – miksi pyörä jää käyttämättä?
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ei tunnu itselle relevantilta vaihtoehdolta
Liian paljon kannettavaa
Pyöräillessä tulee hiki
30 minuutin aikaraja ahdistaa
Rekisteröitymisen monivaiheisuus nostaa
kynnystä
Uutta ei jakseta kokeilla
Ei tietoa asemien sijainneista tai pyörien
saatavuudesta
Julkisen liikenteen pysäkit ovat pyöräasemia
lähempänä
Liian näkyvä pyörä, ei haluaisi erottua massasta
Vahva epävarmuus käytöstä ja pelko
ongelmatilanteista

Mä en pidä
urheilulajeista,
joissa mun jalat
ei osu maahan.

Jos saan paljon
katseita, haluaisin
olla näkymätön, olla
normaalisti liikenteen
joukossa.
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Mä en koe
olevani
oikeen
sellane
pyöräilijäihminen.

Mille profiileille palvelua ensisijaisesti
suunnitellaan?

Kaikille profiileille yhteisiä suunnittelun ohjureita

Madalla kynnystä: Lisää kuorman tasaamista ja laajenna verkostoa, jotta pyöriä aina lähellä ja saatavilla.
Selkeytä: Tuo tieto asemien sijainnista, pyörien saatavuudesta ja käytöstä käyttäjälle luontevaan kanavaan.
Sitouta: Tue rutiininmuodostusta tiedon, käyttöön kannustamisen ja palkitsemisen kautta.
Kaupungin paras liike

Eri profiilien suunnittelun ohjureita
Madalla kynnystä: Paranna ajomukavuutta
tuomalla lisää vaihteita ja huoltamalla pyöriä
aktiivisesti.

Madalla kynnystä: Mahdollista lahjakortin
hankkiminen, jotta Urbaani kulkija voi kannustaa
muitakin pyöräilemään

Selkeytä: Tuo esiin toimintamallit
ongelmatilanteista raportoimiseen.

Selkeytä: Tuo tietoa käytännöistä, esim.
aseman ulkopuolelle lukitseminen tai
virheilmoitukset

Sitouta: Ota aktiivipyöräyhteisöt mukaan
kehittämiseen ja kannusta palautteen
jättämiseen.

Madalla kynnystä: Tuo tieto asemista ja
pyörien tilanteesta tuttuihin kanaviin,
yksinkertaista käyttöönottoa Tarjoa aina
heti tukea ongelmatilanteessa.
Selkeytä: Tuo tietoa, mihin 30 minuutin
aikaraja riittää, tue matkantekoa ja
kulkemista mm. aikaa ja reittiä
näyttämällä. Tue käyttöönottoa ja
palautusta selkein ohjein, esim. videot.
Sitouta: Mahdollista varaus.

Sitouta: Palkitse pyörän palauttamisesta
tyhjälle asemalle, tuo näkyväksi
kaupunkipyörien vaikutus kaupungille

Madalla kynnystä: Varmista, että pyöriä aina
saatavilla, laajenna verkostoa jotta
todennäköisemmin lyhentää kävelyä asemalle.
Selkeytä: Tuo tietoa käytännöistä, esim.
aseman ulkopuolelle lukitseminen tai
virheilmoitukset. Tuo tieto saatavuudesta.
Sitouta: Tuo näkyväksi omat ajetut matkat ja
kilometrit, tarjoa reittiehdotuksia optimoinnin
tueksi. Mahdollista varaus.
Kaupungin paras liike

Peilaus HSL:n asikaskyselyn
tuloksiin ja kaupunkipyörien
käyttödataan
Kaupungin paras liike

Hyödynnetyt aineistot
Kaupunkipyöräpalvelun
asiakaskysely 2017, HSL

Kaupunkipyörien käyttödata,
CityBike Finland ja HSL

•

•

•
•

Kysely lähetettiin kaikille
kaupunkipyöräpalveluun tietonsa
tallentaneille, yhteensä 78 671
henkilölle. Lokakuun alussa kyselylinkki
oli pop up -ikkunana myös
hsl.fi/kaupunkipyörät-sivulla.
Kyselyn vastausaika 22.9.–8.10.2017.
Kyselyyn vastasi 7 940 henkilöä.

•

Kaupunkipyörien käyttödata on
Smooven raakadata, johon on HSL:n
toimesta lisätty käyttäjien taustatietoja.
Tässä työssä hyödynnetty Mikko
Ranisen graduaan varten tuottamaa
aineistoa.
•

Data 2.5.–14.9.2017, mukana vain
Helsingin 140 asemaa. VIP-passilla
tehdyt matkat otettu pois. Matkan
pituuden täytyy olla 100m ja 70km välillä.
Matkan keston taas 1 min ja 5 h välillä.

Kaupungin paras liike

Kaupunkipyörien käyttäjät
•

•

•

63 % käyttäjistä on ostanut koko kauden,
kausikäyttäjät tekivät 91 % kaikista
kaupunkipyörämatkoista.
77 % käyttäjistä, jotka ovat ilmoittaneet
tietonsa (noin 10 % käyttäjistä), asuvat
postinumeroalueella, jolla sijaitsee
kaupunkipyöräasema. Noin 49 %
matkoista alkaa tai päättyy käyttäjän
ilmoittamalle asuinpostinumeroalueelle.
Käyttäjien, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa
ja jotka eivät asu kaupunkipyöräasemallisella postinumeroalueella, osuus
korostuu rautatieaseman
(Töölönlahdenkatu, Kaisaniemenpuisto,
Rautatientori), Ruoholahden (Itämerentori)
ja Pasilan aseman (Veturitori)
kaupunkipyöräasemilla.
Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)
Kaupunkipyörien käyttödata-analyysit

Kyselyyn
vastanneet

Matkoista

Käyttäjistä

Kaupungin paras liike

Kuinka usein ja millaisilla matkoilla
kaupunkipyöriä käytetään?
•

•

Kaupunkipyörien käyttö vaihtelee paljon
ja niitä käytetään monipuolisesti.
Kyselyyn vastanneet käyttävät
kaupunkipyöriä erityisesti vapaaajanmatkoilla, mutta myös työ- ja
asiointimatkoilla.
Useimmiten vastaajat ovat käyttäneet
kaupunkipyöriä muutaman kerran
viikossa tai muutaman kerran
kuukaudessa.

Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)

Korvautuneet kulkutavat ja kaupunkipyörä
osana joukkoliikennematkaa
•

•

•

Kyselyyn vastanneet käyttivät
kaupunkipyöriä osana joukkoliikennematkaa,
ja niillä kuljetaan myös koko matka.
Kyselyyn vastanneet ilmoittivat
kaupunkipyörien korvanneet etenkin kävelyja raitiovaunumatkoja, mutta myös bussilla ja
omalla pyörällä tehtyjä matkoja.
Haastatteluissa kaupunkipyörien havaittiin
korvanneen etenkin vähän pidempiä
kävelymatkoja, joilla pyörä on kävelyä
nopeampi kulkutapa, lyhyitä
joukkoliikennematkoja sekä
joukkoliikenteellä tehtyjä liityntämatkoja.
Kaupunkipyörä valitaan sen nopeuden ja
siihen liittyvän matkan etenemisen tunteen
takia (esim. ei joukkoliikennevälineen
odottelua).
Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)

Eniten käytetyt asemat ja kaupunkipyörien
käytön kytkeytymisen joukkoliikenteeseen
•

•
•

Kaupunkipyörien käyttödata-analyyseissä
metroasemat (Ruoholahti, Hakaniemi ja
Sörnäinen) sekä rautatieaseman
kaupunkipyöräasemat havaittiin piirtyvän kartalle
tarkasteltaessa eniten käytettyjä asemia.
Tämän osoittaa, että kaupunkipyörät kytkeytyvät
osaksi joukkoliikennettä ja joukkoliikennematkoja.
Seuraavilla kalvoilla on esitetty
Töölönlahdenkadun ja Pasilan aseman
kaupunkipyöräasemalta lainattujen pyörien
kohdeasemat. Töölönlahden kadulta lähtevät
matkat suuntautuvat vahvasti baanaa pitkin
Ruoholahden suuntaan. Pasilan asemalta
lainattujen pyörien kohdeasemat painottuvat
Teollisuuskadun ympäristön ja Länsi-Pasilan
työpaikka-alueille. Vuorokausijakaumassa näkyy
työmatkaliikenteelle tyypilliset aamu- ja iltahuippu.
Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyörien käyttödata-analyysit (Mikko Raninen, Sweco Ympäristö Oy)

Töölöönlahdenkatu

Kohdeasemat

Lähtöasema

Vuorokausijakauma, lähdöt

Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyörien käyttödata-analyysit (Mikko Raninen, Sweco Ympäristö Oy)

Pasilan asema

Kohdeasemat

Lähtöasema

Vuorokausijakauma, lähdöt

Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyörien käyttödata-analyysit (Mikko Raninen, Sweco Ympäristö Oy)

Käytön suunnitelmallisuus ja pyörien
saatavuuden tarkistaminen etukäteen
•

•

Kyselyssä vastaajat, jotka ilmoittivat
käyttävänsä kaupunkipyöriä suunnitelmallisesti,
ilmoittivat tarkistavansa pyörien saatavuuden
selvästi useammin joko Reittioppaasta tai
muulta kuin spontaanisti kaupunkipyöriä
käyttävät.
Tämä tukee haastattelujen havaintoja:
suunnitelmallisesti pyöriä käyttävät selvittävät
etukäteen reitin ja pyörien saatavuuden.
Spontaani käyttäjä tarttuu tilaisuuteen ja ottaa
pyörän käyttöön, jos niitä on saatavilla.

Spontaanisti

Suunnitelmallisesti

Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)

Käyttötyylin dimensiot profiilista riippumatta
Jos meen
uuteen
paikkaan,
suunnittelen.

Spontaani

Suunnitelmallinen
•
•
•
•

Selvittää etukäteen reitit ja varmistaa
pyörien saatavuuden
Ostaa kauden/päivämatkan etukäteen
Haluaa ymmärtää toimintaperiaatteen
ennen kuin käyttää
Jännittää yllättäviä tilanteita

•
•
•
•

•

Arvoa tuo:
•
Luotettava tieto pyörien
saatavuudesta
•
Selvät ohjeet, miten
käyttöönotto toimii

•

Tarttuu tilaisuuteen, jos huomaa
pyörän
Ostaa kauden/päivämatkan hetken
mielijohteessa, pyörien luona
Oppii kokeilemalla ja käytännön
kautta
Ei hätkähdä uusista tilanteista
Arvoa tuo:
•
Laaja pyöräverkosto ja
näkyvyys, nopea
käyttöönotto
Kaupungin
paras liike

Kaupunkipyörillä ajetut matkat
•

•

Kaupunkipyörien käyttödatan perusteella
kaupunkipyörillä ajetaan tyypillisesti
lyhyitä matkoja. Niiden keskimääräinen
kesto on alle 13 minuuttia ja matkan
pituus hieman reilu 2 km.
Kaupunkipyörien käyttödatasta ei käy
ilmi haastatteluissa sekä kyselyn
avoimissa vastauksissa toistuvasti esille
noussut 30 minuutin ilmaisen käyttöajan
aiheuttama henkinen paine. Yli 95 %
matkoista kestää enintään 30 minuuttia
ja noin 83 % alle 20 minuuttia.

Kesto ka.

00:12:38

Kesto mediaani

00:10:33

Kesto desiili 10 %

00:05:18

Kesto desiili 90 %

00:20:24

Pituus ka.

2 213

Pituus mediaani

2 042

Pituus desiili 10 %

925

Pituus desiili 90 %

3 657

Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyörien käyttödata-analyysit (Mikko Raninen, Sweco Ympäristö Oy)

Ajalliset ja rahalliset säästöt
•

•

•

Kyselyyn vastanneet ovat kokeneet
kaupunkipyöräpalvelun tuoneen heille etenkin
ajallisia säästöjä.
Haastatteluissa kaupunkipyörällä liikkuminen
koettiin nopeaksi ja sujuvaksi. Haastatteluiden
perusteella kaupunkipyöriä rakastetaan juurikin
siksi, että niillä pääsee nopeasti paikasta
toiseen, niihin liittyy tunne matkan etenemisestä
ja ne ovat kätevä tapa liikkua. Kyselyn tulokset
ajallisista säästöistä tukevat näitä havaintoja
hyvin.
Haastatteluissa kaupunkipyöräkauden hintaa
pidettiin erittäin kohtuullisena ja palvelun
katsottiin maksaneen hintansa nopeasti
takaisin. Osalla kaupunkipyörä korvasi
matkakorttikauden oston kesäaikaan, toisaalta
voimassa oleva joukkoliikenteen kausilippu
vähensi kaupunkipyörien käyttöä etenkin
syksyllä.
Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)

Rahalliset
säästöt

Ajalliset
säästöt

Kaupungin paras liike

Käyttökokemus ja palvelun suositteluluku (NPS)
•
•

Keskiarvo 3,89

Palvelu on erittäin pidetty ja suositteluluku
on hyvin korkea.
Samat pullonkaulat (pyörien saatavuus ja
täydelle palauttaminen) ja arvontuotot
(pyöräasemien sijainnit ja käyttömaksujen
kohtuullisuus) nousivat esille sekä
kyselyssä että haastatteluissa.

NPS 65

Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)

Avoimet kehittämisideat
•

Kyselyn vastauksissa nousivat esille
samat teemat kuin haastatteluissa:
•
Pyörien saatavuus
•
Pyörien kunto
•
Täydelle asemalle palauttaminen
•
30 minuutin aikaraja
•
Pyörien kunnosta tai viasta
raportointi
•
Virtuaaliasemat
•
Sovellus
•
Kauden pidennys
•
Toimintahäiriöt
•
Asiakaspalvelun tavoittaminen
•
Ehdotuksia, minne verkostoa pitäisi
laajentaa
Kaupungin paras liike

Lähde: Kaupunkipyöräpalvelun asiakaskysely 2017 (HSL)

Käyttäjänäkökulmasta
priorisoidut kehitysteemat
Kaupungin paras liike

1. Saatavuuden ja toimintavarmuuden
lisääminen
•

•

Isoimmat haasteet kaupunkipyörien käytössä
liittyvät pyörien saatavuuteen. Lisäksi käytössä
esiintyy pieniä hidastavia vikoja, jotka
jatkuessaan saattavat nousta käytön esteiksi.
Monelle käytön este on yhä, että pyöriä ei ole
riittävän lähellä itselle tärkeillä alueilla.
Tavoite: Varmistaa, että pyöriä on aina
saatavilla asemilla, että ne ovat
toimintakuntoisia, ja että verkosto laajenee
tehden yhä useammalle kaupunkipyörästä
relevantin vaihtoehdon ja tukien
rutiininmuodostusta kohti aktiivisempaa
kaupunkipyörien käyttöä.

Ymmärrän hyvin, että
pakkasella järjestelmä
ei välttämättä toimi,
mutta jos olisi ympäri
vuoden käytössä, kyllä
käyttäisin.

Olisi mahtavaa, että
keskuspuiston tuntumaan
tulisi asemia, jotta voisi
juoksulenkiltä palatessa
ottaa pyörän!

Olisi mahtava jos
ajomukavuus
lisääntyisi ja pyörällä
pääsisi kovempaa.

Niitä pyöriä
tasataan, mutta
ei tarpeeksi.

Useammankin kerran on
tullut tehtyä hukkareissu
sen takia että appi näyttää
pyöriä olevan asemalla,
mutta mikään niistä ei ole
ajokunnossa.
Kaupungin paras liike

1. Saatavuuden ja toimintavarmuuden
lisääminen
Esimerkkiratkaisuja
•

•
•
•

•

Verkoston laajentaminen "tasaisesti alueille, joissa
ihmisiä asuu" (esim. keskuspuiston läheisyyteen,
Pasilaan Fennia-rakennuksen läheisyyteen,
Haagaan, Pohjois-Haagaan, Munkkivuoreen,
Idässä Viikin suuntaan, Espooseen)
Aktiivisempi kuorman tasaaminen  innokkaiden
pyöräilijöiden hyödyntäminen insentivoimalla?
Pyörän varaamisen mahdollistaminen
Pyörän kunnon näyttäminen (esim. alhaiset
rengaspaineet), selvästi epäkunnossa olevien
pyörien merkitseminen näkyvästi ja pikainen
huolto.
Käyttökauden pidentäminen (vähintään aloituksen
aikaistaminen). Pyörien näkyminen katukuvassa
muistuttaa, luo tuttuutta ja voi osaltaan madaltaa
käyttökynnystä.

Ymmärrän hyvin, että
pakkasella järjestelmä
ei välttämättä toimi,
mutta jos olisi ympäri
vuoden käytössä, kyllä
käyttäisin.

Olisi mahtavaa, että
keskuspuiston tuntumaan
tulisi asemia, jotta voisi
juoksulenkiltä palatessa
ottaa pyörän!

Olisi mahtava jos
ajomukavuus
lisääntyisi ja pyörällä
pääsisi kovempaa.

Niitä pyöriä
tasataan, mutta
ei tarpeeksi.

Useammankin kerran on
tullut tehtyä hukkareissu
sen takia että appi näyttää
pyöriä olevan asemalla,
mutta mikään niistä ei ole
ajokunnossa.
Kaupungin paras liike

2. Käyttökynnyksen madaltaminen ja
epävarmuuden vähentäminen
•

•

Kaupunkipyörien käyttöön liittyy edelleen paljon
kynnyksiä etenkin satunnaiskäyttäjille tai täysin
ulkopuolisille. 30 minuutin aikaraja asettaa
ennen kaikkea henkisen paineen, jonka lisäksi
käyttöönottoon ja palautukseen liittyy paljon
epävarmuuksia, palautukseen täydelle
asemalle, matkakortin ja pyöräilijätunnuksen
käyttöön sekä ongelmatilanteiden
käsittelyyn. Osa käyttäjistä tarkistaa HSL:n
sivuilta joka kerta, että palautus on onnistunut.
Tavoite: Madaltaa käyttökynnystä ja opettaa
käyttäjä lempeästi löytämään kaupunkipyörän
hyödyt itselleen ja luomaan varmuutta käyttöön.

Mä googlasin ja menin
HSL:n sivuille, se oli pitkä
prosessi, ja mulle oli
epäselvää, mitä kaikkea
tarviin siihen et voin ottaa
pyörät käyttöön.

Mä yritin ostaa
kauden
yllätykseksi
tyttöystävälleni,
mut se ei ollut
mahdollista.

On hölmöä, että kun olen
kerran valinnut matkakortin,
en voi enää käyttää
pyöräilijätunnustani, ei mulla
ole aina matkakortti mukana!

Jos käyttöaika olisi
vähän pidempi,
antaisi vähän
rauhaa, eikä tarvisi
kytätä, missä on
seuraava asema.

Kaupungin paras liike

2. Käyttökynnyksen madaltaminen ja
epävarmuuden vähentäminen
Esimerkkiratkaisuja
•

•
•
•

•
•

Tee aika näkyväksi, esim. väläyttämällä viiden
minuutin kohdalla ”aikasi on loppumassa”, tuomalla
käyttäjätarinoita näkyväksi ja kertomalla, mihin
kaikkeen 30 minuuttia riittää.
Ajan näyttämisen kääntäminen "ajettu"  "aikaa
jäljellä"
Käyttö mahdollista sekä pyöräilijätunnuksella että
matkakortilla (sekä puhelimen nfc?)
Yhteistyötahot katvealueilla, esim. mahdolliset
retkikohteet. "Pysähdy kahvilla ja pidennä
käyttöaikaa 30 minuutilla"
Pyörien palautus hallitusti myös asemien
ulkopuolelle (virtuaaliasemat)
Lahjakortti, jonka voi ostaa puolisolle/ystävälle

Mä googlasin ja menin
HSL:n sivuille, se oli pitkä
prosessi, ja mulle oli
epäselvää, mitä kaikkea
tarviin siihen et voin ottaa
pyörät käyttöön.

Mä yritin ostaa
kauden
yllätykseksi
tyttöystävälleni,
mut se ei ollut
mahdollista.

On hölmöä, että kun olen
kerran valinnut matkakortin,
en voi enää käyttää
pyöräilijätunnustani, ei mulla
ole aina matkakortti mukana!

Jos käyttöaika olisi
vähän pidempi,
antaisi vähän
rauhaa, eikä tarvisi
kytätä, missä on
seuraava asema.

Kaupungin paras liike

Kysymyksiä käytön kynnyksellä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitä tarvitsen käyttöönottoon?
Miten käyttöönotto ja palautus tapahtuu?
Voinko käyttää sekä pyöräilijätunnustani että
matkakorttiani käyttöönotossa?
Missä asemia on?
Miten pyörä jätetään tauolle?
Miten pyörä palautetaan täydelle asemalle?
Mitä jos pyörä on viallinen?
Miten toimin ongelmatilanteissa?
Mikä on paras reitti?

Kaupungin paras liike

3. Yhtenäinen tieto ja käyttöönotto, yhdestä
paikasta
•

•

•

Käyttäjät etsivät eri lähteistä tietoa pyörien saatavuudesta,
reiteistä, omista ajetuista matkoistaan sekä ohjeita pyörien
käyttöön. Samoin käyttäjillä on erilaisia ajatuksia pyörän
käytöstä: voiko käyttää sekä matkakorttia että
pyöräilijätunnusta, saako täydelle asemalle palauttaa tai
millainen on oikeaoppinen palautus täydelle asemalle.
Yhteisö myös on kehittänyt omia pieniä tapojaan kuten
pyörän satulan kääntäminen vian ilmoittamiseksi.
Jotta tulevaisuudessa kaupunkipyörät ovat vielä sujuvampi
ja saumattomampi osa joukkoliikennekokemusta, tulee
kaupunkipyörät tuoda relevantiksi ja tasavertaiseksi
vaihtoehdoksi muun joukkoliikenteen rinnalle. Olennaista on
tiedon ja käyttöönoton tuominen yhteen paikkaan, esim.
HSL-mobiiliin, joka mahdollistaisi kaupunkipyörien
linkittymisen vahvemmin osaksi joukkoliikennettä.
Tavoite: Luoda kaupunkipyörät luontevaksi osaksi koko
joukkoliikenneketjua, tarjota yhtenäinen kanava, josta saa
sekä tietoa kaupunkipyörien käytöstä että reiteistä, voi ottaa
pyörän käyttöön, maksaa kauden sekä tehdä vikailmoituksia
ja antaa palautetta.

Mun käyttöhistoria
motivoi.

Kilometrejä on
kauheen kiva
seurata! Oli
itsellenikin yllätys,
kuinka oon
ylittänyt itseni
kilometrimäärällä,
nyt oon ihan
koukuttunut.

Mä en tiedä, voinko
palauttaa täydelle
asemalle.

Mobiilisovellus
nopeuttaisi ja
helpottaisi, kun
matkakortin käyttö tai
tunnusluvun näpyttely
jäisi pois.
Kaupungin paras liike

3. Yhtenäinen tieto ja käyttöönotto, yhdestä
paikasta
Ratkaisuja-ajatuksia
•

•

•
•
•

•
•

Tiedon kiteyttäminen ja kirkastaminen HSL:n sivuilla, oman
pyöräilijä-sivun uudelleenmuotoilu vastaamaan
kirkkaammin käyttäjien tarpeita
Kaupunkipyörät osana HSL:n mobiilisovellusta, (reitit,
pyörien saatavuus, omat tiedot, käyttöönotto, luonteva
yhdistäminen muuhun joukkoliikenteeseen)
Kytkös työmatkaseteleihin
Ongelmatilanteiden hoito: miten tulee toimia vikatilanteiden
edessä.
Matalampi kynnys palautteenantoon erityisesti pyörien
vioista, nyt moni vikailmoitus jää antamatta ja vikojen
korjaaminen viivästyy
Aktiiviyhteisön hyödyntäminen ja sitouttaminen
kehitystyöhön
Tieto muutoksista ja esim. lukitsemisesta selkeästi esille,
esim. opastusvideot

Mun käyttöhistoria
motivoi.

Kilometrejä on
kauheen kiva
seurata! Oli
itsellenikin yllätys,
kuinka oon
ylittänyt itseni
kilometrimäärällä,
nyt oon ihan
koukuttunut.

Mä en tiedä, voinko
palauttaa täydelle
asemalle.

Mobiilisovellus
nopeuttaisi ja
helpottaisi, kun
matkakortin käyttö tai
tunnusluvun näpyttely
jäisi pois.
Kaupungin paras liike

4. Muita esiinnousseita teemoja
•
•

•
•

Ongelmatilanteiden hoito: miten tulee toimia
vikatilanteiden edessä.
Matalampi kynnys palautteenantoon erityisesti
pyörien vioista, nyt moni vikailmoitus jää
antamatta ja vikojen korjaaminen viivästyy
Aktiiviyhteisön hyödyntäminen ja sitouttaminen
kehitystyöhön
Tieto muutoksista ja esim. lukitsemisesta
selkeästi esille, esim. opastusvideot

Käyttäjillä on ollut tapana kääntää
satula ympäri merkiksi muille
käyttäjille että pyörä ei ole
ajokunnossa, mutta siitä ei mene
järjestelmälle tietoa.

Otin vahingossa pyörän, joka oli
palautettu toiseen pyörään. En
saanut sitä palautettua, mutta
mieheni tunnuksilla sain toisen
pyörän auki ja vapautettua
molemmat pyörät.

Mä kaipaisin jotain
video-ohjeistusta
käyttöönotosta ja
täydelle asemalle
lukitsemisesta.
Kaupungin paras liike

Kaupunkipyöräpalvelun
yhteiskuntataloudelliset
vaikutukset
Kaupungin paras liike

Laskelman sisältö ja lähtötiedot
•
•

•

Tässä työssä on arvioitu
kaupunkipyöräpalvelun kannattavuutta.
Laskelmassa on huomioitu aika- ja
terveyshyödyt, joukkoliikenteen
lipputulomuutokset ja palvelusta saatavat
käyttömaksut.
Laskelmassa ei ole mukana päästö-,
onnettomuus- tai ajoneuvojen
aikakustannuksia.

Selvitys perustuu etupäässä
•
HKL:ltä saadut tiedot kaupunkipyöräpalvelun koko
kauden käyttömaksuista ja matkamäärästä
•
HSL:n toteuttaman kaupunkipyörien asiakaskyselyn
tuloksiin (Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017)
•
Kaupunkipyörien käytöstä kerättyyn data-aineistoon,
siitä laadittuun yhteenvetoon ja analyysiin (Missä ja
miten kaupunkipyöriä on käytetty Helsingissä, Mikko
Raminen Sweco Ympäristö, VeloFinland
14.10.2017)
Muina lähteinä on käytetty
•
Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä, HKSV
2014:5
•
HSL vuosikertomus 2016
•
Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin
yksikköarvot 2013. Liikennevirasto 1/2015
Kaupungin paras liike

Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjämäärät
Palvelulla oli noin 60 000 käyttäjää, joista
•
kauden ostaneita
57 % (25 euroa)

 Kaupunkipyöräpalvelusta saatiin
käyttömaksuja noin 1,2 miljoonaa euroa
vuonna 2017.

Vuosi 2017

Käyttömaksu/kuukausi

Huhti-touko

544 000

Kesä

285 000

Heinä

205 000

Elo

127 000

Syys

38 000

Loka

16 000

Yhteensä

1 220 000

Kaupungin paras liike

Lähde: HKL

Kaupunkipyöräpalvelun siirtymät ja suoritteet
Asiakaskyselyn perusteella kaupunkipyöräilyyn siirryttiin
•
joukkoliikenteestä 60 %
•
kävelystä
30 %
•
autosta
10 %
 70 % kaupunkipyöräilijöistä saa
terveyshyötyjä.
•
Pyörämatkojen keskipituus on ollut 2,25
km ja matka-aika on ollut keskimäärin
14,5 minuuttia.
 Vuodessa kaupunkipyöräillään noin 3,5
miljoonaa kilometriä.

Joukkoliikenteen lipputuloja menetetään
0,8 miljoonaa euroa vuodessa.
Terveyshyötyjä saadaan 0,8–3,2 miljoonaa
euroa vuodessa (perustuu arvoihin 0,34–
1,3 euro/km).
Joukkoliikenteen lipputulojen menetys:
1,57 miljoonaa matkaa*60% (siirtyy joukkoliikenteestä)*0,9
euroa (keskimääräinen lipun hinta) = 0,8 milj. euroa/v.
Keskimääräinen lipun hinta:
V. 2016 HSL-alueella 367 miljoonaa joukkoliikennematkaa/331
miljoonaa euroa lipputuloja = 0,9 euroa/matka

Lähde: Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017, HSL
Kaupunkipyörien käyttödata-analyysit, Mikko Raninen Sweco Ympäristö
Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä, HKSV 2014:5
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Kaupunkipyöräpalvelun aikahyödyt
Vastaajien ilmoittamien aikasäästöjen
jakauma

Vastaajista 69 % ilmoittaa säästäneensä
aikaa kaupunkipyörien ansiosta.
Keskimääräisten aikasäästöjen määrä on 467
minuuttia/kausi/hyötyjä.

Aikasäästöjen vuosittainen arvo on 2,4
miljoonaa euroa (tunnin yksikköhinta 8,33
euroa/h).

Lähde: Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017, HSL
Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013, Liikennevirasto 1/2015
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Kaupunkipyöräpalvelun
hyöty/kustannussuhde on 3,7 (2,8–4,6)
Laskentaperiaatteet
•
Investointi (= kaupunkipyöräoperaattorille
maksettava vuotuinen korvaus) 1,3
miljoonaa euroa vuodessa
•
Käyttömaksut jäävät kaupungille
•
10 vuoden pitoaika (ei jäännösarvoa)
•
3,5 % korko
•
Vuosittaiset hyötyerät ovat vuoden 2017
tasolla

Investointikustannukset

13 milj. euroa

Palvelun vuosittainen kustannus

1,3 milj. euroa

Hyötyerä

Milj. euroa

Vaihteluväli

Aikahyödyt

2,4

Terveyshyödyt

2,0

Käyttömaksut

1,2

Joukkoliikenteen lipputuotot

-0,8

Yhteensä

4,8

3,6–6,0

H/K

3,7

2,8–4,6

H/K ilman käyttömaksuja ja lipputuloja

3,4

2,5–4,3

Kaupungin paras liike

0,8–3,2

