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Osallistuimme Willari fiksaa ja loonaa -konseptilla Tampereen kaupungin ja Ekokumppanit
Oy:n vetämään innovatiiviset yhteiskäyttöpyörät -konseptikilpailuun keväällä 2021.
Ekokumppanit hakivat JAKAJAT-hankkeen kautta uusia ratkaisuja ja julkisia toimintamalleja
polkupyörien lainaamiseen ja yhteiskäyttöön Tampereella liikkuville. 

Sijoittuessamme ensimmäiseksi ja voittajiksi toteutimme yhteiskäyttöpyöräilyyn liittyvän
pilotin aikavälillä toukokuu 2021 – joulukuu 2021. 

Hankkeen tavoitteena oli nivoa yhteiskäyttöpolkupyöriä liikkumisen palveluketjuun ja
kehittää kestävän liikkumisen palveluja Tampereen kaupungin alueella. 

Polkupyörien yhteiskäytöllä oli tarkoitus tuoda näkyväksi jakamistalouden periaatteita ja
samalla kehittää Tampereen kaupungin pyöräilykulttuuria.
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WILLARI
Fiksaa & Loonaa

Kehittämämme toimintamalli vastasi JAKAJAT-hankkeen tarpeita ja toi toteutuksellaan
ratkaisuja jakamistalouden haasteisiin Tampereen kaupungin toimintaympäristössä.
Tavoitteena oli muuttaa kaupunkilaisten liikkumistapoja, jonka seurauksena on
mahdollista vahvistaa ekologisuutta ja järkevöittää myös kaupungin henkilöstön
työpäivien aikana tapahtuvia siirtymisiä. 

Toimintamallimme tavoite oli innostaa kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä
liikkumaanyhteiskäytössä olevilla polkupyörillä. Willari fiksaa ja loonaa -toimintamalli
tukee lainaamista, vuokraamista ja vahvistaa omistamisen sijaan käyttöoikeutta samalla
vaalien kestävää kehitystä.

Yhteiskäyttöpolkupyöräpilotti laajeni syksyn 2021 aikana Tampereen opiskelija-
asuntosäätiölle ja Palvelutalo Kotipirtti ry:lle.
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Hankkeen tavoitteet

WILLARI
Fiksaa & Loonaa

Kehittää uusia, jakamistaloutta hyödyntäviä asumisen, arkielämän ja
liikkumisen ratkaisuja yhteistyössä kaupungin, asumisyhteisöjen,
yritysten ja kaupunkilaisten kanssa

Pilotoida jakamistalouteen ja yhteisöllisyyteen perustuvia asunto- ja
kortteliratkaisuja sekä jakamistalouteen perustuvia liikumisen ratkaisuja

Edistää jakamistalouteen perustuvia kaupunkisuunnittelun ja
asuntosuunnittelun malleja, sekä edistää jakamistalouteen perustuvia
yhteisöllisyyden ja yritystoiminnan malleja 

1.
 2.

3.
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YHTEISTYÖSTÄ SYNTYVÄT HYÖDYT

Jakamistalouteen liittyvän hankkeen
strategian toteutuminen

Nuorten yrittäjyys vahvistuu

Jakamistalouteen liittyvän
yritystoiminnan käynnistäminen

Mahdollisuus valtakunnallisesti
merkitykselliseen työhön ja

toimeentuloon

Tampereen kaupungin imagon
kasvattaminen

Tampereen elinvoima vahvistuu

Vaalii Tampereen kaupunginkulttuuria
ja pormestarin strategiaa

Pilotti veloitukseton kaupungin
työntekijöille pilotin ajan

Jakamistalouden strategian
toimeenpano

Luodaan olosuhteita ja tarjotaan
omaehtoisuutta tukevaa tietoa ja

ratkaisuja

Mahdollistaa uusia innovatioita ja
ratkaisuja

Myönteinen asiakasnäkemys ja
loppukäyttäjien ongelmanratkaisu



tuetaan lainaamista,
vuokraamista ja

vahvistetaan
omistamisen sijaan

käyttöoikeutta samalla
vaalien kestävää

kehitystä

PILOTIN TAVOITTEET
 

tavoitteena on nivoa
yhteiskäyttöpolkupyöriä

liikkumisen palveluketjuun
ja kehittää liikkumisen
palveluja Tampereen

seudulla

ympäristövaikutukset,
eettisyys ja

jakamistalous

vahvistamme
tamperelaista

elinvoimaa, työllisyyttä,
innovatiivisuutta, uuden

kehittämistä

toteutamme
aktiivista

yhteistyötä eri
sidosryhmien ja

Tampereen
kaupungin välillä 

saamme luotua
pyöräilyä tukevat
olosuhteet, ehjät,

toimivat ja puhtaat
polkupyörät, toimivat

varusteet 

 järkevöitetään
kaupungin
henkilöstön

työpäivien aikana
tapahtuvia siirtymisiä

todennamme työmme
kautta yrittäjyyden,

koulutuksen ja nuorten
työllistämisen

merkitystä

Pyöräilykulttuurin
kehittäminen -

uudenlainen
suhtautuminen

liikkumisen suhteen 

Kaupungissa liikkuvat
innostuvat

huolehtimaan itse
omista välineistöstä  



Toteutimme hankkeen Tampereen kaupungin
keskustan alueella, Puutarhakadun ja

Kuninkaankadun
kulmassa toukokuu 2021 alkaen elokuun 2021
loppuun asti, jonka jälkeen siirryimme pysyviin

liiketiloihin Sammonkadulle, Kalevaan. 
 

Kuninkaankulmassa oli kesän 2021 ajan matalan
kynnyksen ”pop up” pyörähuolto- ja vuokrauspiste.

 
Sammonkadun toimitilasta käsin pystyimme

palvelemaan kaikkien hankkeiden loppukäyttäjiä
helposti ja vaivattomasti. 

 

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 



KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

Mahdollisuus saada
sähköpolkupyörä työkäyttöönsä

työssäoloaikaan klo 9–16 ilmaseksi.
Tampereen kaupungin työntekijöillä oli 

 käytössä 7kpl sähköpyöriä.

Varaus oman ajanvarauskalenterin
kautta, sähköpostilla tai puhelimitse 

Sähköpolkupyörä noudettiin Willari fiksaa
ja loonaa -polkupyörätukipisteestä, jonne

polkupyörä myös palautettiin. Pyörän
luovutus ja palautus tapahtui aina Willarin

työntekijän toimesta

Palautekysely

Kotipirtin henkilökunnalla oli 
 5 kpl sähköavusteisia polkupyöriä

jatkuvassa käytössä

Pyörien varaus Kotipirtti Ry:n oman
varaus seurannan kautta 

Palautekysely

Willarin huoltotiimi kävi Kotipirtillä paikan
päälle 4

viikon välein huoltamassa pyörät.

Mahdollisuus saada
sähköpolkupyörä käyttöönsä yhdeksi

päiväksi ilmaseksi. Toas:in asukkailla oli 
 käytössä 3kpl sähköpyöriä. 

Varaus yleisen ajanvarauskalenterin
kautta, sähköpostilla tai puhelimitse 

Palautekysely

Sähköpolkupyörä noudettiin Willari fiksaa
ja loonaa -polkupyörätukipisteestä, jonne

polkupyörä myös palautettiin. Pyörän
luovutus ja palautus tapahtui aina Willarin

työntekijän toimesta
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MARKKINOINTI
Palvelua markkinointiin loppukäyttäjille uutiskirjeillä, sosiaalisen median

kautta, sähköpostiviesteillä sekä osallistumalla eri tapahtumiin
Tampereen kaupungissa. 

 
Järjestimme yhteistyössä JAKAJAT-

hankkeen toisen pilotin Share and Save -projektin kanssa pop up -
kesäpäivän kesäkuussa TOAS pekolassa.

 



Willari fiksaa ja loonaa -toiminnalla on ollut käytössä jatkuva
palautekysely sähköpolkupyörien

lainaajille siitä, miten sähköpyöräily koetaan Tampereen toiminta-
alueella. 

 
Palautekysely on toimitettu loppukäyttäjälle pyörän palauttamisen

jälkeen sähköpostilla. 
 

Olemme keränneet palautetta myös suullisesti pyörän
palautustilanteessa. Loppukäyttäjän oli mahdollista kertoa Willarin
henkilökunnalle kokemuksia sähköpyöräilystä, mihin tarkoitukseen

pyörää käytettiin tai jos pyörässä
ilmeni teknisiä vikoja tai muita ominaisuuksia, joihin Willarin

huoltohenkilökunta olisi hyvä kiinnittää
huomiota.
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KÄYTTÖKERRAT JA PALAUTE
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KÄYTTÖKERRAT JA PALAUTE

Aikavälillä 1.6.2021-31.12.2021 sähköpyöriä vuokrattiin
yhteensä 146 kertaa

Käyttöaste 80 % aj. kesäkuu-syyskuu
Käyttöaste 20% aj. lokakuu-joulukuu

100% vastaajista käyttäisi
sähköpyörää uudestaan

"Kaupungin työntekijän vuokrausajat (virka-aika) olivat haastavat"

"Kiitos tästä mahdollisuudesta, tulen uudestaankin ja suosittelen myös
muille!"

"Eniten kyllä harmitti se, että kun nopeus on sen yli 25 kilsaa, alkaa huikea
jarrutus. Ei se pyörän vika ole, vaan Suomen lain, mutta silti kuohitsee tuon

laitteen LIIAN VAISUKSI."

"Kiitos nopeasta, joustavasta ja mukavasta palvelusta. Sähköpyörän testaus
oli oikein miellyttävä kokemus. "

Palautteita loppukäyttäjiltä



käyttökerroista
aj. 1.6. - 30.9.2021

käyttökerroista
aj. 1.10. - 31.12.2021

80% 20% 

117 käyttökertaa 29 käyttökertaa



Ajetutkilometrit yhteensä noin 8000km
AJETUT KILOMETRIT
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Tampereen kaupunki Toas Muut

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
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YMPÄRISTÖVAIKUTUS JA EETTISYYS
Jakamistaloudella on vahvat ekologiset aatteet, sillä yhteiskäytössä olevilla

sähköpolkupyörillä on suora yhteys ilmastonmuutokseen. Jakajat hankkeen
taustamateriaalien mukaan Tampereen kaupungin työmatkojen

päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu 30 %. Päästövähennykset ovat
mahdollista saavuttaa järkevöittämällä liikkumistapoja sekä työmatkoilla, että työpäivän

aikana tapahtuviin siirtymisiin.
 

Willarin sähköpolkupyörillä ajetut kilometrit olivat yhteensä n. 8 000 km, mikä tarkoittaa,
että sama matka autolla ajettuna olisi huimat 1200 kg CO2 päästöjä (8000 km x 0,150

kg = 1200 kg CO2). 
 

Tällä haluamme tuoda esille pyöräilyn merkityksen
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

 
Noin 15 000 km vuodessa ajettavalla bensa-autolla tuotetaan hiilidioksidipäästöjä

2250kg CO2 vuodessa. Liikenne tuottaa lähes 30 % EU:n alueella syntyvistä
hiilidioksidipäästöistä. Liikennepäästöistä 72 % on peräisin tieliikenteestä. EU haluaa
vähentää liikenteen päästöjä 60:lla prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Autot ovat

näistä suurimpia hiilidioksidipäästöjen lähteitä.
 



Hankeen aikana saimme tärkeää vahvistusta ja dataa siitä, että sähköavusteinen polkupyörä soveltuu Tampereen
kaupungissa joko lyhyeen tai pitkän matkan ajamiseen ja sähköpolkupyörää voi käyttää erilaisten arkisten tarpeiden

hoitamiseen tai vapaa-ajan viettoon. 
 

Sähköpolkupyörä on kallis investointi, joten pyörän vuokraaminen mahdollistaa sähköavusteisen polkupyörän
käytön lähes kaikille, sosio-ekonomisesta asemasta huolimatta. Pyörien vuokrausmäärät olivat enimmillään

kesäkuukausien aikana (kesä-syyskuu), jonka jälkeen Suomen kesäiset keliolosuhteet muuttuivat ja
vuokrauskerrat vähenivät. 

 
Koemme kuitenkin, että Tampereen kaupungissa on mahdollista pyöräillä vuoden ympäri, mikäli liikkujille on tarjota

hyvä liikkumisympäristö ja pyöräilyyn sopiva infrastruktuuri sekä erilaisiin keliolosuhteisiin varustetut ja toimivat
polkupyörät. Kaupungin alueella liikkuvien tottumuksiin voidaan vaikuttaa, kun itse polkupyöräilystä jää miellyttävä

kokemus, myös syksy- ja talvivuodenaikoina.
 

Willari haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen, jokainen sähköpolkupyörävuokraus on
askel eteenpäin kohti ekologisempaa tulevaisuutta. Lisäksi Willari fiksaa ja loonaa -huoltopuolella huollamme ja
ylläpidämme asiakkaiden vanhoja pyöriä, jotta ne kestäisivät elinkaaressa mahdollisimman pitkälle, eikä uuden

pyörän ostamiselle ole tarvetta. Päästöjä ei synny uuden sähköpolkupyörän valmistamisesta. Willari fiksaa ja loonaa
tukee yksityishenkilöitä vastuullisessa kuluttamisessa ja tuo markkinoille sitä helpottavia palveluita.

POHDINTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT



YHTEYSTIEDOT

info@willari.fi
puh. 041 3144 912

www.willari.fi @willari_tampere

@willari_tampere
Sammonkatu 22-24

33540 Tampere


