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Yli 100 pyöräpaikkaa
eri ratkaisuilla

Tänä juhlavuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, on pyöräliitto järjestänyt
100 pyöräilytekoa -kampanjan, jossa myös Ovella Systems on mukana
tuotteillaan ja projekteillaan. Ovella toimittaa useaan kohteeseen
yhteensä yli 100 pyöräpaikkaa eri ratkaisuilla.
Pyörävarastot ovat helposti saavutettavissa

Säilytystila yhdessä suuressa tilassa

Helsingin keskustassa VR:n konepajan alueella pyörävarastot ovat
helposti saavutettavissa. Piha-alueella pyörätien läheisyydessä on
niin sanottu kylmävarasto, jossa ovella® Compact PTL-2 järjestelmä on asennettu tilan molemmin puolin muodostaen kujan, jossa
keskellä on tila liikenteelle. Järjestelmässä säilytyskelkkoja liikutetaan seinäkiskoilla, jolloin ne ovat pakattavissa tiiviisti pois lattialta.

Espoossa Niittykummussa säilytystila on yhdessä suuressa tilassa,
joka on helposti saavutettavissa kiinteistön kulmassa. Tässä tilassa
on käytetty PTL-2:n lisäksi lattiaan kiinnitettäviä Mastoja, jolloin
esim. 4200 mm:n pituiselle kaksipuoliselle jakoseinälle saadaan noin
28 pyöräpaikkaa.
Lisäksi Espoon kohteissa on käytetty Junior V-3 telineitä, joilla
pyörä on ajoasennossa, mutta etu- tai takapyörä koukussa seinällä
eri tasoilla. Teline on huomaamaton eikä se ole esteenä lattialla. PyöräNoja-telineessä polkupyörät ovat ajoasennossa lattialla telineessä
vetokoukun ansiosta. Se ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta.
Vantaalle Kivistöön on toimitettu korttelin keskipihalle puurakenteiseen pyörävarastoon noin 100 pyöräpaikkaa ovella® Fillarikoukuin ja Mastoin. Pyöräparkit on varustettu kymmenillä PyöräNoja
telineillä pihakatoksessa rappukäytävien välittömässä läheisyydessä.

Lauttasaaressa satoja pyöräpaikkoja
Helsingin Lauttasaaressa kohteessa on satoja pyöräpaikkoja, joissa
on käytetty järjestelmää ovella® Fillarikoukku FK-1. Varastot sijaitsevat rappukohtaisesti kiinteistössä, jolloin pyöräilijän on helppo
parkkeerata mennessään kotiinsa. Fillarikoukussa pyörää säilytetään
ohjaustangostaan satula seinää vasten eri tasoilla.

Pyörät järjestykseen
• Fillarikoukku FK-1: Polkupyörää säilytetään pystyssä koukussa
ohjaustangosta pareittain satula seinää vasten.
• Compact PTL-2, liukuva järjestelmä: Pyörän säilytys, kuten fillarikoukussa. Liukukelkassa kaksi pyöräpaikkaa. Asennus koko seinän
pituuden mukaisesti.
• Masto: 2-4 pyörälle: Lattiaan asennettava tuki & tilanjakaja, johon
fillarikoukut ovat asennettavissa.
• PyöräNoja: Parkkijärjestelmä, jossa pyörät nojaavat telineeseen.
Kumpare ja nojat pitävät pyörärivistön suorassa ja järjestyksessä.
• Junior V-3: yhden pyörän säilytysteline, jossa pyörä on osin lattialla ja seinäkoukussa eritasoilla.

100 pyöräilytekoa -kampanja

ovella® Compact PTL-2 polkupyörävarasto (tehokas pystysäilytys), leveys 3,5 metriä.
Pyöräpaikat 20, 40 , 60, 80 ja 100.
ovella® PyöräNoja PN-2 polkupyörävarasto (vaakasäilytys),
leveys 5 metriä. Pyöräpaikat 16, 32, 48, 64 ja 100.

Itsenäisyyden kunniaksi tavoitteena on tehdä 100 pyöräilytekoa tai
enemmän. Tavoitteena voi olla vaikka 100 pyöräiltyä työmatkaa, 100
pyöräretkelle vietyä lasta, 100 vähävaraisille lahjoitettua polkupyörää tai 100 uutta, kunnollista pyörätelinettä.
Lisätietoja
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