
Aktiivinen liikkuminen -
pyöräilyn ja maastopyöräilyn edistäminen

Luova hulluus, parempi ympäristö ja reilu meininki!
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Aktiiviset, 
liikuttavat ja 
viihtyisät 
ympäristöt –
se on se 
meidän juttu!

Navico Oy on pieni asiantuntijatoimisto, mutta 
suuri globaali liikuttaja. Olemme toimineet 
taustalla ”kabineteissa” ja kulisseissa 
vaikuttamassa mm. kansallisiin linjauksiin ja 
rahoitukseen. Noh, kyllä meillä on sormet 
pelissä myös globaalisti eri puolilla maailmaa. 
Joskus olemme pitäneet pukujakin oikein 
päällä, kun tilanne on sitä vaatinut (onneksi 
harvemmin). Ennemminkin meidät voi löytää 
maastosta. Esimerkiksi lapion varresta 
näyttämässä mallia konekuskeille, miten ne 
bermit oikein pitää muotoilla tai pyöräilyväylien 
opastaulut pyöräilijän näkövinkkelistä 
optimaalisesti pystyttää. Hienot korulauseet 
käytäntöön ja eiku hommiin!

Yksi kolmesta Navico Oy:n päätoimialasta on 
aktiivisen liikkumisen edistäminen ja 
kehittäminen. Tämän toimialan alla yksi 
vahvimmista osaamisalueistamme on pyöräilyn 
ja maastoliikuntareittien suunnittelu & 
monimuotoinen kehittäminen, tarvittavien 
prosessien läpivienti ja toteutuksen valvonta.

Pitemmittä puheitta - lukaiseppa tämä prosyyri
läpi, niin tiedät meistä ja tekemisestämme 
enemmän. Klikkaa myös linkkejä, sillä niiden 
takaa löytyy hienoja juttuja!   

Navico Oy:n taideteos
Oulu Lumo Light
festivaalissa 2017

KATSO VIDEOT
KLIKKAAMALLA PALLOJA

TEDx Bratislava
Pekka Tahkolan esitys

Pyöräilyn talous-
vaikutuksista

Pekka Tahkolan esitys
Oulun seudun 

maastopyöräilyn 
kehityksestä

https://www.youtube.com/watch?v=pzOTpwcrWQA
https://youtu.be/lejUgs3hpVs?t=3691
https://www.youtube.com/watch?v=tOGsoN8BDvA


Valikoituja referenssejä

Tikulla silmään, joka vanhoja muistelee. Silmäkivunkin uhalla ujutimme seuraaviin 
referenssilistoihin muutaman vanhemmankin projektin mukaan. Vain siksi, että ne ovat 
mielestämme olleet niin hienoja juttuja! Klikkaile toki sivun alalaidassa sijaitsevia linkkejä 
lisätiedon saamiseksi. 

REFERENSSIT  - MAASTOLIIKUNTAREITIT, TOP 10 PROJEKTIA AJANKOHTA

Saariselän mtb reittien GPS-mittaukset sekä reittikuvausten ja 
haastavuusluokituksien tekeminen

2020 -

Oulun maastoliikuntareitistö 2030, yleissuunnitelma 2020 -

Pudasjärvi-Syöte -maastopyöräilyreitistön yleissuunnitelma 2018-2019

Oulun kaupungin Kaakkurin liikuntamaan maastopyöräilyreittien suunnittelu, 
työmaapalvelu ja rakentaminen

2018-2020

Kempeleen kunnan Sarkkirannan maastopyöräilyreitin yleissuunnitelma,
rakennussuunnitelma ja työmaapalvelu

2016- jatkuu

Kempeleen kunnan maastoliikuntareitistön yleissuunnitelma ja
rakennussuunnitelma sekä työmaapalvelu

2017-2020

Ukkohalla MTB 2019 -tapahtuman reitin suunnittelu, reitin merkintä sekä
tapahtuman koordinointi ja muut tapahtumatuottajan tehtävät

2019

Johdatus maastopyöräilyreittien suunnitteluun Kälviän kunnan edustajille 2018

Suomen Ladun maastopyöräilyn olosuhdehanke, ohjausryhmän jäsen 2014-2015

Maastopyöräilijän palvelupakettien suunnittelu, Hotelli Iso-Syöte 2014-2020

Vuotuisen Syöte MTB ja Syöte MTB Winter maastopyöräilytapahtumien 
organisointi, suunnittelu ja järjestäminen

2012 - jatkuu

KATSO ELIXIR:N VIDEO 

KATSO TÄSTÄ 
KOKO KARTTA!

TSEKKAA SEUDUN
SUUNNITELMA TÄSTÄ!

SEURAA MAASTO-
PYÖRÄILYGURUMME 

PEKAN SEIKKAILUJA 
INSTAGRAMIN
VÄLITYKSELLÄ

https://www.youtube.com/watch?v=zZeypTL5Y_Q&feature=youtu.be
https://www.ouka.fi/documents/64332/21070655/Kaakkuri_kartta_web.pdf/03b835e9-60ea-4a88-ae4a-bea6f14fcf06
file:///C:/Users/Timo/AppData/Local/Temp/MaastoliikuntareitistÃ¶2030_luonnos.pdf
https://www.instagram.com/ptahkola/?hl=en


REFERENSSIT - PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TOP 10 PROJEKTIA AJANKOHTA

Pyöräilijöiden asiakastyytyväisyyden palautejärjestelmien kehittäminen ja toteutus 
Oulun seudulla (2016 – 2019) sekä Helsingin kaupungille (2020 -)

2016 – jatkuu

BIKEBUSTERS – päättäjät pyöräilemään! Oulun ja Kuopion kaupunki, SITRA 2018-2019

Oulun kaupungin baanaverkkosuunnitelma, Oulun kaupunki  2018 – 2019

Vaasan kaupungin pyöräilyn kustannustehokkaat edistämiskeinot, Vaasan kaupunki 2017 – 2018

Jyväskylän kaupungin pyöräilyn edistämisohjelma, Jyväskylän kaupunki, Keski-
Suomen ELY –keskus

2015

Talvipyöräilyn kongressin kehittäminen ja organisointi (Oulu, Winnipeg, 
Leeuwarden, Minneapolis, Montreal, Moskova, Calgary, Joensuu)

2012 – jatkuu

Oulun kaupungin ja Oulun seudun pyöräily- ja kävelykoordinaattorin tehtävät 
(tekniset asiantuntijatehtävät, kampanjat ja tapahtumat), Oulun kaupunki, ELY-
keskus ja Oulun seudun kunnat

2013 – 2019

Suomen pyöräilykuntien strategiatyön loppukirin fasilitointi, Suomen 
pyöräilykuntien verkosto ry.

2019

Oulun seudun pyöräilyn brändityö, Oulun kaupunki, POP-ELY, Oulun seudun 
kunnat, WSP Finland

2019

Astanan (nykyisin Nursultan) kaupungin pyöräilyn kehittämisen konsultointi, 
Astanan kaupunki / VL Ltd.

2015

Pakko kehaista. Ollaan yleensä ensimmäisenä tekemässä 
uusia juttuja pyöräilyn edistämisessä. Aktiivisen liikkumisen 
edistäminen ei ole pelkästään viivojen piirtämistä kartalle. Me 
tiedämme, miten ihmiset saadaan liikkeelle ja muuttamaan 
piintyneitä tottumuksiaan. Tässä me ollaan ihan parhaita!

KAMPANJOILLA VAIKUTTAVUUTTA! LUE RAPORTTI! 

https://www.poljin.fi/sites/default/files/poljin_3_17_nettiin.pdf
https://busters.bike/
http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=1221
https://www.vaasa.fi/uploads/2019/05/7fb0a037-vaasa_pyorailyn_karkitoimenpiteet_11_06_2018.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/jalankulku-ja-pyoraily/pyorailyn-edistamisohjelma
https://wintercycling.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1vAC0yX2tOA&list=PLtYfjunsuxxdSq7rbaaKM1iCpA-Qm_gSR&index=16
http://bikebrampton.ca/2017/02/14/top-5-takeaways-from-the-2017-winter-cycling-congress/
https://vimeo.com/260410118
https://www.wintercityedmonton.ca/winter-cyclists-unite-winter-cycling-congress-2019/
https://bicycledutch.wordpress.com/2020/02/19/winter-cycling-congress-2020-in-joensuu/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201804172200875928
http://oulunseudunpyoraily.fi/
https://www.kaleva.fi/tana-talvena-130-kilometria-oulun-seudun-pyorateit/1886194
https://www.youtube.com/watch?v=rOjBuDsLZ7w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8X2nDzkCDscQVNfQkQ4dEk1M2M/view


REFERENSSIT – KOKOELMA MUISTA SIISTEISTÄ JUTUISTA AJANKOHTA

Lähirähinä -lähiliikuntatoiminnan toiminnan konseptointi, aloitus, kehittäminen ja 
skaalaaminen liikkumisen ohjauksen näkökulmasta. 

2015 – jatkuu

Savilahden talvikunnossapidon suunnittelu – talven hyödyntäminen aktiivisten 
asuinympäristön mahdollistamisessa, Kuopion kaupunki (LUE RAPORTTI)

2019

Urban Lifestyle Engineering –konseptin kehittäminen, PoDoCo –ohjelma, Suomen 
kulttuurirahasto

2020 -

Lisätyn todellisuuden (AR) kaupunkisuunnistus Lähirähinä-päivänä 2020, Lähirähinä, 
Mekiwi Oy. Katso www-sivut ja trailer –video. 

2020

Parhaat yliopistourheilun ja opiskelijoiden liikkumisen aktivoinnin käytännöt, Leaders
Development Institute, Saudi-Arabia  

2020

Smart city Poprad – viisaan liikkumisen periaatteet ja parhaat käytännöt, Popradin
kaupunki / Solved Oy

2017

#Lähirähinän #Liikuntahaaste oululaisille peruskoulun oppilaille yhteistyössä Qridi Oy:n 
ja KukkoLasse Oy:n kanssa

2020 -

Oulun ja Syötteen alueiden pyörämatkailun kehittämishanke, Oulun liikekeskus ry. Ja 
Syötteen matkailuyhdistys (KATSO VIDEO)

2015

Kaupunki- ja palvelurakenteen sekä ruohonjuuritason liikkumisen ja urheilun merkitys 
hyvinvoinnille ja huippu-urheilulle, työpaja Riadissa, Saudi-Arabian olympiakomitea 

2020

Aktiiviset ja menestyvät kaupungit, omakustanteinen raportti liikunnan ja urheilun 
rakenteista, Navico Oy. LUE RAPORTTI

2020

Uusien avauksien ja toimintamallien tekeminen kuuluvat kiinteästi Navico Oy:n tapaan 
toimia. Osa tekemistämme projekteista tai omista kehityshankkeista ei suoraan tahdo 
mennä perinteisen insinööritoimiston toimialaluokittelujen alle. Joten alla listausta ”siisteistä 
jutuista”, jotka tavalla tai toisella liittyvät aktiivisten asuinympäristöjen ja asukkaiden 
hyvinvoinnin kehittämiseen. Pidämme tuntosarvemme ylhäällä ja imemme uusia vaikutteita 
jatkuvasti. Se näkyy myös tekemisessämme.

TESTAA ITSE AR-HERÄTETTÄ PUHELIMELLASI:
1. Mene puhelimen selaimella web.zappar.com 
2. Paina ”LAUNCH”, salli kameran käyttö
3. Skannaa AR –heräte yläpuolelta….

https://www.youtube.com/watch?v=bX6qAS14ZcQ
http://www.savilahti.com/sites/www.savilahti.fi/files/Kuvat/raportti_savilahti_talvikunnossapito_final.pdf
https://navico.fi/tutkijatohtori-michael-oduor-mukaan-remmiin/
https://lahirahina.fi/lrp2020/
https://www.facebook.com/watch/?v=367801820890115
https://www.youtube.com/watch?v=RDWu8urtBhw
https://navico.fi/tyopaja-saudeissa/
https://navico.fi/wp-content/uploads/2020/02/Navico-raportti-osa-1.pdf


Timo Perälä toimii Navico Oy:n viisaan 
liikkumisen asiantuntijana. Hän on myös 
perustamansa Winter Cycling Federatio-
nin presidentti. Timolla on noin 20 
vuoden kokemus kaupunkien ja kuntien 
viisaan liikkumisen edistämisestä. Perälä 
toimii myös Suomen Pyöräilylähetystön 
puheenjohtajana. Hän on myös toiminut 
Oulun kaupungin ja seudun pyöräilykoor-
dinaattorina vuosina 2013 – 2018.

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen suunni-
telmien ja T&K -toiminnan lisäksi hän on 
pyöräilykoordinaattorin ominaisuudessa 
järjestänyt useita kampanjoita, kilpailuja 
ja tapahtumia arkiliikunnan lisäämiseksi 
Oulun seudulla sekä valtakunnallisesti. 
Pitkä urheilu- ja valmennusura yhdistet-
tynä urheilu- ja hyvinvointiteknologian 
osaamiseen ovat lisäksi vieneet Perälän  
hyvinvointitestauksen maailmaan. 

Pekka Tahkola toimii Navicossa viisaan 
liikkumisen asiantuntijana. Hän toimii 
WCF:n varapresidenttinä sekä Oulun 
seudun pyöräilykoordinaattorina (2013  -> 
2019). Pekka järjestää myös vuosittain 
yhden suurimmista maastopyöräilytapah-
tumista; Syöte MTB:n.

Pekka on pyöräilevä legenda, joka ei ole 
ollut muistaakseen päivääkään sairaana. 
Mies viettääkin enemmän aikaa pyörän 
päällä kuin toimistossa. Pekka tunnetaan 
monessa kaupungissa, etenkin Suomessa 
ja Venäjällä maasto-, talvi- ja ultrapitkistä 
pyöräilymatkoista. 

Pekka tietää kaikki pyöräilyn niksit, 
sudenkuopat, tekniset yksityiskohdat ja 
hänellä on kaikkiin kysymyksiin aina sopiva 
esimerkki valmiina. Varsinainen 
pyöräilytieteilijä siis.  

PYÖRÄILYAGENTTIMME

TIMO PERÄLÄ
Tinkerlmatz

PEKKA TAHKOLA
Ptahkola

www.navico.fi etunimi.sukunimi@navico.fi puh. 040-7277700


