
Kokeilupyörä	  Hyvinkäällä	  



Kokeilupyörä  Hyvinkäällä-
projektin  kulku  

- Aloituskokous  12.2.2016
- Haku  kokeilijoille  avattiin  30.3.2016
- Hakijoita  noin  100  henkilöä  
- Starttitilaisuus  ja  ensimmäiset  kokeilijat  liikkeelle  9.5.2016
- Kokeilut  käynnissä  touko-syyskuu  
- Kokeilupyörän  Karonkka  20.9.2016



Kokeilijoiden  kokemuksia  blogissa
http://liikkuvahyvinkaa.blogspot.fi



Näkyvyyttä  niin  perinteisessä  kuin  
sosiaalisessakin  kuin  

perinteisessäkin  mediassa
#liikkuvahyvinkää

• Pekka	  Mommon	  juttu	  Ylen	  verkkosivuilla	  ”Kansakunnan	  velttous	  maksaa	  maltaita”	  
28.5.2016



Sähköpyöräily  on  mukava  tapa  palata  työmatkapyöräilyn  
pariin,  koska  sähköpyörä  tekee  työmatkasta  vähän  
nopeamman  pyöräillä.    ”Suorilla  ja  muuten  vapaalla  
baanalla  vauhti  näyttää  olevan  25  km/h  ja  sähkömoottori  
tulee  apuun  ylämäissä  ja  liikennevaloista  lähdettäessä.  
Jyrkkä  ylämäki    ei  puhalluttanut  enää  ollenkaan!”

Sähköpyörä  tekee  pyöräilystä  raskaan  työpäivän  jälkeen  
mukavaa.  Myös  työkaverit  pääsivät  testaamaan  
pyörää:     ”Työkavereiden  ilmeitä  oli  kiva  seurata,  kun  he  
polkaisivat  ensimmäistä  kertaa.  Aluksi  työkaverit  kysyivät,  
että  miten  pyörä  toimii.  Mä  sanoin,  että  ”anna  mennä  
vaan”  ;;)  ja  sen  jälkeen  kuului Wiiii……"

Liikkuminen  lisääntyi  ja  kunto  koheni  kokeiluviikkojen  
aikana.  ”Autolla  on  harvemmin  aikaa  katsella  kunnolla  
ympärilleen.  Paluumatkalla  tulin  tuulen  alapuolelta  ja  
törmäsin  kettuun.  Taas  uusi  kokemus,  joka  olisi  jäänyt  
kokematta  ilman  pyöräilyä.

Mika  Ikonen,  muusikko:

Jyrki  Mattila
kaupunginjohtaja:

Andrus  Otti,  muuttomies

Kokeilupyörä  Hyvinkäällä,  sähköpyöräilijät



”Aina	  kun	  se	  oli	  
mahdollista,	  polkaisin	  
toimistolta	  
kotikäynnille	  tai	  
lounaalle.	  Nautin	  joka	  
hetkestä,	  sillä	  päivä	  
kuumassa	  autossa	  
tekee	  oloni	  väsyneeksi	  
ja	  huonovointiseksi.”	  

Pekka  Mommo,  
toimittaja

Jaakko  
Korhonen,  kokki:

”Tulokset  näkyvät  jo  
nyt.  Olen  joutunut  
kiristämään  vyötä  
napsun  verran  ja  
istumisesta  johtuva  
jalkojen  puutuminen  
on  poissa.  En	  keksi	  
muuta	  syytä	  kuin	  
työmatkojen	  osittaisen	  
taittamisen	  pyörällä."	  

Tiina  Liljeberg,  
sosiaalikasvattaja

”Vaikka	  matkat	  
ovat	  lyhyitä,	  niin	  
pyöräily	  käy	  
hyvästä	  
hikiliikunnasta,	  
kun	  polkee	  
rivakampaa	  
vauhtia.”	  

Kokeilupyörä  Hyvinkäällä,  taittopyöräilijät

Laura  Brisk,  
hyvinkääläinen  

”	  Ei	  tarvinnut	  
enää	  miettiä	  
uskaltaako	  pyörän	  
jättää	  asemalle	  
reissun	  ajaksi	  ja	  
kohteessa	  on	  
lisäksi	  uusi	  
nopeampi	  keino	  
liikkua.



Loppukaronkkaan	  kokoonnuttiin	  
jakamaan	  kokemuksia	  


