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MARJA-VANTAA:  Lähtötilanne

- Marja-Vantaa on uusi kaupunginosa, jonka suunnittelussa on 
kiinnitetty erityistä huomiota joukkoliikenteen, polkupyöräilyn ja 
jalankulun kehittämiseen.

- Tavoitteena on lisätä polkupyöräilyä liikennemuotona Marja-
Vantaalla.

- Konseptimme suunnittelun lähtökohtana on ollut polkupyöräi-
lyn näkyvyyden lisääminen katukuvassa sekä polkupyöräilyn 
seuraamisen tehostaminen.
--> POLKUPYÖRÄILYN LISÄÄMISEN KEINOT

- Tässä projektissa keskitymme juuri Marja-Vantaalle, mutta 
tulevaisuudessa konsepti on kopioitavissa myös muille sekä 
täysin uusille, että vanhoille asuinalueille.
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- Sykleri on polkupyöräilijöille suunniteltu informaa-
tioportti, joka symboloi polkupyöräily-ystävällistä 
kaupunginosaa. 

- Sykleri koostuu:

1. Informaatioportista, joka antaa ajoinformaatiota 
sekä pyöräilijöille itselleen, että polkupyöräilyliiken-
teen seurannasta suuremmassa mittakaavassa 
kiinnostuneille tahoille.

2. Tiedonkeruu-sirunlukijasta, joka seuraa polku-
pyöräilyä pyöriin asennetun sirun avulla.

3. Internet-portaalista, johon kerätty tieto tallentuu 
asukkaiden saataville.

SYKLERI
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- Portin suunnittelussa on huomioitu sen 
sointuvuus nykyiseen katukuvaan.

- Muotoilussa on sekoitus perinteistä kau-
punkikalustetta sekä urbaania nuorekasta 
muotokieltä.

- Portin väri yhdistää kaikki polkupyöräilyn 
opastukseen liittyvät merkit Syklerin lisäk-
si: 
 
• polkupyöräkaistojen maalaus
• polkupyöräilyopasteet
• pyöräilykarttataulut
• kaupunkipyörät
• polkupyörätelineet  jne.

INFORMAATIOPORTTI: Muotoilu



Materiaalit:

Infotaulu: Led-näyttö, päällä iskunkestävä muovipinta

Runko: Kuumasinkitty jauhemaalattu teräslevy

Valopylväs: Iskunkestävä opaaliakryylilevy

Kartta: lasipinta

- Portin ympäristö valaistaan valopylväällä ja kaaren 
alle asennetuilla loisteputkilla. Kaaren alla on myös 
erittäin kapeakeilainen valo, joka luo leikkisästi maa-
han ”maaliviivan”.

-Syklerin valaistus ei saa poiketa ympäristön yleisestä 
valaistustasosta.



- Valo kirkastuu päivän aikana riippuen 
polkupyöräilijöiden lukumäärästä.

- Valon muutos visualisoi polkupyöräilijöi-
den määrää ja kannustaa pyöräilyyn.

INTERAKTIIVINEN VALOPYLVÄS



- Kertoo ajoinformaatiota ohi ajavalle polkupyö-
räilijälle:
 
• Kellon aika
• Lämpötila
• Etäisyys minuutteina Marja-Vantaan ja sen 

lähialueiden eri kohteisiin (Esim. Aviapolis, 
lentokenttä, juna-asema, Colosseum)

• Ohi ajaneiden polkupyöräilijöiden lukumäärä / 
päivä

• Polkupyöräilijän ajonopeus / ajotutka
• Marja-Vantaan polkupyöräilykartta

INFORMAATIOPORTTI: Sisältö



- Marja-vantaalaisilla on mahdollisuus 
siruttaa pyöränsä haluttaessa, jolloin 
he pääsevät seuraamaan omaa pyö-
räilyään.

- Yksityisyyden suojaamiseksi henki-
lökohtaiset ajotiedot ovat haluttaessa 
vain yksilön omassa käytössä.

TIEDONKERUU-SIRU

Polkupyörän keskiputken sisään on upotettu 
siru kaikille halukkaille marja-vantaalaisille.

Polkupyörä lähestyy informaatioporttia, johon 
on sijoitettu RFID-lukija. Lukija tunnistaa sirun 
jopa 5 metrin päästä radiosignaalin avulla. 
Lukija lähettää tietoa sirusta eteenpäin tieto-
koneelle.

Tieto sirusta tallentuu tietojärjestelmään, jossa 
marja-vantaalaiset voivat käydä seuraamassa 
sekä omia, että koko Marja-Vantaan asukkai-
den pyöräilytottumuksia.

SIRU

LUKIJA

DATA

RADIO-
SIGNAALI



- Sykleri tulee sijoittaa siten, että se ei 
aiheuta näköesteitä pyöräväylille (esim. 
kuolleet kulmat, alikulkusillat).

- Infoportin tulee olla pyöräväylän ulko-
reunasta katsottuna sopivalla etäisyy-
dellä.

- Syklerin kohdalla pyöräilijän huomi-
on tulee olla muilta ärsykkeiltä vapaa 
(esim. risteysalueet, muu liikenneinfor-
maatio).

SIRU-LUKIJOIDEN SIJOITTUMINEN MARJA-VANTAAN KARTALLA

1. Lähellä sekä koulu että päiväkoti. 
Sykleri tulee näkymään mahdollisimman 
usealle lapselle ja nuorelle heidän liikku-
essaan polkupyörällä. Sykleri vaikuttaa 
mahdollisesti pyöräilyn positiivisen sta-
tuksen saavuttamiseen heidän keskuu-
dessaan.

2. Työmatkapyöräilijöitä tavoitteleva 
Sykleri. Reitti kulkee Aviapolikseen, ulos 
Marja-Vantaalta.

3. Colosseum-korttelin kannen alle su-
keltava pikapyörätie, jossa on suuri 
liikennevirta. Kannen alla sijaitsee myös 
Marja-Vantaan juna-asema, jossa Sykle-
rillä on erinomainen näkyvyys. 

4. Väylä pois Marja-Vantaalta kohti Hel-
sinkiä. Läheisyydessä tulee sijaitsemaan 
urheilu- ja ulkoilualue, joka palvelee kai-
ken ikäisiä marja-vantaalaisia.



- Portaalin tavoitteena on saada asukkaat tietoiseksi pyöräilyn 
hyödyistä ja merkityksestä omaan terveyteen ja ympäristöön 
sekä lisätä heidän yleistä tietämystään polkupyöräilystä (liiken-
nesäännöt, huolto-ohjeet jne.) Se on myös asukkaiden välinen 
kanava, joka yhdistää heitä polkupyöräilijöinä.

- Internetportaali koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

• Yleinen: Foorumi Marja-Vantaan pyöräilyyn liittyvään tiedotta-
miseen, viestintään ja opastukseen. 

• Yhteinen : Koko Marja-Vantaan pyöräilytottumuksia tilastoiva 
osio.

• Yksityinen: Kirjautuminen omalla tunnuksella: kannustavaa 
tietoa omasta pyöräilystä sirutettujen polkupyörien omistajille.

 

INTERNETPORTAALI: Tietoa tallentava sivusto
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