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1. Perustiedot



Miksi kaupunkipyöräjärjestelmä 
hankittiin?

Vähäpäästöinen

• Pyöräily ei aiheuta suoria hiilidioksidipäästöjä

• Tukee Turun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 

vuonna 2029

• 25 % Föli-fillarit-kyselyyn vastanneista kertoi käyttävänsä 

fölläreiden ansiosta vähemmän omaa autoaan

Matkaketjut

• Föli-fillarit ovat olleet sujuva osa matkaketjua

• Kaupunkipyörällä kuljettiin juna-asemille, satamaan, 

bussiasemalle…

• Turun seudun tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä 

saavuttaa kestävien kulkumuotojen osuudeksi 66 %

• ympärivuotinen pyöräily on tärkeä osa

Helppokäyttöisyys, edullisuus

• Kuka tahansa pystyi rekisteröitymään käyttäjäksi

• Ei ikärajaa, väh. 140 cm pituus

• Oman pyörän korvaaminen föllärillä poisti käyttäjältä oman 

pyörän huoltamisen ja nastarenkaiden vaihdon sekä 

säilytyksen ongelmat

• Pyörien käyttämiseen ei tarvinnut Föli-korttia, puhelinnumero 

riitti

• Vuosimaksun hinta oli vain 40 euroa, myöhemmin 

kuukausituote 6 euroa/kk ja kertamaksu 2 euroa.

Terveyden edistäminen

• Pyöräily on tehokasta ja nivelille ystävällistä liikuntaa 

(Lähde: UKK instituutti)

• Työmatkojen vaihtaminen bussista fillariin parantaa terveyttä 

(Lähde: UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehti)

• Pyöräilyn ansiosta ihmiset kokivat olevansa virkeämpiä ja 

ekologisempia (Föli-fillareiden asiakastyytyväisyyskysely)

Imagovaikutukset

• Tärkeää matkailun kannalta

• Talvipyöräilyn lisäarvo oli merkittävä

• Vuoden pyöräilyteko 2018



Turku on tiivis 

pyöräilykaupunki



Lipputuotteet 1.5.2018 alkaen

• Käyttömaksun hinnalla voi polkea enintään 30min pituisia matkoja rajattomasti valitun 

käyttöoikeuden ajan.

• Pidemmästä käytöstä lisäaikamaksu

• Käyttöoikeus sisältyi Fölin kausikortteihin koko sopimuskauden ajan



Hinnoittelu 1.11.2018 alkaen

• Käyttömaksun hinnalla voi polkea enintään 30min pituisia matkoja rajattomasti valitun 

käyttöoikeuden ajan, pidemmästä käytöstä lisäaikamaksu

• 1.11.2018 alkaen vuosituote oli voimassa 365 vuorokautta ostopäivästä

• Aiemmin ostetut vuosituotteet pidennettiin 365 vrk:n mittaisiksi



Lipputuotteet 1.6.2020 alkaen

• Hinnoittelua selkeytettiin 1.6.2020 alkaen

• Vuosituotteen myynti loppui 1.5.2020, sillä sopimuksen piti päättyä 30.4.2021

• 6 €/kk – jatkuva tilaus, joka oli katkaistavissa milloin vain

• Kertamaksu 2 € – sisälsi 30 minuutin käyttöoikeuden

• Yli 30 minuutin ajoista lisäaikamaksu



Lisäaikamaksut 1.5.2018–30.9.2021

• Lisäaikamaksut 

pysyivät koko 

sopimuskauden 

ajan samana



Föli-fillarit talvella
• Föli-fillarit ovat olleet Suomen ainoa ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä

• Talvella 2018–2019 ajettiin keskimäärin 300 matkaa päivässä

• Talveksi Föli-fillarit saivat nastarenkaat

• Käyttäjiltä saatu runsaasti positiivista palautetta talvesta

• Haasteita: akut ja vaihteet, kunnossapidon ja operaattorin yhteistyö, pyörän 

tietokoneen näytön jäätyminen

Miksi Föli-fillarit ovat olleet ympärivuotisia?

• Houkuttelivat kaupunkilaisia pyöräilemään ympäri vuoden

• Ympäristöystävällinen ja edullinen kulkutapa myös talvella

• Auttoivat markkinoimaan pyöräilyä 

ympärivuotisesti

• Kannustivat pyöräväylien 

talvikunnossapitoon

• 21 % turkulaisista pyöräilee läpi 

talven (Pyöräbarometri 2019)

Kuva: Eino Kossila Kuva: Katariina Salokannel



Vuoden pyöräilyteko 2018

• Föli-fillarit saivat Pyöräilykuntien 

verkostolta Vuoden pyöräilyteko-

tunnustuksen mm. 

ympärivuotisuuden ansiosta

• Raadin mukaan talvirenkailla 

varustetut kaupunkipyörät ja 

talvikuntoon hoidetut pyöräväylät 

nostivat turkulaista talvipyöräilyä 

huomattavasti esille

Kuva: Nuppu Ervasti



Pyörät ja asemat

• Kaupunkipyöräjärjestelmä 

koostui yhteiskäyttöisistä polkupyöristä ja 

pyöräasemista, jotka toimivat pyörien otto-

ja jättöpisteinä

• Käyttäjä pystyi ottamaan ja jättämään 

pyörän mille tahansa asemalle

• 300 kaupunkipyörää

• 41 asemaa

– 2 pop-up-asemaa (aiemmin 3, yksi 

vakinaistettiin)

– 3 yritysomisteista asemaa

– Skanssi (toukokuu 2018)

– Rolan Oy / Nummi (kevät 2019)

– Orion (kesä 2019)Kuva: Kaupunkipyöräasemat kartalla*

*kuvasta puuttuu asemat 36-39 ja pop-upit



Uniikit käyttäjät

2018: 19 925

2019: 23 012

2020: 12 699*

2021: 6 171*

*tietoliikennekatkos 

14.12.20-6.1.21,

osa datasta puuttuu.
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Fölin kausikorttikäyttäjät

2018: 5 177

2019: 5 689

2020: 2 187*

2021: 697*

*tietoliikennekatkos 

14.12.20-6.1.21,

osa datasta puuttuu.
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Ajetut matkat

2018: 190 623

2019: 202 828

2020: 96 131

2021: 35 707
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Suosituimmat asemat 
2018–2021

Järjestelmässä suosituimpina asemina 

olivat koko sopimuskauden ajan seuraavat:

• Ikituuri

• Hämeenkatu

• Vähätori

• Vesibussi (Sotalaistenkatu)

• Pientä kausittaista vaihtelua esiintyi 

mm. yliopiston ja jokirannan asemien osalta

Kuva: Katariina Salokannel



Asematoiveisiin 
vastaaminen

• Asematoiveiden perusteella toteutettiin

seuraavat asemat:

– Nummenpuistonkatu (yritysrahoitteinen)

– Portsa (kompensaationa reklamaation kautta)

– Martti / Merimiehenkatu (yksi pop-up-

asemista vakinaistettiin)

• Yleisesti järjestelmän toivottiin laajenevan 

suuremmalle alueelle

Kuva: Katariina Salokannel



Käyttöaste

Keskiarvo
matkat/pyörä/päivä

Koko vuosi Kesäkausi
(04-10)

2018 2,6 2,9*

2019 1,9 2,4

2020 0,9 0,9

2021 0,5 0,5*

*pyörät ei käytössä koko kesäkautta
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Myydyt lipputuotteet

Myydyt tuotteet 2018
(8kk)

2019 2020 2021

Päiväliput 5851 4332 349 -

Kuukausiliput* 978 825 365 -

Vuosiliput** 1836 1694 148 -

Kertamaksu*** - - 2955 2381

Jatkuva kk-tuote*** - - 4286 4715

*1.11.19 ennen viikkolippu

**1.11.18 ennen kausilippu 1.5.18–30.4.2019

*** käytössä 1.6.20 alkaen (tietoliikennekatkos 

14.12.20–6.1.21, osa datasta puuttuu)



Menot ja tulot koostettuna 1.5.2018-30.9.2021

Menot

Nextbiken 

palvelu*, 

100% talvella
2 303 757,98

Koordinointi** 105496,60

Markkinointi 50 190,05

Ylläpito 29 672,64

Yhteensä 2 489 117,81

*useita reklamointeja

**osa kustannuksista on 

katettu hankerahoituksella, 

eikä näy tässä

Tulot

CIVITAS 

ECCENTRIC 

-hankerahoitus
716 836,11

Turun kaupunki 1 043 232,47

Asiakastulot 271 790,70

Sponsorointi ja 

markkinointi
457 258,53

Yhteensä 2 489 117,81



2. Kyselyitä ja selvityksiä
Föli-fillareista



Mitä selvityksiä fölläreistä on tehty?

• Fölin asiakastyytyväisyyskysely 2018

• Föli-fillareiden asiakastyytyväisyyskysely 2018

• Osana seuraavia kyselyitä:

• Pyöräilybarometri 2019

• Kestävän liikkumisen seurantakysely yrityksille ja yhteisöille 2019

• Pysäköintikysely, 2019

• Liikenneympäristökysely 2019

• Kyselyiden perusteella käyttäjät ovat pääasiassa tyytyväisiä kaupunkipyöriin

• Lisäksi seuraavat selvitykset:

• AMK Tuuletuspaja 2018 markkinoinnista

• Palvelumuotoilun kurssityö: Improving Föli bike registration from the user’s point of view

• Pro gradu -tutkielma kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta

• Opinnäytetyö Kaupunkipyörät osana Fölin matkaketjua

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailybarometri_2019_turku_hq.pdf
https://www.utupub.fi/handle/10024/148341


Lukuja e-fölläreistä

• Tavoittavuus = kuinka monta 

asukasta asuu 300 metrin 

etäisyydellä kaupunkipyöräasemasta

• 37 asemalla järjestelmä tavoittaa 

41 885 asukasta

• Laskelmat perustuvat Jere Sipposen 

opinnäytetyöhön, jossa käytetty 

vuoden 2017 väestötietokantaa

Kuva: Samu Valleala



Mihin tarkoitukseen on käyttänyt Turun 
kaupunkipyöriä

Kysymykset: 35. Mihin tarkoitukseen olette käyttänyt Turun kaupunkipyöriä: Työ- tai opiskelumatkaan /  

Työasiamatkoihin esim. lyhyet kokousmatkat / Asiointi-, harrastus- tai ostosmatkoihin / Kuntoiluun tai huviajeluun / 

Johonkin muuhun, mihin?

% Turun kaupunkipyöriä käyttäneistä / kokeilleista (n=121 / N=18 277)
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Tyytyväisyys Turun kaupunkipyöräjärjestelmään

Kysymys: 36. Miten tyytyväinen olette Turun kaupunkipyöräjärjestelmään? 

Tyytyväinen / Melko tyytyväinen / Melko tyytymätön / Tyytymätön

% Turun kaupunkipyöriä käyttäneistä / kokeilleista (n=121 / N=18 277)

46%

44%

3%
7%

Tyytyväinen (4) 

Melko tyytyväinen (3) 

Melko tyytymätön (2) Tyytymätön (1) 

Ei osaa sanoa

Keskiarvo 1‒4:

3,4



Turun pyöräilybarometri 2019

Miksi vastaaja ei ole käyttänyt kaupunkipyöriä

% vastaajista, jotka eivät ole käyttäneet / kokeilleet Turun kaupunkipyöriä (n=880 / N=126 620)

En tarvitse, sillä kuljen pääosin omalla pyörälläni

En tarvitse, sillä kuljen pääosin jollain muulla kulkuvälineellä

Asemien sijainti ei ole sopiva

Korkea ikä tai terveydellisistä syistä

Järjestelmä tuntuu vieraalta

Tekniset ongelmat pyörän käyttöönotossa, 
palautuksessa, maksamisessa

Pyöriä koskevat ohjeet ja järjestelmä ovat vaikeaselkoiset

Hinta ei ole sopiva

Pyörä ei ole ominaisuuksiltaan riittävän hyvä

Pyörien saatavuus asemilla ei ole riittävä

Jostain muusta syystä
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3. Sähköföllärit



Turun sähköföllärit

• Sopimuksen mukaisesti testattiin sähköpyöriä osana järjestelmää

• Sähköpyöriä toivottiin osaksi Turun järjestelmää. Niiden testaus osana järjestelmää toi 

arvokasta lisätietoa niin kysyntään kuin käytettävyyteen ja soveltuvuuteen jatkoa 

varten.

– Lisäksi sähköpyörät ovat osoittautuneet esim. Kuopiossa hyvin suosituiksi.

• 10 sähköpyörää lanseerattiin käyttöön 22.7.2020 ja ne olivat käytössä 30.9.2021 asti.

– Pyörät varustettiin nastarenkailla talveksi

– Toimivat ainoastaan Föli-kortilla (teknisesti erilainen pyörä kuin muut järjestelmässä 

olleet pyörät)

– Pyörässä sähköavusteisuus 25km/h asti

– Mikäli akku loppui, pyörä toimi normaalin föllärin tapaan



Lukuja e-fölläreistä

• Elokuussa 2020 ajoja tehtiin 

yhteensä 11846, joista 

sähköpyörillä 1386 ajoa eli 

noin 12 % kaikista kuukauden 

ajoista.

• Keskimääräiset matka-ajat:

– heinäkuussa 2020 n. 13 min

– elokuussa 2020 n. 19 min

• E-föllärit toimivat hyvin ja 

käyttäjiltä saatiin hyvää 

palautetta

Kuva: Jere Sipponen



4. Markkinointi ja viestintä



Markkinointi & viestintä 1/2

• Föli-fillarit tavoitti laajasti yleisöä Turun kaupungin ja 

Fölin kanavien sekä markkinoinnin kautta

• Brändi oli tunnettu ja näkyvä, yhdenmukainen Fölin 

kanssa, tuotettu sisältö oli visuaalista

• #föllärit näkyi erityisesti somessa: käyttäjät 

tuottivat paljon orgaanista sisältöä

o fölläri-nimi oli kaupunkilaisten itsensä keksimä!

• Föllärit herätti laajaa kiinnostusta sekä mediassa että 

kaupunkilaisissa:

o media reagoi hyvin uutisointeihin ja tiedotteisiin

o runsaasti median oma-aloitteisia yhteydenottoja ja 

haastattelupyyntöjä

– Markkinoinnin suunnittelu toteutettiin

yhteistyössä Fölin kanssa



Markkinointi & viestintä 2/2

• Mainontaa toteutettiin mm. bussipysäkeillä ja 

busseissa, abribus-näytöillä, tapahtumissa 

(kesäfestarit opiskelijatapahtumat) ilmaisjakeluissa 

(Turun aika/Turku Times), somemarkkinointi…

• Föli.fi/kaupunkipyörät sivustoa selkiytettiin

• Kohdennettua markkinointia toteutettiin erityisesti 

opiskelijoille ja yhteistyötä tehtiin 

opiskelijajärjestöjen kanssa

o Miksi? Koska opiskelijat olivat suurin 

yksittäinen käyttäjäryhmä

o Miten? Esim. AMK-opiskelijoiden 

markkinointityöpaja

o Missä? Tapahtumissa, uusien opiskelijoiden 

kirjeet, kalenterit, pöytäständit ruokaloissa, 

nettisivut ja uutiskirjeet…

Kuva: Katariina Salokannel



Otteita sosiaalisesta 
mediasta



5. Kaupunkipyöräjärjestelmästä 
opittua



Mitä opittiin? 1/2
• Brändi oli vahva

• Katoamisia ja ilkivaltaa tapahtui huomattavan 

vähän

• Uudenlaisessa palvelussa on hyvä olla lyhyt 

sopimuskausi, mikä mahdollistaa kriittisen 

arvioinnin sopimuskauden päätteeksi

• Järjestelmä vaatii jatkuvaa markkinointia

• Asiakaspalvelun aukioloajat pitäisi olla laajemmat

• Koordinointi vei yhden ihmisen koko työajan

• Rekisteröitymisen tulisi olla helpompaa

• Pyöriä ja asemia pitäisi olla huomattavasti 

enemmän ja laajemmin, jotta pyöräily olisi 

riittävän houkuttelevaa.

Kuva: Katariina Salokannel



Mitä opittiin? 2/2
• Järjestelmän ja asiakkuuksien hallintaan tarvitaan 

jatkossa parempi hallintajärjestelmä

• Omistajuus ym. lyötävä lukkoon jo alusta alkaen

• Markkina muuttuu nopeasti

• POP-UP-asemat löysivät käyttäjänsä kolmen kuukauden 

kuluessa

– Osoittautui hyväksi keinoksi kokeilla uusia sijainteja

• Palveluntuottajalle tulee jatkossa asettaa kovemmat ja 

selkeämmät sanktiot

– Palveluntuottajan kanssa oli haastava kehittää uutta

• Tuotteen testaukseen tarvitaan aikaa

– Tämä asia huomioitava jo kilpailutusta laadittaessa

Kuva: Laura Sarlin



Miksi järjestelmällä ei ollut tarpeeksi käyttäjiä?

• Asemaverkosto oli liian suppea→ ei palvellut tarpeeksi laajaa joukkoa

• Rekisteröinti oli monimutkaista ja vaivalloista

• Asiakkaita ärsytti lukuisat virhetilanteet pyörää käyttöön otettaessa tai 

palautettaessa

• Tuotevalikoima ja hinnoittelu aiheutti aluksi harmaita hiuksia

• Asiakaspalvelun aukioloajat olivat liian suppeat

• Turun mäkisyys aiheutti haasteita → Sähköpyörät olivat toivottu lisä!

• Tietoisuus palvelusta ei ollut riittävän korkealla tasolla

• Itse polkupyörään oltiin kuitenkin tyytyväisiä: pyörä oli jämäkkä ja hyvä ajaa.



Kiitos!


