Kuormapyörä
yhteiskäyttöön
naapureiden kesken
Kuormapyörät ovat maailmalla suosittuja tavaroiden ja pienten lasten
kuljettamista varten. Joillain pyörillä voi kyyditä aikuisiakin. Kuormapyöriä
löytyy moneen makuun ja tarpeeseen niin kaksi- kuin kolmipyöräisinäkin
versioina sekä sähköavusteisina tai ilman. Parhaimmillaan kuormapyörä
korvaa käytössä auton ja on siten tehokas keino päästöjen pienentämiseen.
Erityisen ympäristöystävällistä ja taloudellista on kuormapyörän hankkiminen
yhteiskäyttöön esimerkiksi naapureiden kesken.
Ilmastokorttelit-hankkeen kanssa yhteistyötä tehneen Vanamonkadun
taloyhtiön kanssa tehtiin kokeilu, jossa taloyhtiölle lainattiin pyörä asukkaiden
omaan käyttöön noin puoleksi vuodeksi. Pyörästä pidettiin kovin, ja sillä
korvattiin viikoittain monia harrastus-, kauppa- ja päiväkotimatkoja. Kokeilun
jälkeen taloyhtiön asukkaat hankkivat yhdessä oman kuormapyörän. Lue lisää
Vanamokadun kokeiluista nettisivuiltamme climatejoensuu.fi.

Ohjeita voit
soveltaa myös julkisen
kuormapyörälainaamon
perustamiseen.

1. Kysy naapureita mukaan

Kysy tarvittaessa lisäneuvoja
Jyväskylän Kestävä
Kehitys ry:ltä.

Yhteisomistuksesta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, johon on kirjattu
pyörän hankinnassa mukana olleiden tiedot. Jos asut taloyhtiössä, voitte
tehdä pyörähankinnan asukasryhmänä. Taloyhtiön omistukseen pyörä
voidaan hankkia vain, jos kaikki osakkaat osallistuvat hankintaan.

Kokeile
kuormapyöriä
Vaarakirjastossa!
Kirjastoissa pääset kokeilemaan
Babboe Big E -pyörää, Urban Arrow
Family -pyörää sekä Scandinavian
Riksaa. Kaikki kolme ovat
sähköavusteisia.
Lue lisää
www.vaara.finna.fi

2. Minkälainen pyörä sopii tarpeisiinne?
Haluatteko vakaan ja tilavan kolmipyöräisen mallin vai ketterän kaksipyöräisen?
Sähköavustuksella vai ilman? Onko tarvetta sadekatokselle tai lastenistuimille? Tarvitsetteko
talviajoa varten nastarenkaat? Lisävarusteissa satsaa näihin: runkolukko, jykevä ketjulukko,
nastarenkaat (esim. Schwalbe) ja suojapressu ulkosäilytystä varten.

3. Päättäkää
säilytyspaikka

Lataa akkua
vain ehjällä
pyörän laturilla!

4. Sopikaa käytön säännöistä

Paras paikka on sateelta suojaava
säilytystila, jonka ei ole pakko
olla lämmin. Esimerkiksi lukittava
pyöräkatos, työkaluvaja tai kellaritila
ovat hyviä. Sähköavusteisen
pyörän akku tulee säilyttää
huoneenlämpöisessä sisätilassa
jäätymisen estämiseksi.

Rikkinäinen tai vääränlainen
laturi vaurioittaa akkua!

Laatikaa yhteiset lainaus- ja käyttöohjeet pyörälle.
Kuinka pitkäksi aikaa pyörän voi kerralla varata? Missä
akkua säilytetään ja ladataan? Kuka on vastuussa
huollosta? Huollon voi esimerkiksi sopia 2 kuukauden
välein kiertäväksi huoltovastuuksi ja jakaa kustannukset
sopimallanne tavalla.

5. Luokaa varauskalenteri
Kalenteri voi olla vihko ilmoitustaululla tai esimerkiksi älylaitteilla
käytettävä sähköinen ilmoitustaulu. Tärkeintä on, että kaikki
lainaamolaiset pääsevät käyttämään kalenteria ja että se pysyy
ajan tasalla.

Climate

Vakuutus
suojaa vahingoilta
ja varkauksilta
Tarkista oma kotivakuutuksesi,
usein se kattaa omaisuuteen
kohdistuvan vaurion tai varkauden.
Julkisen pyörälainaamon pyörät
kannattaa vakuuttaa erikseen.
Kilpailuta vakuutukset, jos
mahdollista.

