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Helsingin pydreverkon ja pytiriiilymahdollisuuksien kehitt?iminen

Valtuustoaloite 16.1.2013

Kaupungin liikennesuunnittelussa on vihdoin ymmiinetty, eftA pydrAily on osa jokapiiiviiistli
kaupunkilaisen liikkumista eikii vain sunnuntai-iltapiiivien harrastus. Vaikka
liikennesuunnittelussa on menty hyviiiin suuntaan, kohtaavat pydr6ilijAt vielii useita
piiivittiiisiii ongelmia. Pydratiet loppuvat tdksahtaen tai niita ei edes ole. Tiimii hankaloittaa
pydriiilyti ja tekee siita paikoitellen vaarallista. Terveyshydtyjensii takia pyciriiily siiiistiiii
rahaa. Pydriiilyii tulee ajatella sekii liikkuvuutta. viihtyvyyttii ettA terveytta parantavana
asiana. Suhteessa autoiluun pydriiily ei kuluta teitZi ktiyiinndssii lainkaan, joten pydriiilyn
edistiiminen stidstiid myds teiden ylliipitoon liittyviii kustannuksia. Pydriiilij6iden aseman
parantamisesta koituvia kustannuksia ei tule ajatella pelkkiinii menoer,inA kaupungin
budjetissa. Kuten Helsingin pydriiilijdiden manifestissa sanotmn:

"Liikunnan puute on merkittave kansanterveydellinen ongelma. Riittiimandmiin liikunnan on
arvioitu lisiiiiviin Suomen terveydenhoidon menoja vuodessa l0G-200 miljoonaa euroa.
Suurelle osalle ihmisistii liikunnan yhdisttiminen arkirutiineihin on helpoin tapa liikkua
terveyden kannalta riittevesti."

enaotffiJuunia pydriiilymahdol I isuuksia parantavia toimenpiteita:

l.

3.

Tulevaisuudessa rakennettavien pydriiteiden tulee olla yksisuuntaisia pydrdteitd, jotka
erottuvat selkeiisti autoteistii ja jalkakaltevista. Nykyiset kaksisuuntaiset pydratiet
tulee myds muuttaa tiillaisiksi, mikiili hyvaa perustetta ei l6ydy vanhan malliselle
ratkaisulle. Nykyaikainen pydratie kulkee kadun molemmilla puolilla.

Pydrtitiet on rakennettava kaikille keskeisille liikenneviiylille koko kadun pituudelta.
Ainakin seuraavat kadut tarvitsevat kunnon pydratiet tai nykyisten teiden
kunnostuksen ensitilassa: Hiimeentie. Mannerheimintie, Topeliuksenkatu,
Mechelininkatu, Unioninkatu, Porthaninkatu, Bulevardi, Fredrikinkatu, Albertinkatu,
Tukholmankatu, Teollisuuskatu, Miikeliinkatu, Sturenkatu ja Hermannin rantatie

Kaikille keskeisille joukkoliikenneasemille on rakennettava paremmat
pydriiparkkimahdollisuudet. Pydriiii on my6s voitava kuljettaa jatkossakin helposti
metrossa ja junissa, jonka lisiiksi piUa olla mahdollisuus ottaa pydrii mukaan kaikkina
kellonaikoina.

4. Pydriiverkostokartat pydreteille.

5. Kaupunkipydriit takaisin.

6. Kun kaupunki tekee sopimuksia katumainosten sijoittamisesta esim. JCDecauxen
kanssa, ei tulevia katumainoksia saa sijoittaa niin, etta ne estdvat py6riiteiden
rakentamisen. Myds nykyiset mainospaikat, jotka haittaavat pydraverkoston
kehittimistii, on siirrettiivii tai lopetettava.



qAd SrDr..r r---r
<----:\l---/ a t ,/'

/ zl/-A-r_ Se__==<

&t-,----


