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KONSEPTIN ESITTELY

RestyleMyBike -studio on urbaanin pyöräilykult-
tuurin kohtauspaikka.

Asianmukaiset tilat pajatoiminnalle, 
workshopeille, harrastajien ajatustenvaihdolle 
sekä erilaisille alan tapahtumille.

Tavoitteena on luoda ympäristö, mikä houkut-
telee samaan paikkaan kaikki pyöräilystä kiinnos-
tuneet.

Omien mieltymysten mukaan suunniteltu 
polkupyörä alentaa huomattavasti kynnystä 
vihreän ja terveellisen liikkumismuodon valin-
taan.

Studio tarjoaa monipuoliset tilat ja työkalut oman 
polkupyörän rakenteluun ja huoltamiseen.
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KOHDERYHMÄ

Kohderyhmää ei rajata erityisesti, vaan studio on 
kaikille avoin ja helposti lähestyttävä paikka.

Studio houkuttelee designista kiinnostuneita 
nuoria sekä nuoria aikuisia, jotka haluavat tehdä 
pyöräilystään yksilöllistä.
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TOIMINTAMALLI

RestyleMyBike on voittoa tavoittelematon hanke
Toimintamallin perustana ovat käytetyt pyörät ja 
pyörän osat.

Henkilökunnan tehtävä on tarjota palvelun käyt-
täjille opastusta pyörän rakentamiseen ja huol-
tamiseen liittyvissä asioissa.

Tarkoitus on kannustaa käyttäjiä tekemään mah-
dollisimman paljon itse, mutta myös tilausluon-
toinen työ on mahdollista.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SPONSORIT

Hankkeen päärahoittaja, ylläpitäjä ja toimitilojen 
tarjoaja voi olla esimerkiksi Helsingin kaupunki.

Yhteistyökumppaneita ja sponsoreita houkutel-
laan designin, muodin, urheilun ja nuorisokult-
tuurin aloilta.
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HYÖDYT

Hanke kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen, luovuu-
teen ja terveellisen liikuntamuodon pariin.

Ekologisuus tulee huomaamattomasti sivutuot-
teena, vaikka onkin koko konseptin perusta.
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RESTYLE MY BIKE STUDION ESITTELY



http://www.bikebyme.com/en/

TILAT

Helposti saavutettava paikka ydinkeskusta-
alueella.

Tunnelman puolesta ihanteellinen olisi esim. jokin 
vanha teollisuusrakennus.

Tilojen tulisi olla käyttäjien itsensä muokattavissa.
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VISUALISOINTI
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PALVELUT

Neuvonta ja opastus on maksutonta, mutta 
käytännön työn teettäminen maksullista.

Asiakkaalle esitetään toivomus nimellisen 
korvauksen maksamisesta avun annosta oman 
harkinnan mukaan.

Voi myös keskittyä vain suunnittelemaan itselleen 
mieltymystensä mukaisen design -pyörän, jolloin 
hinta määräytyy käytettävien osien, työvaiheiden 
ja tekijän työtuntien mukaan.

Studiolla myydään myös pyöräilyyn liittyvää 
pientä oheistavaraa.

Myynnissä on myös valmiita kierrätysosista 
rakennettuja pyöriä.
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MUU TOIMINTA

Studion tiloissa on mahdollista järjestää pyörän 
rakentamiseen ja huoltamiseen liittyviä work-
shoppeja, kursseja ja pyöräilytapahtumia ja 
-kilpailuja eri tahojen toimesta.



MARKKINOINTI JA KAMPANJA
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MARKKINOINTI JA KAMPANJA

Voidaan järjestää mm. näytöspäiviä, julkkisvierai-
luja ja pyörien design –kilpailuja.

Päiviä, jolloin lahjoitetuista pyöristä ja osista an-
netaan pientä hyvitystä.

Agressiivisella kampanjalla erottaudutaan per-
inteisestä kierrätykseen liittyvästä mainonnasta 
uskottavalla tavalla.

Mainosten kautta ohjataan hankkeen nettisivuille
Mainostus yleisillä mainospaikoilla ja flyereiden 
avulla.
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