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Pyöräliikenteen kehitämisohjelma 2020-2025 käsitellään kevään 2020
aikana kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.
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Johdanto
H

elsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki tavoittelee myös hiilineutraaliuta vuoteen 2035
mennessä. Pyöräliikenteen edistäminen ja
pyöräliikenteen saaminen toimivaksi osaksi
liikennejärjestelmää on merkitävä osa molempien tavoiteiden saavutamista. Pyöräliikennetä edistetään, koska sillä saavutetaan
aikasäästöjä, tehokkaampaa tilankäytöä,
terveyshyötyjä, ympäristöetuja, taloudellisia
hyötyjä ja liikenneturvallisuuden parantumista. Pyöräliikenteen edistäminen ei ole itseisarvo, vaan keino turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin luomiseen.

Helsingin aikaisempi pyöräilyn edistämisohjelma on hyväksyty vuonna 2014. Tuolloin

tavoiteeksi asetetiin pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu 11 prosentista 15 prosentiin vuoteen 2020 mennessä. Esitetyt 25
toimenpidetä painotuivat pyöräliikenteen
infrastruktuurin kehitämiseen, kaupunkisuunnitelulautakunnassa vuonna 2012
hyväksytyn kantakaupungin tavoiteverkon
rakentamiseen ja pyöräliikenteen investointitason nostamiseen vaiheitain 20 miljoonaan euroon. Pyöräliikenteen tavoiteverkon
rakentaminen ja kokonaisvaltainen edistäminen perustuvat näin ollen voimassa oleviin
päätöksiin.
Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus ei kuitenkaan ole noussut tavoiteiden mukaisesti,
vaikka pyöräliikenteen määrät ovatkin kasvaneet. Suurimmaksi syyksi tähän nähdään
pyöräliikenteen tavoiteverkon hidas toteuta-
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minen: pyöräliikenteen väyliä ei ole rakennettu tavoitellulla nopeudella ja investointitaso
yltää tavoiteena olleeseen 20 miljoonaan
euroon ensimmäisen kerran vuonna 2020.
Aikaisemman ohjelman toimenpiteiden toivotua hitaampi edistyminen ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden pysyminen paikallaan ovat nostaneet esiin tarpeen päivitää
pyöräliikenteen kehitämisohjelma. Samalla
on todetu tarve päivitää ohjelma jatkossakin viiden vuoden välein, jota säännöllisin
väliajoin pysähdytään arvioimaan ohjelman
edistymistä, tavoiteita ja tehokkaimpia toimenpiteitä saavutaa asetetut tavoiteet.
Tässä pyöräliikenteen kehitämisohjelmassa keskitytään erityisesti keinoihin parantaa pyöräliikenteen infrastruktuurin eri

osa-alueita. Pyöräliikenteen edistäminen
edellytää lisäksi toimenpiteitä esimerkiksi
pyöräilykasvatuksen ja muiden ihmisten aktivointiin liityvien kokonaisuuksien osalta. Näitä toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan
kaupungin muiden ohjelmien yhteydessä.
Työn on tilannut Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan Maankäytön ja
kaupunkirakenteen palvelukokonaisuus. Työn
projektipäällikkönä on toiminut Reeta Keisanen. Työtä on ohjannut ryhmä, johon ovat
kuuluneet:

• Reeta Putkonen (pj), Liikenne- ja katusuunnitelupäällikkö, Maankäytö ja
kaupunkirakenne
• Leena Silfverberg, yksikön päällikkö,
Maankäytö ja kaupunkirakenne
• Taika Tuunanen, yksikön päällikkö,
Hallinto- ja tukipalvelut
• Jarkko Kartunen, yksikön päällikkö,
Rakennukset ja yleiset alueet
• Tea Karjalainen, Tiimipäällikkö,
Rakennukset ja yleiset alueet
• Elina Airaksinen, Tiimipäällikkö,
Palvelut ja luvat
• Markku Riekko, Hankepäällikkö,
Talous- ja suunniteluosasto
• Reeta Keisanen, pyöräilykoordinaatori,
Maankäytö ja kaupunkirakenne
• Oskari Kaupinmäki, projektipäällikkö,
Maankäytö ja kaupunkirakenne
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Lisäksi työn aikana järjestetiin työpajoja ja
kuultiin laajasti KYMPin asiantuntijoita ja sidosryhmiä.
Konsultina työssä toimi WSP Finland Oy.
Konsultin projektipäällikkönä toimi Riikka
Kallio. Työhön osallistuivat lisäksi Essi Pohjalainen, Pia Salmi ja Leila Soinio. Raportin
visualisoinnista vastasi Ari Kujala.

1. Nykytila
Pyöräliikenteen edistämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset

H

elsingissä on edistety pyöräliikennettä vuodesta 1995, muta 2010-luvulla
toimenpiteitä on tehty aikaisempaa
enemmän ja määrätietoisemmin. Kuvaan 1
on kootu pääkohdat pyöräliikenteen edistämistoimenpiteistä 2010-luvulla sekä niiden
vaikutus pyöräliikennemääriin ja kulkumuoto-osuuteen. Nykytilan tietoja on esitelty laajemmin raportin liiteessä 1.
Vuonna 1995 laaditiin ensimmäinen pyöräliikenteen kaksinkertaistamisohjelma. Vuonna 2003 ohjelmaa tarkistetiin ja tavoiteeksi
asetetiin pyöräliikenteen kaksinkertaistuminen vuoteen 2009 mennessä. Brysselin julistuksen allekirjoitaminen vuonna 2009 toi
uuta puhtia pyöräliikenteen edistämiseen.
Julistuksen myötä pyöräliikenteen kulkutapaosuuden nousutavoite nousi 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tätä nousutavoiteta
käsiteltiin laajemmin Helsingin ensimmäisessä poikkihallinnollisessa pyöräliikenteen

edistämisohjelmassa, joka hyväksytiin kaupunginhallituksessa 27.1.2014. Edistämisohjelman hyväksyntää edelsi merkitävä väliaskel, kun pyöräliikenteen kantakaupungin
tavoiteverkko hyväksytiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.5.2012. Helsingin kaupunki on näin ollen sitoutunut ja velvollinen
rakentamaan kantakaupungin tavoiteverkon
ja toteutamaan edistämisohjelmassa esitetyt toimenpiteet. Tavoiteverkon kantavana
ajatuksena on, etä kaikkien määränpäiden
on oltava turvallisesti ja helposti saavutettavissa polkupyörällä suorinta mahdollista
reitiä pitkin.
Helsingissä on hyvä poliitinen tuki pyöräliikenteen edistämiselle. Pyöräliikenteen edistämisohjelman hyväksynnän jälkeen pyöräliikenteen edistämiseen on otetu laajemmin
kantaa myös muissa kaupungin ohjelmissa
ja strategioissa. Suunnitelukultuuri ja ilmapiiri on vuoden 2014 edistämisohjelman teon
jälkeen muutunut Helsingissä selvästi: Vanhanaikaisesta kevyen liikenteen ajatelusta
on luovutu ja pyöräliikenne on otetu tasa-
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vertaisena kulkumuotona huomioon osana
koko liikennejärjestelmää. Pyöräliikenteen
edistämistä tukee Helsingin kaupunkistrategia, jonka mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelussa tulee priorisoida ensimmäisenä
jalankulku ja heti toisena pyöräliikenne.
Pyöräliikenteen tavoiteverkkojen toteutaminen on ollut toivotua hitaampaa. Kantakaupungin tavoiteverkon laajuus on noin 131
katukilometriä (kuva 1). Valmiina siitä on 29
kilometriä. Olemassa olevia, muta parannetavia väyliä on noin 30 katukilometriä.
Kokonaan uusia väyliä tulee rakentaa 72 katukilometrille. Vuonna 2016 baanaverkko hyväksytiin osana uuta yleiskaavaa kaupunginvaltuustossa. Siinä yhteydessä päivitetyn
baanaverkon laajuus on noin 132 kilometriä,
josta 35 kilometriä sijaitsee kantakaupungin
tavoiteverkon alueella ja 97 kilometriä esikaupunkialueilla. Koko baanaverkosta baanojen suunnitelukriteerit täytävää väylää on
rakennetu nyt 6 kilometriä.

pyöräliikenteen
kulkutapaosuus (%)
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6
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4
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€
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pyöräliikenne) pyöräliikenne)

Kaupunkipyörät
2
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Asukkaiden tyytyväisyys
Helsinkiin pyöräilykaupunkina

Tavoite
131 km

3,9 milj.

€
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29
km

2

14,8
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19,5
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238
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2380
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5 reitiä
34,2 km

3 reitiä
30,1 km

4

4-7

83 %

87 %

89 %

Pyöräilybrändi
Pyöräpysäköinti, uudet paikat

864

640

758

1200
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Kuva 1. Pyöräliikenteen määrät ja kulkumuoto-osuus Helsingissä sekä merkitävimmät toimenpiteet niiden edistämiseksi vuoden 2010 jälkeen.
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Arvio kantakaupungin tavoiteverkon 2025 rakentumisesta

Pyöräpysäköinnissä, kaupunkipyöräpalvelussa, henkilöresursseissa ja pyöräliikenteen budjetissa on tapahtunut merkitävää
edistymistä, vaikka tahti onkin ollut tavoitteita hitaampaa. Pyöräliikenteen edistämisen henkilöresurssit ovat kasvaneet vuoden 2017 jälkeen kahdella henkilöllä vuoden
2019 syksyyn mennessä. Pyöräpysäköintiä
on edistety määrätietoisesti vuodesta 2015
lähtien. Vuonna 2017 rakennetiin Kallioon
864 uuta pyöräpysäköintipaikkaa ja vuonna
2018 Töölöön 640 paikkaa. Vuoden 2019 aikana valmistui 758 paikkaa Kruununhakaan
ja keskustan ranta-alueille. Kaupunkipyöräpalvelun käytöönoto ja laajentaminen on
ollut merkitävä yksitäinen pyöräliikenteen
edistämistoimenpide ja tuonut pyöräilyn näkyväksi kaupunkikuvassa.

Kuva 2. Kantakaupungin tavoiteverkon toteutumisen tilanne
ja suunnitelma
toteutamisesta
lähivuosille.

Pyöräliikenteen väylien
tavoiteverkko

2019 valmistuvat

Valmiit osuudet 2012-

2021–2024 vamistuvat
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Tavoiteverkon keskeneräisyys tarkoitaa sitä,
etä pyöräliikenteen viisi keskeisintä kriteeriä
eivät nykytilanteessa täyty:
•
•
•
•
•

2020 valmistuvat

EtuTöölö
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Katajanokka

turvallisuus
suoruus
katavuus
vaivatomuus
miellytävyys.

Kaartinkaupunki

Kamppi

Ullanlinna
Eira

Suunnitelukriteerien täytymätömyys on
keskeisin syy sille, miksi pyöräliikenteen

Lauttasaari

0
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1

2 km
Pyöräilykatsaus 2019
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kulkutapaosuuden kasvutavoiteeseen ei
olla päästy. Vaikka pyöräliikenteen määrät
ovat kasvaneet, pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus ei ole noussut tavoiteiden mukaisesti: Pyöräliikenteen osuus kaikista matkoista on vaihdellut vuoden 2010 jälkeen
vuositain 9-11 % välillä. Kulkutapaosuus
vuonna 2018 oli 11 %. Vuonna 2019 luku oli
9 %, eli hieman pienempi.
Pyörällä liikkuvien määrät Helsingin niemen
rajalla ovat keskimäärin kasvaneet 2000-luvun alusta lähtien: vuonna 2000 niemen rajan yliti polkupyörällä kesäkuun arkipäivänä noin 20 000 ihmistä ja vuonna 2018 noin
34 800 ihmistä. Vuonna 2019 niemen rajan
pyörällä ylitävien määrä oli 33 000, eli lähes
sama vuoteen 2018 verratuna.
Kulkutapaosuuden ja niemen rajan ylitävän
pyöräliikenteen määrän pieni lasku ovat linjassa pidemmän aikavälin seurannan kanssa, jossa kulkutapaosuus on pysynyt tasaisesti lähellä 10 % useamman vuoden ajan.
Heitelyn selitää viiden keskeisen kriteerin
täytymisen keskeneräisyyden liikennejärjestelmätasolla lisäksi säävaihtelut ja kaupungin
lukuisat työmaat. Tosin pienestä laskusta
huolimata niemen rajan ylitävän pyöräliikenteen trendi on ollut monta vuota noususuhdanteessa, joka selityy kaupungin kasvulla.

Vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelman tunnetuus ja toteutuminen
Vuonna 2014 hyväksytyn pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden edistymistä
arvioitiin vuonna 2015 kaupungin tarkastuslautakunnan arvioinnissa, vuonna 2017
kaupunkiympäristölautakunnassa ja vuonna 2019 tätä ohjelmaa tehtäessä. Kaikissa
arvioinneissa johtopäätös on ollut saman
suuntainen: Pyöräliikenteen olosuhteita on
saatu parannetua merkitävästi, muta parannetavaa on edelleen paljon. Tärkeimmät
toimenpiteet pyöräliikenteen edistämiseksi
eli infran rakentamisen toimenpiteet eivät
olleet lähteneet käyntiin riitävällä nopeudella. Infran kehitämiseksi henkilöresurssit tulee asetaa kansainväliselle tasolle niin, etä
suunnitelmia saadaan tehtyä riitävä määrä
ja investoinnit on mahdollista toteutaa. Lisäksi tulisi kehitää hankkeiden ohjelmointia,
organisointia, johtamista ja vastuiden määrittelemistä sekä toimenpiteiden toteutumisen
seurantaa. Tämän lisäksi tulee myös etsiä
ratkaisuja nopeiden toimenpiteiden toteuttamiseen.
Yhtenä syynä pyöräliikenneinfran toteutumisen hitauteen on heikko sitoutuminen ohjelman toteutamiseen. Kaupunkiympäristön
toimialan johtotehtävissä oleville henkilöille
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toukokuussa 2019 toteutetun kyselyn tulosten perusteella lähes puolet kyselyyn vastanneista koki, eteivät heidän johtamansa
yksiköt ole vastuussa yhdestäkään edistämisohjelman toimenpiteestä. Pyöräliikenteen
edistämisohjelman 25 toimenpidetä jakautuvat infrastruktuurin kehitämiseen, poliitiseen tukeen ja seurantaan sekä palveluihin ja
viestintään liityviin toimenpiteisiin, ja koskettavat täten laajasti koko kaupunkiympäristön
toimialaa.
Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudessa pyöräilyn edistämisohjelman toteutamisen suurimmaksi haasteeksi koetiin henkilöresurssien puute. Tulos
viitaa siihen, etä niissä yksiköissä, joissa
pyöräliikenteen edistäminen on otetu osaksi jokapäiväistä työtä, koetaan onnistumisia,
muta samaan aikaan kamppaillaan liian pienien henkilöresurssien puuteesta. Toisaalta
KYMP-toimialalla on monia yksiköitä, jotka eivät ole tiedostaneet rooliaan pyöräliikenteen
edistämisessä, eivätkä vielä ole ryhtyneet
toteutamaan ohjelman toimenpiteitä.

Helsinki muihin Euroopan johtaviin
pyöräilykaupunkeihin verratuna
Euroopan johtaviin Helsingin kokoluokan
pyöräilykaupunkeihin vertailtaessa saadaan
hyvä käsitys pyöräliikenteen edistämiseen
tarvitavista resursseista. Työssä Helsingin
resursseja on vertailtu Kööpenhaminan,
Amsterdamin, Münchenin ja Tukholman resursseihin. Vertailu on esitety taulukossa 1.
Nykyisin Helsingin pyöräliikenteen edistämisen parissa työskentelee yhteensä seitsemän henkilöä, joista yksi on määräaikainen

ja kahdella työajasta 50 % on varatu pyöräliikenneasioihin. Muihin kaupunkeihin verrataessa ilmenee, etä erityisesti henkilöresursseja Helsingissä on selvästi vähemmän.
Investointitasossa Helsinki ei ole pahasti
jäljessä kansainvälisiä pyöräilykaupunkeja.
Erityisesti, jos lähivuosien budjetissa oleva
pyöräliikenteelle osoitetu 20 M€ vuodessa
saadaan käytetyä, ollaan jo lähellä kansainvälistä tasoa. Ero Kööpenhaminan, Amsterdamin ja Helsingin välillä on kuitenkin se, etä
pyöräliikenteen huippukaupungeissa pääosa
pyöräliikenteen infrasta on jo tehty aikaisempina vuosikymmeninä, kun taas Helsingissä
tavoiteverkoista puutuu vielä suurin osa.

Investointitason riitävyys tulee uudelleen
arvioida, jota tavoitevuodessa 2025 ja hiilineutraaliusohjelman tavoiteissa pysytään.
YK:n suositus sijoitaa 20 % liikennebudjetista pyöräliikenteen edistämiseen tarkoitaisi
Helsingissä noin 27 M€ vuosibudjetia.

Taulukko 1. Pyöräliikenteen edistämisen henkilöresurssit ja investoinnit
Kaupunki

Asukasluku

Henkilöresurssit

Investoinnit M€

Investoinnit €/as

Pyöräilyn kulkumuotoosuus (työ- ja opiskelumatkat)

Huom!

Helsinki

650 000

3-7

7-20

11-22

14 %

Liikenne- ja katusuunnitelussa on lisäksi useita henkilöitä, jotka edistävät
pyöräliikennetä osana muita tehtäviä.

Kööpenhamina

620 000

20

11-27

18-45

49 %

Lisäksi pyöräilyä edistäviä henkilöitä
sulautetuna muuhun organisaatioon

Amsterdam

870 000

18

58

67

36 %

Kulkumuoto-osuus sisältää kaikki
matkat. Investoinnit eivät sisällä
projektikohteita, uusia alueita ja
pyöräpysäköintikeskuksia

Munchen

1 530 000

18

11

7

18 %

Tukholma

960 000

15-20

19-26

20-27

16 %

10
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2. Tavoiteet ja mitarit
P

yöräliikenteen kehitämisohjelman ylätavoite on määritelty seuraavaksi:

Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki – pyöräliikenteen
kulkutapaosuus on vähintään 20 % vuoteen
2035 mennessä.

Asetetun tavoiteen mukainen pyöräliikenteen kulkutapaosuus 20 % vuonna 2035 on
päästövähennyspotentiaalin edellytyksenä
myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -strategiassa. Tavoiteen saavutaminen edellytää
nykyisen kulkumuoto-osuuden trendin selkeää muutosta (kuva 3). Pyöräliikenteen kul-

kumuoto-osuuden välitavoite vuodelle 2025
on 13 %. Välitavoite on saatu asetamalla nykytilan ja tavoiteen välille lineaarinen kasvu.
Luvussa 1 on kuvatu syitä sille, etä vuoden
2014 pyöräilyn edistämisohjelmassa asetettua kulkumuoto-osuuden kasvutavoiteta ei
ole saavutetu.
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Kuva 3. Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus
syyskuun arkipäivänä, toteuma ja tavoite

Ylätavoiteen saavutamiseksi on määritety
viisi alatavoiteta (kuva 4). Alatavoiteet on
muodostetu pyöräilybarometrin perusteella valitsemalla tavoiteita, jotka toteutuessaan saisivat barometriin vastanneet pyöräilemään enemmän. Lisäksi alatavoiteet
ovat linjassa aikaisemman kehitämisohjelman tavoiteiden kanssa. Alatavoiteiden
toteutamiseksi tarvitavat toimenpiteet on
muodostetu yhdessä kaupunkiympäristön
asiantuntijoiden, tämän työn ohjausryhmän
ja sidosryhmien kanssa.
Tavoiteet ja mitarit kytketään osaksi KYMPin jatkuvaa toiminnan suunnitelua, kuten
sitovia toiminnallisia tavoiteita sekä toimintasuunnitelmia. Tavoiteiden toteutumista
seurataan vuositain kaupunkiympäristölautakunnassa tavoitekohtaisilla mitareilla
(taulukko 2). Mitarit on jaetu kaupunkiympäristötoimialan toimintaa kuvaaviin mitareihin ja toiminnan tuloksena saavutetaviin
vaikutavuuden mitareihin. Jokaiselle mitarille on määritelty tavoitetaso, joka halutaan
saavutaa vuoteen 2025 mennessä.
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Helsingin kaupungin
kaupunkistrategia 2017-2021
Visio: Helsinki on maailman
toimivin kaupunki

Tavoite: Helsinki on hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä

Pyöräliikenteen kehitämisohjelman ylätavoite:

Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki
– pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä.

Edellytää: Katavat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet, joiden käytöön asukkaita kannustetaan.

Pyöräliikenteen kehitämisohjelman alatavoiteet kaupungin toteutetaville toimille:
1. Pyöräliikenteelle on suorat ja sujuvat reitit, joilla on
selkeät risteysjärjestelyt ja
jalankulun ja pyöräliikenteen
laadukas erotelu

2. Pyöräväylien ja pysäköinnin ylläpito on laadukasta
ympärivuotisesti

3. Pyöräliikenne on
otetu huomioon
työmaan aikaisissa
järjestelyissä

Kuva 4. Ylätavoite ja sitä toteutavat alatavoiteet
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4. Pyöräpysäköintipaikkojen ja
-palveluiden määrä
vastaa kysyntää ja
ne ovat laadukkaita

5. Markkinointi ja
viestintä edistää
positiivista mielikuvaa pyöräliikenteestä

Taulukko 2. Mitarit alatavoiteiden toteutumisen seurantaan.
Alatavoite

Toiminnan mitarit
Nykytila

Vaikutavuuden mitarit
Nykytila

Tavoite 2025

Helsinki on kaiken ikäisille sopiva
ympärivuotinen pyöräilykaupunki
- pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus
on vähintään 20 % vuonna 2035

Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus syyskuun
arkipäivänä

9%

13 %

Pyöräilyn turvalliseksi kokevien osuus **

16 %

25 %

Tyytyväisten osuus Helsinkiin pyöräilykaupunkina *

24 %

35 %

Suorat ja sujuvat reitit, joilla
on selkeät risteysjärjestelyt
ja jalankulku ja pyöräily on
laadukkaasti eroteltu.

Tyytyväisten osuus pyöräilyn soveltuvien reitien
määrään kantakaupungissa *

18 %

30 %

Pyöräväylien ja -pysäköinnin ylläpito
on laadukasta ympärivuotisesti

Pyöräliikenne on otetu huomioon
työmaan aikaisissa järjestelyissä 

Pyöräpysäköintipaikkojen ja
-palveluiden määrä vastaa
kysyntää ja ne ovat laadukkaita 

Markkinointi ja viestintä
edistää positiivista mielikuvaa
pyöräliikenteestä

Tavoite 2025

Kantakaupungin tavoiteverkon
rakentuneet kilometrit
Baanaverkon rakentuneet kilometrit

6 km

80 km

Tyytyväisten osuus pyöräilyn
sujuvuuteen Helsingissä *

19 %

30 %

Tehostetun talvihoidon reitien määrä

40 km

150 km

Tyytyväisten osuus talvihoitoon *

7%

20 %

Kuntomitatun ja inventoidun
pyöräverkon kilometrimäärä

30 km

Kaikki pyöräliikenteen
pääväylät

Tyytyväisyys pyöräväylien hoitoon muina
vuodenaikoina *

47 %

55 %

Osuus pyöräilijöistä, jotka jatkavat pyöräilyä talvella

20 %

30 %

Tyytyväisten osuus työmaiden tilapäisiin
liikennejärjestelyihin *

10 %

20 %

Havaitujen puuteiden määrä työmailla
ja niihin reagointi (%)
Koulutuksien järjestäminen ohjeesta
tms. toimenpiteiden mitarit
(osallistuneet henkilöt)

-

Kaikki Helsingin työmaiden
parissa työskentelevät on
koulutetu pyöräliikenteen
väliaikaisista järjestelyistä

Pyöräilijämäärät suurien työmaiden kohdalla
(vähenemä %)

Rakennetujen
pyöräpysäköintipaikkojen määrä
liityntäpysäköintiin

4 200 kpl

Yhteensä 2 200 kpl uuta
pyöräpysäköintipaikkaa***

Tyytyväisten osuus pyöräpysäköintiin asemilla *

21 %

30 %

Vanhojen pyörätelineiden
korvaaminen runkolukitavilla telineillä
liityntäpysäköintialueilla

1700 kpl
runkolukitavaa
telinepaikkaa

Yhteensä 2 500 kpl
uusitua telinepaikkaa

Tyytyväisten osuus pyöräpysäköintiin muissa
julkisissa kohteissa *

18 %

30 %

Rakennetujen
pyöräpysäköintipaikkojen määrä
yleisillä alueilla

2000 kpl

Vuositain rakennetu
vähintään 900 kpl uusia
pyöräpysäköintipaikkoja

Tyytyväisyys kaupunkipyöräjärjestelmään

Kaupunkipyörän
asiakastyytyväisyys
NPS 59 yleisarvosana 3,84

NPS 59

Pyöräliikenteen viestintäsuunnitelman
laatiminen ja toteutaminen

-

Suunnitelma on tehty ja
sitä toteutetaan

Pyöräilyn edistämiseen myönteisesti (puolesta)
suhtautuvien osuus ****

78 %

80 %

Tyytyväisten osuus pyöräilystä
tiedotamiseen *

16 %

20 %

* Asteikko: tyytyväinen, melko tyytyväinen, en osaa sanoa, melko tyytymätön, tyytymätön /
** Asteikko: turvallinen, melko turvallinen, en osaa sanoa, melko turvaton, turvaton.
*** Lukuun eivät sisälly suurten hankkeiden yhteydessä (mm. Päärautatieasema, Raide-Jokeri, Tripla,
Itäkeskus, Hertoniemi, Kamppi) rakennetavat uudet pyöräpysäköintipaikat.
**** Asteikko: puolesta, jonkin verran puolesta, en osaa sanoa, jonkin verran vastaan, vastaan
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Pyöräilijämäärät
eivät vähene työmaiden kohdalla

3. Toimenpiteet
H

elsingin pyöräliikenteen kehitämisohjelma 2020-2025 sisältää 34 toimenpidetä. Toimenpiteet on jaetu alatavoiteitain pyöräväyliin, ylläpitoon, työmaihin,
pysäköintiin ja palveluihin sekä viestintään ja
markkinointiin. Yhteenveto toimenpiteistä on
esitety kuvassa 5.
Toimenpiteet on laaditu aikaisemmasta
edistämisohjelmasta saadun palauteen,
pyöräilybarometrin, nykytilan analyysin, sidosryhmätyöpajojen, asiantuntijatyöpajojen
ja asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Toimenpiteitä muodostetaessa hyödynnetiin LFA-menetelmän
osatekijä-ajatelua, jota varmistutiin toimenpiteiden katavuudesta ja vaikutavuudesta. Suurin osa toimenpiteistä on Helsingin
projektinjohtomallin mukaisia projektikokonaisuuksia, joiden sisältö määritellään tarkemmin projektin alussa. Toimenpiteiden
perustelut, sisältö, toteutamisen vastuut ja
aikataulu on kuvatu tarkemmin seuraavissa
luvuissa ja taulukoissa.
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1.
Suorat ja
sujuvat reitit

Ohjeet ja
periaateet
1. Suunniteluohjeet
2. Mootoriajoneuvoliikenteen rauhoitaminen
3. Liikennevalo-ohjauksen periaateet
4. Valaistus

Ohjelmointi ja
toteutus
5. Väylien toteutamisohjelma
6. Opastus
7. Liikennevalojen
		
parantaminen
8. Tietokanta
		
pyöräväylistä

3.
Työmaat

2.
Ylläpito

Menetelmien
kehitäminen
9.
		
10.
11.

Ohjeet ja
periaateet

Kunnossapidon
tiekarta
Laatuvaatimukset
Kuntotieto

18. Tilapäisten järjestelyjen ohjeet
19. Urakka-asiakirjat
20. Lähtötiedot

Ohjelmointi ja
toteutus

Menetelmien
kehitäminen

12. Talvihoitoluokitus
13. Tehostetu talvihoito
14. Uudelleenpäällystysohjelma
15. Romupyörät
16. Pyörätielle pysäköinti
17. Citylogistiikka

21. Katutyöviestintä
22. Sanktiot ja
kannustimet
23. Lainsäädäntöön
		
vaikutaminen
24. Koulutukset

4.
Pyöräpysäköinti ja
palvelut

5.
Markkinointi
ja viestintä

Ohjeet ja
periaateet

Menetelmien
kehitäminen

25. Pyöräpysäköinnin
suunniteluohjeet
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Ohjelmointi ja
toteutus

Menetelmien
kehitäminen
26. Kiinteistöt
27. Tietokanta
		
pyörätelineistä

Ohjelmointi ja
toteutus
28. Pyöräpysäköinnin
toteutamisohjelma
29. Kaupunkipyörät
30. Pyöräkeskus ja muut
palvelut

Kuva 5. Pyöräliikenteen kehitämisohjelman 2020-2025 toimenpiteet.

31. Seuranta

32.
		
33.
34.

Seudullinen
markkinointistrategia
Viestintäsuunnitelma
Pyöräilykarta

3.1 Suorat ja sujuvat reitit
Pyöräliikennetä suunniteltaessa on tärkeä
huomioida pyöräilyn, pyörällä liikkuvan ihmisen ja pyöräliikenteen keskeiset ominaisuudet. Nämä ominaisuudet ymmärtämällä
ja sisäistämällä toteutetaan infran ratkaisut
parhaiten käytäjien tarpeet huomioiden.
Alankomaiden pyöräliikenteen suunniteluohjeen (CROW-Fietsberaad) mukaan keskeiset
ominaisuudet ovat:
1. Polkupyörä kulkee lihasvoimalla
2. Polkupyörän käytö on tasapainotelua
3. Polkupyörässä ei ole törmäysvyöhyketä
4. Polkupyörissä on hyvin vähän jousitusta
5. Pyörällä liikkuva ihminen kulkee taivasalla
6. Pyöräily on sosiaalinen tapahtuma
7. Ihminen on kaiken lähtökohtana.
Ihminen on lähtökohtaisesti taipuvainen virheisiin, mikäli ympäristö ei ole intuitiivinen.
Täten samassa ohjeessa todetaan, etä pyörällä liikkuvien ihmisten (käytäjien) keskeisien ominaisuuksien huomiointi on avainasemassa liikenneympäristön suunnitelussa.
Näihin lähtökohtiin perustuvalla käytäjälähtöisellä suunnitelulla luodaan ihmisten intuitiivisuuta tukevaa liikenneympäristöä, jossa
ihmisten tekemien virheiden todennäköisyys

minimoidaan. Nämä lähtökohdat tulee otaa
huomioon myös Helsingin kaupungin suunniteluohjeita päivitetäessä ja suunnitelmia
laaditaessa.
Pyöräväylien hitaaseen toteutamiseen vaikutaneita seikkoja on esitelty aikaisemmin
tässä raportissa. Hitaan toteutumisen lisäksi
kehitämistarpeita on havaitu muun muassa hankkeiden toteutamisjärjestyksessä ja
-tavassa sekä toteutamisen laadussa. Tavoiteverkko rakentuu hajanaisissa osissa, mikä
johtaa uuden ja vanhan infran vaihtumiskohdissa epäselviin tilanteisiin ja turvallisuuspuuteisiin. Pyöräliikenneinfraa tulisi kehittää katujen kokonaisvaltaisen saneerauksen
lisäksi väliaikaisin kevennetyin järjestelyin
kohteissa, joiden tavoiteen mukainen toteutuminen on kaukana tulevaisuudessa ja jotka
ovat olennainen osa toimivaa järjestelmää. Lisäksi kaivataan enemmän pieniä parannuksia nykyiseen infraan ja risteysjärjestelyihin
sekä tarkempaa ohjeistusta halutusta laadusta erilaisissa tapauksissa. Uudenlainen
lähestymistapa väylien toteutamiseen edellytää periaateista sopimista, uusia ohjeita
ja ohjelmointia.

Kaikki uudet pyöräväylät rakennetaan pääsääntöisesti jalankulusta eroteltuina. Vanhoja väyliä on myös muutetu yhdistetyistä erotelluiksi. Kaupungissa on tähän asti tehdyistä
muutoksista huolimata vielä lukuisia väyliä,
joissa pyöräliikenne ja jalankulku ovat yhdistetyinä. Muutokset näillä väylillä jatkuvat ja
tulevana painopisteenä ovat kantakaupungin
tavoiteverkon väylät.

Taulukoissa käytetävät lyhenteet
AYP = Asukas- ja yrityspalvelut
ASKA = Asemakaavoitus
KAMI = Kaupunkimitauspalvelut
KAMU = Kaupunkitila- ja maisemasuunnitelu
KANSLIA = Kaupunginkanslia
LIKE = Liikenne- ja katusuunnitelu
PYVA = Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
RAKE = Rakennutaminen
RAVA = Rakennusvalvontapalvelut
ROHA = Rakennetun omaisuuden hallinta
TILA = Tilapalvelut
VIEPA = Viestintäpalvelut
YLPI = Ylläpito
HKL = Helsingin kaupungin liikennelaitos
HSL = Helsingin seudun liikenne
(Päävastuutahot on lihavoitu)
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Taulukko 3. Väylät-alatavoiteen toimenpiteet 2020-2025

Alatavoite: Pyöräliikenteelle on suorat ja sujuvat reitit, joilla on selkeät risteysjärjestelyt ja
jalankulun ja pyöräliikenteen laadukas erotelu
Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

Ohjeet ja periaateet
1. Pyöräväyliin liityvien suunniteluohjeiden päivitäminen

Päivitetään seuraavat suunniteluohjeet:
1. Katualueiden tyyppipiirustukset
2. Pyöräväylien tekniset laatuvaatimukset
3. Katutilan mitoitusohje
4. pyöräliikenne.f - suunniteluohjeen jatkuva päivitäminen
Päivitetään tyyppipiirustukset parhaiden pyöräliikenteen käytäntöjen
mukaisesti. Päivitetäviä asioita ovat ainakin: lain muutoksen vaikutukset,
linjaosuuksien saumakohtien järjestelyt, massaukset ja noppakivien käytö
eroteluraitana, rakenteelliset kehitämistarpeet -raportin suositukset
(mm. kuivatustavat, kaivonkannet, tontiliitymät, hidasteet) ja kasvillisuuden määritykset.

1.
LIKE
YLPI
KAMU
2.
LIKE
RAKE
3.
LIKE
YLPI
KAMU

Laaditaan tekninen tarkistuslista pyöräväylille työmaiden vastaanotoon
4.
pyöräväylien rakenteellinen kehitäminen -työn pohjalta. Tarkistetaan
LIKE
nykyiset pyöräväylien rakennekerrosten mitoitukset. Tavoiteena kestävämmät rakenteet. Pyöräväylien rakenteellinen kehitäminen -työn toimenpiteiden toteutaminen. Otetaan ohje osaksi työmaakäytäntöjä.
Katutilan mitoitusohjeessa tarkistetavia asioita ovat
ainakin: ajokaistojen mitoitus huomioiden nopeusrajoitus,
autoliikenteen kadunvarsipysäköinnin käytännöt, autoliikenteen ajouraohjeen päivitys ja pyöräliikenteen ajouraohjeen tekeminen.
Päivitetään pyöräliikenne.f ohjeta rullaavasti, lisätään ohjeeseen kaavoitus-osio ja järjestetään koulutukset ohjeista koko suunnitelevalle henkilöstölle ja konsulteille.
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Tarvitaan lisähenkilöresurssi
pyöräliikenteen
kehitämiseen
katusuunnitelussa
ja yhteistyön tiivistämistä palvelujen
kesken.

2020-2023 KYLK

Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

2. Mootoriajoneuvoliikenteen
rauhoitamisen periaateiden
ja toimenpideohjelman laatiminen

Laaditaan periaateet mootoriajoneuvoliikenteen rauhoitamiselle sekä
kantakaupungin katuverkon toiminnallinen luokitelu/jäsentely, määritellään pyöräliikenteen kannalta rauhoitetavat kadut (pääkadut, kokoojakadut, tontikadut).

LIKE

2022 KYLK

3. Pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen periaateiden
laatiminen

Määritellään pyöräväylien valo-ohjaukselle periaateet ja lisätään tiedot
LIKE
pyöräliikenteen suunniteluohjeeseen (pyöräliikenne.f). Määritellään jatkotoimenpiteet liikennevalojärjestelmän kehitämiselle.

2021 KYLK

4. Pyöräväylien
valaistusperiaateet

Määritellään pyöräväylien valaistukselle kriteerit, periaateet ja tarvitavat
jatkotoimenpiteet. Hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia.

KAMU

2022 KYLK

Ohjeilmointi ja toteutus
5. Priorisointi- ja toteutamisohjelman laatiminen ja
toteutaminen kantakaupungin
tavoiteverkolle ja baanaverkolle

Laaditaan toteutusohjelma, joka sisältää toimenpiteet kolmille erityyppisille kohteille:
- Kokonaan perusparannetavat osuudet ml. kytkös muuhun pyöräliikenteen verkkoon
- Väliaikaisiin ratkaisuihin parannetavat nykyiset osuudet
- Pikaparannusten paketi. Tehdään korjausohjelma, jossa parannetaan
esim. 10 kokonaisuuta vuositain.
Tarkistetaan kantakaupungin tavoiteverkko.
Laaditaan liikenne- ja katusuunnitelmat kantakaupungin
tavoiteverkolta ja baanaverkolta ohjelmoinnin mukaisesti ja rakennetaan
pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ohjelmoinnin mukaisesti. Ohjelmoinnissa
otetaan huomioon esikaupunkialueiden tavoiteverkko tarvitavin osin.
Pyöräväylille haetaan valtakunnallista rahoitusta ja tehdään
tiivistä yhteistyötä HSL:n MAL-työssä esitetyn seudullisen
pyöräliikennekoordinaatorin kanssa. Lisäksi selvitetään EU-rahoituksen
mahdollisuuksia.
Perustetaan koordinointiryhmä pyöräväyläverkon toteutamiseksi. Ryhmä
koordinoi myös pyöräpysäköinin suunnitelua ja toteutusta. Vahvistetaan
20
yhteistyötä asemakaavoituksen kanssa.

LIKE
RAKE

Pyöräliikennehankkeiden ohjelmointi
vaatii tiivistä yhteistyötä toiminnanohjauksen sekä KYMP
johdon kanssa.
Suunnitelmien
tekeminen vaatii
lisää henkilöresursseja, vähintään 3
projektipäällikköä
(1 baanaverkolle, 1
kantakaupunkiin ja 1
pienparannuksille ja
toiminnan kehitämiseen)

2020, 2020-2025
KYLK vuositain

Pyöräväylille haetaan valtakunnallista rahoitusta ja tehdään
tiivistä yhteistyötä HSL:n MAL-työssä esitetyn seudullisen
pyöräliikennekoordinatorin kanssa. Lisäksi selvitetään
EU-rahoituksen mahdollisuuksia.
Perustetaan koordinointiryhmä pyöräväyläverkon toteutamiseksi. Ryhmä koordinoi myös pyöräpysäköinnin suunnitelua ja toteutusta. Vahvistetaan yhteistyötä asemakaavoituksen kanssa.
6. Pyöräliikenneverkon opastussuunnitelman vaiheitain
toteutaminen

Tehdään opastussuunnitelma lain mukaisilla uusilla opasteil- LIKE
la ja toteutetaan se vaiheitain

7. Pyöräliikenteen nykyverkon
valohjauksen parannuskohteiden tunnistaminen ja korjaaminen

Toteutetaan laaditujen suosituksien mukaisia käytäntöjä ja
tutkitaan liikennevalo-ohjauksen parantamista keskeisissä
kohteissa.

LIKE

2022 alkaen
LKSP

8. Pyöräliikenneverkon tietokannan luominen

Kootaan pyöräliikenneverkon tiedot omaan tietokantaan,
jossa kuvataan olemassa olevat pyörätiet. Tarvitaessa tehdään tätä valmistelevat selvitykset.

LIKE
ROHA

2020
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2020-2023
LKSP

3.2 Ylläpito
Talvikunnossapidossa on otetu käytöön
reitikohtainen harjasuolausmenetelmä vuodesta 2015 alkaen, yhden reitin vuosivauhdilla laajentaen. Talvella 2018-2019 harjasuolauksen piirissä oli neljä reitiä, yhteensä 33
kilometriä, minkä lisäksi oli yksi noin 5 kilometrin mitainen tehostetun talvihoidon reitti. Tavoiteena on saada laajennetua harjasuolamenetelmällä hoidetuja reitejä. Muilta
osin talvihoito perustuu aluekohtaiseen urakointiin, jolloin yhdenmukaisen laadun takaaminen aluerajojen välillä ei ole taatua. Tehostetun talvikunnossapidon systemaatinen
laajentaminen edellytää myös kasvavaa ja
vakaata budjetia pyöräliikenteen ylläpitoon.

laadinnan aikana ylläpitoon palkatiin pyöräliikenteestä vastaava projektipäällikkö.
Sulan ajan ylläpidossa on havaitu kehitämistarpeita muun muassa hiekanpoistossa
keväisin, kasvillisuuden hoidossa ja pyöräväylien uudelleenpäällystyksessä. Nykyisin
pyöräväylille ei ole kriteerejä eikä ohjelmaa
uudelleenpäällystykseen.

Suurimpana ongelmana talvihoidossa ovat
tehostetun talvihoidon ulkopuolelle jäävät
reitit, joita on yli 1200 kilometriä pyöräteitä
ja sekaliikenneosuuksia. Talvihoidon laadun
tulisi parantua myös niillä pyöräliikenteen
verkon osilla, jotka eivät kuulu tehostetun
talvihoidon piiriin. Tästä syystä on käynnistety pyöräteiden suunnitelun ja ylläpidon
yhteensovitaminen -projekti, muta talvihoitokäytännöissä näkyviä konkreetisia toimenpiteitä ei ole vielä tehty. Kehitämisohjelman
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Taulukko 4. Ylläpito-alatavoiteen toimenpiteet 2020-2025

Alatavoite: Pyöräväylien ja -pysäköinnin ylläpito on laadukasta ympärivuotisesti
Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

Menetelmien kehitäminen
9. Ympärivuotisen kunnossapidon olosuhteiden kehitämisen tiekartan laatiminen

Erityisesti tehostetun talvihoidon verkon ulkopuolisten
YLPI
väylien olosuhteiden kehitämisprojekti, joka tehdään yhLIKE
teistyössä kunnossapidon ja suunnitelun kanssa. Tiekarta
sisältää vaiheitaiset toimenpiteet lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan menetelmien kehitämisen sekä urakkamallien
kehitämisen.

10. Pyöräväylien laatuvaatimusten päivitäminen

Tarkastetaan pyöräväylien laatuvaatimukset eri ylläpidon
tuoteiden osalta vastaamaan paremmin pyörällä liikkuvien tarpeita. Päivitetään laatuvaatimukset kunnossapidon
tuotekorteihin.

YLPI

11. Pyöräväylien kuntotiedon
kerääminen ja kehitäminen

Selvitetään tapa kerätä pyöräväylien kuntotietoa ja otaa
kerätyn tiedon hyödyntäminen systemaatiseen käytöön.
Baanaverkoston pääpyöräreitien kuntotiedon keräämiseen
selvitetään päällysteen kunnon mitausta koneellisesti ja
sen kriteereitä. Koko pyöräverkoston osalta selvitetään
mahdollisuuta joukkoistetulle kuntotiedon keräämiselle.
Hyödynnetään esim. Fillaroiva Stadi -osbuhanketa (osallistava budjetointi).

YLPI

Arvio kuluista tehdään
selvityksen yhteydessä.

2020-2021 KYLK

2020-2021 tuotekortiuudistuksen
yhteydessä
Arvio kuluista tehdään
selvityksen yhteydessä.

2020 alkaen

Ohjeilmointi ja toteutus
12. Pyöräväylien talvihoitoluokituksen päivitäminen

Tarkistetaan ylläpidon luokitus vastaamaan pyöräYLPI
liikenneverkon hierarkiaa ja tarpeita. Päivitetään
pyöräväylien talvihoitoluokitukset käytäjälähtöisesti.
Erityisesti otetava huomioon pääreiteinä toimivat
vähäliikenteiset kadut ja luokkien yhteensovitus
kaupungin rajoilla.
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2021

Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

13. Tehostetun talvihoidon
verkoston laajentaminen

Määritellään tehostetun talvihoidon tavoiteverkosto
pääreitien ja käytäjämäärien perusteella katamaan kaikki baanat ja pääväylät. Tehostetun talvihoidon tavoiteverkon pituus on vuonna 2025 150 km
KYLKin päätöksen mukaisesti.

YLPI

Laajentamiselle tarvitaan
vuositain
rahoitustason pysyvyys, jota
toiminta voidaan vakiinnutaa.
Arvio kustannuksista on n.
6000€ / km. Verkoston laajentuessa tarvitaan lisähenkilöresurssi. Lisähenkilöresurssin
tarpeen ajankohta selviää
toimenpiteen 9 tuloksena.

14. Pyöräväylien uudelleenpäällystys- ja korjausohjelman
laatiminen

Tehdään pyöräväylille oma uudelleenpäällystys- ja
korjausohjelma. Pyöräväylien kunnon määritämiseksi laaditaan kriteeristö, jonka perusteella toimenpiteet priorisoidaan. Priorisoinnissa otetaan
huomioon pyöräilyn pääverkko ja turvallisuus/mukavuus. Korjaustoimenpiteitä voivat olla mm. painumisesta johtuvien kuivatuksen ongelmien poistaminen,
kaivonkansien uudelleentasaus ja katumerkintöjen
uusiminen.

YLPI

Arvio kuluista tehdään ohjelman laatimisen yhteydessä.

15. Romupyörien poistamisen
suunnitelma

Laaditaan suunnitelma, jonka mukaan romupyörät
poistetaan tärkeimmiltä alueilta muutaman kerran
vuodessa ja muilta alueilta kerran vuodessa. Nykyisenä ongelmana liian harva kierto ja romupyörien
akuutin poistamistarpeen liian hidas byrokratia.

PYVA
LIKE
HKL

2021

16. Pyörätielle pysäköinnin
sanktioinnin toteutamissuunnitelma

Laaditaan suunnitelma, jonka avulla pyörätielle
PYVA
pysäköintiin puututaan systemaatisesti. NeuvotelLIKE
laan yhteistyöstä poliisin kanssa. Huomioidaan myös
kuormauspaikkojen oikean käytön varmistaminen
valvonnan avulla.

2020

17. Citylogistiikan ja pyöräliikenteen yhteensovitaminen

Kuormauspaikkojen merkitseminen esimerkiksi
maalaamalla kuormauspaikkojen oikeaoppisen
käytön lisäämiseksi. Selvitetään kuormapyörien
potentiaali ja toteutamisen mahdollisuudet citylogistiikassa.
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LIKE

2021

2020

3.3 Työmaat
Työmaiden ja tapahtumien aikaisia liikennejärjestelyitä on parannetu koulutuksilla
sekä valvontaa ja ohjeistusta tehostamalla.
Työmaiden ja tapahtumien toiminnassa ja
valvonnassa on edelleen isoja puuteita eivätkä väliaikaiset järjestelyt ole riitävällä tasolla
pyöräliikenteen edistämisen näkökulmasta.
Suuret projektialueet kuten Kalasatama, Pasila ja Kansalaistori ovat tuoneet omat haasteensa myös pyöräliikenteen edistämiselle.
Vuosien 2016 ja 2018 pyöräilybarometreissa
työmaajärjestelyt oli suurin tyytymätömyytä
herätänyt asia ja tilanne on heikentynyt kahdessa vuodessa.

Suunniteluohjeen laatimisen yhteydessä selvitetään, mitkä pyöräliikenteen väylistä ovat
sellaisia, joita ei suljeta lainkaan muutoin kuin
eritäin poikkeuksellisissa tilanteissa.
Lisäksi tilapäisten järjestelyjen kehitämiseksi tulee päivitää pyöräliikenteen vaatimukset
sopimuksissa, vaatia urakoitsijoilta sitoutumista ohjeistukseen ja parantaa työmaavalvontaa ja keinoja puutua laiminlyönteihin.

Puuteiden korjaamiseksi tarvitaan selkeä
poikkihallinnollinen ohjeistus työmaa-aikaisista pyöräliikennejärjestelyistä sekä ohjeen
laajamitainen koulutus ja käytöönoto. Pyöräliikenteen tilapäisten järjestelyjen kehitämisen tavoiteena tulee olla, etä pyöräliikenteen järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan
samalla painoarvolla kuin muun ajoneuvoliikenteen järjestelyt. Tavoiteena on, etä tilapäinen pyöräliikenteen väylä järjestetään
mahdollisimman suoraan ilman tarveta siirtyä ajoradan yli toiselle puolelle ja tarvitaessa tila otetaan autoliikenteen ajokaistoista.
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Taulukko 5. Työmaat-alatavoiteen toimenpiteet 2020-2025

Alatavoite: Pyöräliikenne on otetu huomioon työmaan aikaisissa järjestelyissä
Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

Ohjeet ja periaateet
18. Pyöräliikenteen tilapäisten
järjestelyjen suunniteluohjeen
laatiminen ja työmaaohjeiden
päivitäminen

Laaditaan pyöräliikenteen tilapäisten järjestelyjen suunnite- AYP
LIKE
luohje, jota käytetään myös tapahtumien aikaisissa tilapäisissä järjestelyissä. Sisältää myös pyöräliikenteen kannalta
tärkeimmät reitit. Pyöräliikenteen tilapäiset järjestelyt
suunnitellaan yhtä suurella painoarvolla kuin muun ajoneuvoliikenteen tilapäiset järjestelyt.
Päivitetään nykyiset katutöitä koskevat ohjeistukset laaditavan pyöräliikenteen tilapäisten järjestelyjen ohjeen
mukaisiksi. Lisäksi päivitetään pyöräväylien asfaltipäällysteitä koskevat ohjeet: tiukempia vaatimuksia päällysteeseen
(ei sallita päällysteeseen saumakohtia tiheästi). Päivitetäviä
ohjeita ovat ainakin:
- Tapahtuma-alueiden kortit
- PKS yleisten alueiden käytö; tilapäiset liikennejärjestelyt ja
katutyöt
- SKTY tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla

19. Työmaiden urakka-asiakirja- ja sopimuspohjien päivitäminen

RAKE
Urakka-asiakirjojen ja projektisopimusten vaatimuksia
LIKE
päivitetään siten, etä pyöräliikenteen tärkeimmät reitit on
otetu huomioon. Näille voidaan antaa esim. ruuhka-rajoituksia, korkeampia maksuja, minimejä ja tiukempia vaatimuksia päällysteeseen (ei sallita päällysteeseen saumakohtia
tiheästi).

20. Työmaiden lähtötietojen
kokoaminen yhteen paikkaan

Kootaan luvanhaltijan tarvitsemat lähtötiedot yhteen paikkaan helposti saataville ja tarkistetaan niiden ajantasaisuus
(mm. reitit, liikennemäärät, viereiset työmaat). Arvioidaan
työmaiden haitoja Haitaton -työkalun avulla.
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AYP
LIKE

Tarvitaan lisähenkilöresurssi PALU:lle
pyöräliikenteen
työmaajärjestelyiden
kehitämiseksi ja
koulutusten järjestämiseen

2020-2023, kaupunkiympäristö-lautakunnan ympäristöja lupajaosto

2021-2022

2020

Menetelmien kehitäminen
21. Katutyöviestinnän
vahvistaminen

Selvitetään pyöräliikenteen osalta, miten katutöistä, niiden
kestosta ja kiertoreiteistä viestitään entistä systemaatisemmin ja yhdistetään selvityksen tulokset katutyöviestinnän kokonaisuuteen. Pyritään saamaan työmaan tiedot
käytetäville reitipalveluiden tarjoajille. Pyöräliikenne
huomioidaan valmisteilla olevassa Kohti kaupunkilähtöistä
työmaakokemusta -käsikirjassa.

VIEPA
AYP
LIKE

2020 jatkuva

22. Työmaiden sanktio- ja
kannustinjärjestelmän kehittäminen

Tehdään selvitys käytetävissä olevista mahdollisuuksista kannustaa hyvään suoritukseen ja rangaista huonosta
suorituksesta. Siirretään selvityksen suositukset ohjeisiin,
urakka-asiakirjoihin ja sopimuksiin (välitön hallintopakko).
Lupaehdot, taksat, tarkastukset ja käytöön palautus. Pyöräliikenteen työmaa-aikaisista järjestelyistä tulee määritellä
minimitaso.

AYP
LIKE

2021

23. Työmaiden lainsäädäntöön
vaikutaminen

Ollaan aktiivisesti yhteydessä lainsäätäjiin, jota lakiin saatai- LIKE
siin parempi mahdollisuus laiminlyönneistä rankaisemiseen. AYP

24. Pyöräteiden tilapäisten
liikennejärjestelyjen suunniteluohjeen koulutusten
järjestäminen

Uudesta ohjeesta järjestetään laajat sisäiset ja ulkoiset
koulutukset. Koulutetavia tahoja:
- lupien hyväksyjät
- valvojat
- katusuunnitelijat
- rakennutamisen projektipäälliköt
- konsultit
- urakoitsijat, Stara
- poliisi
+ sisäinen viestintä
Jatkossa samat asiat sisällytetään kaivajien koulutukseen.
Tehdään yhteistyötä työmaakokemus -viestinnän ohjeen
laatijoiden kanssa.
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AYP
LIKE
VIEPA

Tarvitaan lisähenkilöresurssi PALU:lle
pyöräliikenteen
työmaajärjestelyiden
kehitämiseksi ja
koulutusten järjestämiseen

2 krt/vuosi 20202025

3.4 Pyöräpysäköinti ja
-palvelut
Paremmat ja turvallisemmat pyöräpysäköintimahdollisuudet nousivat vuoden 2016 ja
2018 pyöräilybarometrissä merkitävimmäksi
pyöräilyä lisääväksi tekijäksi. Pyöräpysäköinnin suunnitelu ja toteutus on vuodesta 2015
alkaen ollut systemaatista. Pyöräpysäköinnin kehitämisohjelma 2014-2018 kaipaa päivitämisen, jota pysäköintiä voidaan toteuttaa järjestelmällisesti myös jatkossa. Lisäksi
tarvitaan toimintasuunnitelma hylätyjen pyörien poistamiseen.
Pyöräkeskus on toiminut Kampissa melko
pienimuotoisesti vuodesta 2012 alkaen. Kesällä 2019 Narinkkatorilla ollut pyöräkeskus
siirretiin baanan varteen Kansalaistorille.
Toinen pienimuotoinen pyöräkeskus avatiin
kesällä 2017 Hertoniemen metroaseman yhteyteen ja palveli siellä kaksi kauta, kunnes
suljetiin liiketilan puuteiden vuoksi. Pyöräkeskustoiminnan laajentumiselle on kysyntää.
Kaupunkipyöräjärjestelmä otetiin käytöön
keväällä 2016. Alussa pyöriä oli 500 ja asemia
50. Järjestelmä oli hyvin suositu jo ensim-

mäisenä vuonna: matkoja tehtiin 5-6 per pyörä per päivä ja kausikäytäjiä oli noin 11 000.
Kaudelle 2017 järjestelmä laajennetiin 150
aseman ja 1 500 pyörän laajuiseksi. Vuonna
2018 Espoo hankki myös kaupunkipyöräpalvelun, joka toteutetiin Helsingin järjestelmän
yhteyteen. Vuonna 2019 kaupunkipyöräverkosto laajentui itäiseen ja pohjoiseen Helsinkiin. Kaupunkipyöräasemia on nyt Helsingissä 238 ja Espoossa 107. Vuonna 2019
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelulla
oli noin 61 300 kausikäytäjää ja Helsingissä
tehtiin keskimäärin päivässä 6,5 matkaa/pyörä, mikä on kansainvälisestikin hyvin korkea
luku. Kaupunkipyörien kehitämisestä ympärivuotiseksi on tullut paljon toiveita. Lisäksi
täytyy varmistaa, etä kaupunkipyöräjärjestelmästä saadaan yhtä hyvin toimiva myös
seuraavalla sopimuskaudella.
Pyöräpysäköinnin ja pyöräilyn palveluiden
kehitämistoimenpiteillä varmistetaan, etä
hyvin alkanut kehitys jatkuu edelleen ja pyöräpysäköintimäärät ja pyöräilyn palvelut pystyvät vastaamaan tulevaisuuden kysyntään.
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Taulukko 6. Pysäköinti ja palvelut -alatavoiteen toimenpiteet 2020-2025

Alatavoite: Pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen määrä vastaa kysyntää ja ne ovat laadukkaita
Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

Ohjeet ja periaateet
LIKE

2021 + päivitykset
tarpeen mukaan

26. Pyöräpysäköintipaikkojen Helpotetaan kiinteistön tilojen muutamista pyöräpysäköinolosuhteiden kehitäminen ny- tiin. Selvitetään mahdollisuudet kaupungin antamiin pyöräkyisissä kiinteistöissä -selvitys pysäköintiavustuksiin taloyhtiöille. Kaupungin avustus vaatii
oman budjetin.

LIKE
KANSLIA

2022

27. Pyörätelineiden tilannekuva -tietokannan muodostaminen

LIKE

2021

25. Pyöräpysäköintiin liityvien Kaupungin pyöräpysäköintiohjeen ja RT-kortin mukainen
suunniteluohjeiden päivitäsisältö päivitetään seuraaviin kaupungin omiin ohjeisiin:
minen
- pysäköintinormit
- asemakaavoituksen ohjeet (esim. alueelliset erot pysäköintinormeissa, telinetyyppien valinta tarpeen mukaan, sijoitelun määritely)
- yleisten alueiden hankkeiden ohjeistukset ja muistilistat
- rakennusvalvonnan ohjeet
Ohjeet päivitetään yhteistyössä ohjeita käytävien tahojen
kanssa (työpaja)
Koulutukset ohjeiden käytöön

Menetelmien kehitäminen

Kerätään yhteen tieto nykyisistä julkisten alueiden pyörätelineistä ja niiden kunnosta. Kootaan tieto tietokantaan.
Tietokanta pyöräpysäköinnistä.
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Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

Ohjelmointi ja toteutus
28. Pyöräpysäköinnin toteuttamisohjelmien laatiminen ja
toteutaminen

LIKE
Tehdään pyöräpysäköinnin toteutamisohjelmat, jotka muodostavat kokonaisuuden ja laaditaan sen mukaiset tarkemmat TILA
HKL
toteutamisen mahdollistavat suunnitelmat:

2021 KYLK

1) Yleiset alueet
2) Puistot ja liikuntapaikat
3) Kaupungin kiinteistöt
Nykytilan kartoitus (määrä, laatu, sijainti)
Tavoitetason asetaminen
Alueellinen yhteistyö, jolloin syntyy yhtenäinen verkosto. Huomioidaan erikoispyörien tarpeet mm. sähkölataus ja tilavaatimukset.
4) Liityntäpysäköinnin ohjelmointi. Tehdään toteutusohjelma
HKL:n vastuulla olevasta liityntäpysäköinnistä
Suunniteluvaranto oltava riitävällä tasolla, jota se on
joustava.
29. KaupunkipyöräjärjestelKaupunkipyörien seuraavan kauden hankinnassa (2024)
män 2025 hankinnan valmiste- otetaan huomioon tarpeet ympärivuotisuudesta, koko seulu ja järjestelmän kehitäminen dulle yhtenäisestä järjestelmästä, sähköpyörien lisäämisestä
järjestelmään ja muista uusista ominaisuuksista. Kehitetään
kaupunkipyöräjärjestelmän laajuuta ja teknologiaa.

30. Pyöräkeskuskonseptin ja
muiden palveluiden laajentaminen

HKL

Laajennetaan ja kehitetään pyöräkeskustoimintaa pyöräpysä- HKL
köinnin yhteyteen. Toteutetaan pysyvä pyöräpysäköintikeskus
päärautatieasemalle. Selvitetään palveluiden laajenemisen
mahdollisuuksia ja toteutetaan esim liityntäpysäköinnin yhteyteen pyöräilijän tarvitsemia palveluita, kuten pumput, pesupaikat jne. Tehdään yhteistyötä erikoispyörien käytöä vahvistavien hankkeiden kanssa niiden käytön lisäämiseksi.
30

Varaudutava investointitason merkitävään
kasvuun järjestelmän laajemmassa hankinnassa.
Kustannustaso selvitetään hankkeen valmistelun yhteydessä.

2021-2024

2020-

3.5 Markkinointi ja viestintä
HSL on luonut yhdessä Helsingin ja muiden
seudun kaupunkien kanssa seudulle yhteisen pyöräliikenteen markkinointistrategian
2016 – 2020, joka sisältää pyöräilyn brändin, ilmeen, vuositaiset teemat ja viestinnän
kärjet. HSL on päävastuussa seudun pyöräliikenteen markkinoinnista ja uusasiakashankinnasta. Pyöräliikenteen ilme on käytössä
Helsingin kaupungin pyöräliikenteen julkaisuissa ja myös uusissa kadun kalusteissa ja
liityntäpyöräpysäköinnissä. Helsingillä ei ole
erillistä pyöräilyn viestintäsuunnitelmaa, jonka avulla pyöräilyn viestintää voitaisiin tehdä
suunnitelmallisesti.
Kaupunki on julkaissut Pyöräilykatsauksen
vuosina 2015, 2017 ja 2019. Katsaukset ovat
osa pyöräliikenteen seurantaa ja niissä viestitään pyöräilyn edistämisen tilasta suhteessa
tavoiteisiin, uusista pyöräliikenteen hankkeista sekä pyöräilybarometrin tuloksista.
Pyöräliikenteen edistymisen seurantaa ja siitä viestimistä varten tarvitaan nykyiset pyöräliikenteen tutkimukset ja entistä parempaa
tietoa uuden infran ja työmaiden vaikutuksista pyöräliikenteen määriin.
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Taulukko 7. Markkinointi ja viestintä-alatavoiteen toimenpiteet 2020-2025

Alatavoite: Pyöräväylien ja -pysäköinnin ylläpito on laadukasta ympärivuotisesti
Toimenpide

Toimenpiteen sisältö

Vastuutaho

Tarvitavat
resurssit

Toteutusvuosi,
päätöksenteko

Menetelmien kehitäminen
31. Pyöräliikenteen seurannan
kokonaisuuden kehitäminen

Toteutetaan liikennetutkimusten kehitäminen -raportin
suositukset ja tehdään kehitämissuunnitelma pyöräliikenteen laskentojen kehitämiseksi osana liikennetutkimusten
kokonaisuuta.
Kehitetäviä aiheita ovat ainakin:
- Ennen-jälkeen tutkimusten lisääminen. Ennen-jälkeen tutkimuksia tarvitaan ainakin merkitävien työmaiden kohdilla,
talvihoidon tehostetuilla reiteillä ja uusilla pyöräväylillä.
- Automaatisten laskureiden lisääminen
- Matka-ajan ja pysähdysten määrän seuranta
- Pyörällä liikkuvien käytäytymisen havainnointi
Julkaistaan liikennetutkimuksista saatava tieto kohderyhmän mukaisessa muodossa. Jatketaan hyväksi koetujen
julkaisujen tekemistä:
- Pyöräilykatsaus joka toinen vuosi
- Pyöräilybarometri joka toinen vuosi
- Pyöräliikenteen laskentatiedot vuositain
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LIKE
KYMP

2020

Ohjelmointi ja toteutus
32. Seudullisen pyöräliikenteen markkinointistrategian
päivitämiseen osallistuminen

Osallistutaan seudullisen pyöräliikenteen markkinointistrategian päivitämiseen. Strategian päivitämisen päävastuu
on HSL:llä.

LIKE
Kanslian
viestintä

33. Pyöräliikenteen viestintäsuunnitelman laatiminen ja
toteutaminen

Tehdään kaupungin yhteinen pyöräliikenteen viestintäsuun- VIEPA
LIKE
nitelma, jossa lähtökohtana toimii pyöräilyn seudullinen
markkinointistrategia. Viestintäsuunnitelmassa mm. suunnitellaan kampanjat, sidosryhmät, viestintäkanavat ja -menetelmät sekä mediaviestinnän periaateet ja määritellään
viestinnän vastuunjakoa kaupungilla.

2020

2021

Suunnitelman laatimista ja toteutamista varten perustetaan
kaupungin sisäinen viestintäryhmä. Ryhmä tekee yhteistyötä
ainakin viereisten kaupunkien, HSL:n ja poliisin kanssa.
Koulutetaan kaikki pyöräliikenteen viestinnän kanssa tekemisissä olevat. Koulutuksen sisältö:
- pyöräliikenteen ilme (HSL + kaupunki yhteensovitus)
- ydinviestit
- kuvapolitiikka ja kuvapankkien sijainti ja käytö
34. Pyöräilykartan
päivitäminen

Toteutetaan yhteistyössä PKS kuntien kanssa pyöräilykarta. KAMI
Käytetään hyväksi pyöräliikenneverkosta kootua tietokanHSL
taa (erillinen toimenpide). Toteutetaan osbu-hankkeena.
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2021

4. Ohjelman vaikutukset
K

aupunki, jossa kestävien liikkumismuotojen osuus on merkitävä, on
viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja
elinvoimainen. Pyöräliikenteen edistäminen
ei ole itseisarvo sinänsä, vaan keino päästä
halutuun tavoiteeseen. Pyöräliikenteen priorisoiminen kulkumuotona parantaa ja kehitää laaja-alaisesti kaupungin viihtyisyytä,
elinvoimaa ja liikennejärjestelmän toimivuutta. Lisäksi pyöräilyllä on myönteisiä vaikutuksia ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen ja
terveyteen ja sitä kauta terveydenhuollon
kustannuksiin ja työn tuotavuuteen. Säännöllisen liikunnan liitäminen jokapäiväisiin
arkirutiineihin on tuloksellista kansanterveyden edistämistä. Kuvaan 6 on kootu pyöräliikenteen edistämisen vaikutuksia ja vaikutusketjuja.

Vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelman
yhteydessä luotiin työkalu uusien pyöräliikenneinvestointien hyötyjen ja kustannusten
laskemiseen (Helsingin kaupunkisuunniteluviraston selvitys 2014:5. Pyöräilyn hyödyt ja
kustannukset). Työssä lasketiin baanaver-

Kuva 6: Pyöräliikenteen edistämisen vaikutusketjut (Lähde: Bikenomics, pyöräilyn
taloustietoa päätöksenteon tueksi, 2016)
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kon rakentamisen hyöty-kustannussuhde
10 ja 20 miljoonan euron kymmenvuotiselle
investointiohjelmalle. Baanaverkkosuunnitelma hyväksytiin osana Helsingin yleiskaavaa
vuonna 2016. 132 kilometrin pituisesta baanaverkosta on toteutunut 6 kilometriä ja pyöräliikenneinfran investointitaso on vuodesta
2019 alkaen ollut noin 20 miljoonaa euroa
vuositain. Näin ollen vuonna 2014 tehtyä laskelmaa voidaan yhä pitää ajankohtaisena ja
relevantina.
Tehdyn laskelman mukaan pyöräliikenteen
baanaverkon rakentamisen terveysvaikutukset ovat mitavat ja yhteiskuntataloudelliset
hyödyt merkitävät sekä 10 etä 20 miljoonan
euron investointiohjelmassa. Hyöty-kustannussuhteet ovat moninkertaiset tavanomaisiin tiehankkeisiin verratuna: kummankin
tavoiteskenaarion hyöty-kustannussuhde on
lähellä kahdeksaa. Kokonaisvaikutuksiltaan
20 miljoonan euron vuosi-investointiohjelma
on kuitenkin kannatavampi. Hyödyt koostuvat pääosin terveyshyödyistä sekä aikasäästöistä, jotka johtuvat pyöräilyn nopeutumisesta (kuva 7). Suurimmat kustannuserät
ovat onnetomuuskustannukset ja investointikustannukset. Selvityksen mukaan pyöräliikenteen baanaverkon investointien hyöty-kustannussuhteeksi muodostuu 7,8.

Kuva 7. Investointivaihtoehtojen kustannukset
ja hyödyt kustannuslajeitain (Lähde: Pyöräilyn
hyödyt ja kustannukset,
2014).
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Tehtyihin laskelmiin eivät sisälly ylläpidon,
työmaiden, pyöräpysäköinnin ja pyöräilyn
palveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin
toimenpiteet, joilla kansainvälisten kokemusten mukaan on erityisesti infran parannusten
kanssa yhtä aikaa tehtynä suurta merkitystä
pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvuun ja sitä kauta pyöräilystä saataviin hyötyihin.
Bikenomics -työkalulla voidaan arvioida yksitäisten hankkeiden sosioekonomisia,
ympäristöllisiä, määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia. Työkalu on ollut laajasti käytössä
Alankomaissa ja sen käytöä on EU:n tukemana laajennetu osana Civitas Handshake -projektia, johon Helsinki pääsi mukaan
yhdeksän muun tulevaisuuden pyöräilypääkaupungin kanssa vuonna 2018. Työkalua
hyödyntämällä voidaan arvioida hankkeiden
hyöty-kustannussuhdeta huomioiden myös
taloudelliset vaikutukset esimerkiksi elinkeinoelämän edellytyksiin liityen.
Arviointien tuloksia voidaan näin ollen käyttää pyöräliikennetä edistävien hankkeiden
optimointiin ja perusteluihin. Samalla työkalu korostaa pyöräliikenteen merkitävää roolia kaupunkiympäristön kokonaisvaltaisessa
toimintakentässä otaen huomioon kaikkien
käytäjien tarpeet. Tuloksia suositellaan

hyödynnetäväksi myös hankekohtaisessa
viestinnässä, jolloin yleinen hyväksytävyys
kunnianhimoisiin projekteihin lisääntyy. Arviointi luo lisäksi hyvän pohjan toteutuksen
jälkeiselle vaikutusten arvioinnille.

Handhshake -hankkeessa Bikenomicsia hyödynnetiin Hämeentien hyöty-kustannusarvioinnissa pyöräliikenteen kehitämisohjelman
laadinnan aikana. Hankkeen H/K –suhteeksi
saatiin 4,0. Arvio sisälsi kaikki kadun pintaan
tehtävät parannukset, sisältäen kaikille kulkumuodoille varatun tilan. Bikenomics -työkalun laajempaa käytöönotoa Helsingin pyöräliikennetä edistävien hankkeiden yhteydessä
on syytä harkita vakavasti.
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Kuva 8. Bikenomics -työkalun rakenne (Handshake EU)

5. Vuorovaikutus
P

yöräliikenteen kehitämisohjelman
laatimisen aikana käydyn vuorovaikutuksen tavoiteena oli parantaa Kaupunkiympäristön toimialan henkilökunnan ja
ulkoisten sidosryhmien tietoisuuta ja sitoutuneisuuta pyöräliikenteen edistämiseen ja
kehitämisohjelman toimenpiteisiin. Lisäksi
koko ohjelman laatimisen ajan jatkuneella
vuorovaikutuksella pyritiin varmistamaan
tiedonkulku eri osapuolten välillä.
Kehitämisohjelman laatimisesta ja vuorovaikutuksesta vastasi säännöllisesti kokoontunut ydintiimi, johon kuuluivat konsultin avainhenkilöt ja pyöräkontorin projektipäällikkö ja
suunnitelija. Projektin sisäisiksi sidosryhmiksi määriteltiin KYMPin henkilökunta ja ulkoisiksi sidosryhmiksi tunnistetiin kaupungin
muiden toimialojen ja liikelaitosten henkilökunta, liikenneviranomaiset, liikennealan järjestöt, muut asiasta kiinnostuneet organisaatiot sekä kaupungin asukkaat.
Projektin sisäisen vuorovaikutuksen toimenpiteitä olivat ohjausryhmän ja ydintiimin ko-

koukset, muut projektin sisäisten sidosryhmien kokoukset, KYMPin johdolle suunnatu
kysely sekä KYMPin henkilökunnalle suunnatut tavoite- ja toimenpidetyöpajat. Projektin
alkuvaiheessa toteutetusta sisäisestä kyselystä saatua informaatiota hyödynnetiin
projektin lähtötilanteen kartoitamisessa, ja
tavoite- ja toimenpidetyöpajoissa syntynytä
materiaalia hyödynnetiin kehitämisohjelman alatavoiteiden ja toimenpiteiden määritelyssä. Lisäksi KYMPin asiantuntijoita
kuultiin erillisesti toimenpiteitä muodostettaessa ja henkilökuntaa tiedotetiin yleisesti
organisaation sisäiseen viestintäkanavaan
nostetuilla uutisilla.
Ulkoisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien edustajia kutsutiin projektin tavoite- ja toimenpidetyöpajoihin sekä järjestettiin sidosryhmille tiedotava ja osallistava
seminaari ja kaikille kaupunkilaisille avoin
asukastilaisuus. Ulkoisille sidosryhmille järjestetyn seminaarin tarkoituksena oli jakaa
tietoa pyöräliikenteen nykytilanteesta ja kehitämisohjelman tavoiteista sekä lisätä yh-
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teisymmärrystä eri tahojen välillä. Tilaisuudessa keskusteltiin asioista, joita ulkoiset
sidosryhmät pitävät ohjelman tavoiteiden
toteutumisen kannalta erityisen tärkeinä
sekä pohditiin sidosryhmäorganisaatioiden
mahdollisuuksia edistää tavoiteiden toteutumista. Bryggassa järjestetyjen asukasiltojen tarkoituksena oli tarjota kaupunkilaisille
mahdollisuus kertoa heidän odotuksistaan,
tarpeistaan ja tavoiteistaan pyöräliikenteen
edistämiseen ja kaupunkikehitykseen liityen.
Sidosryhmäseminaarin ja asukastilaisuuksien tuloksia hyödynnetiin ohjelman toimenpiteitä muodostetaessa.
Lisäksi ohjelman laatimistyön alkuvaiheessa
järjestetiin tapaaminen Helsingin polkupyöräilijöiden kanssa. Yhdistyksen näkemyksiä
käytetiin apuna erityisesti ohjelman tärkeimpien asiakokonaisuuksien määritelyssä.
Tarkempi kuvaus vuorovaikutuksen toimenpiteistä löytyy tämän raportin liiteestä (Liite 2
Vuorovaikutus).

38

6. Ohjelman toteutus
ja seuranta
Toimenpiteiden priorisoiminen ja
toteutaminen

T

oimenpideohjelman kaikista 34 toimenpiteestä priorisointi- ja toteuttamisohjelman laatiminen ja toteuttaminen kantakaupungin tavoiteverkolle ja
baanaverkolle (toimenpide 5) on kiireellisin ja
tärkein. Ohjelma tarvitaan, jota pyöräliikenteen investointibudjeti saadaan käytetyä
pyöräliikenteen määriä parhaiten kasvataviin kohteisiin ja käytetävistä rahoista saadaan näin paras hyöty. Toteutamisohjelman
laatimisessa otetaan lisäksi huomioon verkon rakentuminen käytäjän kannalta riitävän suurissa ja loogisissa kokonaisuuksissa.
Pyöräliikenteen väyläverkon investointitaso
on kasvanut edellisen pyöräilyn edistämisohjelman myötä 20 miljoonan euron tasoon
vuodessa, mikä on noin 14 % liikenteen kokonaisbudjetista.

Jatkossa hankkeiden priorisointia käydään
läpi yhteyskohtaisesti ja yhteyksien toimenpiteet jaotellaan investoinnin kokoluokan mukaan (esim. uusi väylä/parannetava
väylä). Toimenpiteitä vaativat yhteydet priorisoidaan hyödyntäen jo käytössä olevaa
priorisointimenetelmää. Tuloksena saadaan
lista pyöräliikenteen hanke-ehdotuksista.
Priorisoinnissa selvitetään vaativien yhteyksien riippuvuudet muihin noin 10-15 vuoden
sisällä toteutetaviin kehitämishankkeisiin.
Ohjelmoitujen hanke-ehdotusten myötä arvioidaan tavoiteiden toteutumisennuste. Tarvitaessa määritellään keinot ja edellytykset,
joilla tavoiteverkkojen rakentuminen voidaan
mahdollistaa tavoiteiden mukaisesti.
Toinen merkitävä toimenpide on pyöräväyliin
liityvien suunniteluohjeiden päivitäminen
(toimenpide 1). Toimenpiteeseen on kootu
monen eri suunniteluohjeen päivitäminen
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sekä suunnitelun etä ylläpidon näkökulmalla. Ohjeiden pikainen päivitäminen on tärkeää, jota toimenpiteiden tulokset saadaan
otetua käytöön uuden infran rakentamisessa. Näin uusista pyöräliikenneverkon osista
saadaan turvallisia, laadukkaita ja tulevaa kysyntää palvelevia.
Kaikille toimenpiteille on ohjelmassa esitety
toteutusvuosi. Ohjelman toimenpiteet suositellaan toteutetavaksi esitetyllä aikataululla,
koska tutkimusten mukaan usean toimenpiteen yhtäaikaisella toteutamisella on suurempi vaikutus kuin yksitäisillä toimenpiteillä
erikseen. Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden tavoiteen mukainen kasvu edellytää
merkitäviä muutoksia ja sitä kauta useita
yhtäaikaisia toimenpiteitä.
Pyöräliikenteen kehitäminen edellytää yhteistyötä ja sitoutumista läpi koko KYMPin

Maankäytö ja
kaupunkirakenne
Maankäytön yleissuunnitelu
Asemakaavoitus
Maaomaisuuden kehitäminen
ja tontit
Liikenne- ja katusuunnitelu
1. 		 Suunniteluohjeet
2. Mootoriajoneuvoliikenteen
rauhoitaminen
3. Liikennevalo-ohjauksen
periaateet
5. Väylien toteutamisohjelma
6. Opastus
7. Liikennevalojen
parantaminen
8. Tietokanta pyöräväylistä
17. Citylogistiikka
23. Lainsäädäntöön
vaikutaminen
25. Pyöräpysäköinnin
suunniteluohjeet
26. Kiinteistöt
27. Tietokanta pyörätelineistä
28. Pyöräpysäköinnin
toteutamisohjelma
31. Seuranta
32. Seudullinen
markkinointistrategia

Rakennukset
ja yleiset alueet
Rakennetun omaisuuden
hallinta
Tilapalvelut
Ylläpito
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kunnossapidon tiekarta
Laatuvaatimukset
Kuntotieto
Talvihoitoluokitus
Tehostetu talvihoito
Uudelleenpäällystysohjelma

Rakennutaminen
19. Urakka-asiakirjat
Asuntotuotanto

Palvelut ja luvat

Toimialan hallintoja tukipalvelut

Asukas- ja yrityspalvelut

Hallinto- ja lakipalvelut

18. Tilapäisten järjestelyjen
ohjeet
20. Lähtötiedot
22. Sanktiot ja kannustimet
24. Koulutukset

Henkilöstöpalvelut

Kaupunkimitauspalvelut

Tietohallintopalvelut

34. Pyöräilykarta

Viestintäpalvelut

Rakennusvalvontapalvelut

21. Katutyöviestintä
33. Viestintäsuunnitelma

Ympäristöpalvelut

HKL
29. Kaupunkipyörät
30. Pyöräkeskus ja
muut palvelut

Kehitämispalvelut
Talous- ja
suunnitelupalvelut

Pysäköinninvalvonta ja
pysäköintipalvelut
15. Romupyörät
16. Pyörätielle pysäköinti

Kaupunkitila- ja maisemasuunnitelu

Kuva 9. Ohjelman toteutusvastuiden jakautuminen organisaatiossa.

4. Valaistus
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organisaation. Pyöräliikenteen edistämiseksi
tarvitaan sekä suuria etä paljon pieniä toimenpiteitä ja ohjeiden ja käytäntöjen muuttamista. KYMPin palvelukokonaisuuksien ja
palveluiden välinen hyvä ja avoin yhteistyö ja
selkeä vastuunoto ovat avain menestykseen.
Kaikissa KYMPin toimenpiteissä pitäisi pyrkiä
siihen, etä tehtävät toimenpiteet edistävät
tai eivät estä pyöräliikenteen olosuhteiden
parantumista.
Toimenpideohjelmaan on jokaiselle toimenpiteelle määritelty päävastuutaho ja muut
toimenpiteen toteutamiseen mukaan tarvitavat palvelut. Mukaan tarvitavat palvelut
on kirjatu ohjelman tekovaiheessa tunnistettujen tarpeiden perusteella, joten ne todennäköisesti täydentyvät, kun toimenpiteiden
sisällöt tarkentuvat. Päävastuutaho vastaa
toimenpiteen käynnistämisestä, toimenpiteen toteutamiseksi tarvitavan ryhmän kokoamisesta ja toimenpiteen valmiiksi saatamisesta. Kuvaan 9 on kootu pyöräliikenteen
kehitämisohjelman toimenpiteet KYMPin organisaatioon toimenpiteen päävastuutahon
mukaan.

Henkilöresurssien lisääminen
Henkilöresursseja esitetään nostetavaksi
vuosien 2020- 2025 aikana nykyisestä neljällä henkilöllä, josta kolmea esitetään liikenneja katusuunniteluun ja yhtä palvelut- ja luvat
yksikköön. Henkilöstöresurssien lisääminen
esitetään tehtäväksi mahdollisimman pian,
jota kehitämisohjelman toimenpiteiden toteutaminen on mahdollista. Riitämätömät
resurssit pyöräliikenteen kehitämiseen johtavat yksitäisten työntekijöiden liialliseen
kuormitumiseen, pyöräilyasioiden hitaaseen
etenemiseen ja pahimmassa tapauksessa
pyöräliikenteen kannalta huonolaatuisiin ratkaisuihin. Katusuunnitelijoita ja työmaiden
valvontaan osallistuvaa henkilöstöä on lisättävä kiireellisesti, jota 20 miljoonaan euron
pyöräliikennebudjeti saadaan hyödynnetyä
sekä työmaita kehitetyä pyöräliikenteelle paremmaksi. Neljän uuden henkilöresurssin lisääminen Helsinkiin on kansainvälisen vertailun perusteella vielä melko vaatimaton lisäys,
eikä Helsinki yllä tällä henkilöstön lisäyksellä
samankokoisten pyöräilykaupunkien pyöräliikenteestä vastaavien henkilöiden määriin.

Ohjelman kytkentä KYMPin toimintaa ohjaaviin tavoiteisiin
Pyöräliikenteen edistäminen perustuu Helsingin kaupungin olemassa oleviin päätöksiin
pyöräliikenteen tavoiteverkkojen rakentamisesta ja pyöräliikenteen edistämisohjelmasta.Päätösten toimeenpanon seurannan tehostamiseksi toimenpiteiden seuranta tulisi
sitoa suoraan toimintaa ohjaaviin tavoiteisiin. Tällä hetkellä KYMPin tulostavoiteista eli
sitovista toiminnallisista tavoiteista puutuvat pyöräliikenteen osalta vastaavat toimintaa ohjaavat mitarit kuin asuntotuotannon
kerrosneliöiden seuranta. Pyöräväylien ja
-pysäköinnin suunnitelun etenemistä mitataan tällä hetkellä kaupungin talousarvion
tehokkuustavoiteissa. Asukkaiden kannalta
on kuitenkin keskeistä, etä mitari kytkeytyy
toteutetuihin toimiin.
Ohjelman kytkemiseksi osaksi KYMPin jatkuvaa toimintaa ehdotetaan, etä ohjelmassa
esitetyistä päätavoiteista KYMPin tulostavoiteisiin nostetaan:
• tavoiteverkkojen toteutumisen kilometrimäärät
• pyöräpysäköinnin toteutetut määrät
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Tulostavoiteiden lisäksi työnjohdon tulee
entistä paremmin huolehtia, etä ohjelmassa
esitetyt toimenpiteet sisällytetään palveluiden vuositaisiin toimintasuunnitelmiin. Tätä
varten perustetaan ohjelman toteutusryhmä.

Ohjelman toteutumisen seuranta
Ohjelman toteutamista varten perustetaan
ryhmä, joka kokoontuu noin neljä kertaa
vuodessa. Ryhmässä tulee olla edustus jokaisesta ohjelman viidestä osakokonaisuudesta (väylät, ylläpito, työmaat, pysäköinti ja
palvelut sekä markkinointi) sisältäen HKL:n
edustuksen. Ryhmään voidaan lisäksi kutsua
vierailevia jäseniä käsiteltävän teeman mukaan. Ryhmän keskeisimpänä tehtävänä on
huolehtia ja tarkistaa, etä ohjelmassa esitetyt toimenpiteet sisällytetään KYMPin eri palveluiden ja yksiköiden toimintasuunnitelmiin
niille vuosille, joina toimenpiteitä tulee tehdä.
Ryhmä myös viestii aktiivisesti organisaation
sisällä niihin yksikköihin, joissa toimenpiteitä
tulee toteutaa.
Ryhmä valmistelee ohjelmasta vuositain
seurannan kaupunkiympäristölautakuntaan
(KYLK). Seuranta viedään lautakuntaan joka
kevät, jolloin pyöräliikenteen tilanne kiinnostaa asukkaita ja mediaa eniten. Tavoiteiden
seurantaa raportoidaan myös joka toinen
vuosi julkaistavassa pyöräilykatsauksessa.

Tämän pyöräliikenteen kehitämisohjelman
toimenpiteet on laaditu vuosille 2020-2025
ja ohjelma on päivitetävä jälleen vuosille
2025-2030. Työ on tehtävä vuosien 20242025 aikana. Ennen työn aloitamista on syytä tehdä tilannekatsaus siitä, missä on onnistutu ja missä on eniten kehitetävää, jota
ohjelman toimenpiteet kohdistuvat oikein.

Muut toimialat
Pyöräliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen edellytää infrastruktuuriin ja pyöräliikenteen palveluihin liityvien kehitämistoimenpiteiden lisäksi myös muiden kaupungin
palvelukokonaisuuksien vastuulla olevien
pyöräliikenteeseen liityvien asioiden kehittämistä. Tällaisia ovat mm. kasvatukseen,
myönteiseen markkinointiin, liikuntapalveluihin ja terveydenhoitoon liityvät kokonaisuudet. Helsingin kaupungin muiden palvelukokonaisuuksien tulisikin kartoitaa nykytila ja
mahdollisuudet pyöräliikenteen edistämiseen ja tehdä suunnitelma pyöräliikenteen
kehitämistoimenpiteistä. KYMP tekee mielellään yhteistyötä muiden palvelukokonaisuuksien kehitämisohjelmien laatimisessa.
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1 Pyöräliikenteen kehitys Helsingissä
1.1

Pyöräliikenteen määrä ja kulkumuoto-osuus

Pyörällä liikkuvien määrät Helsingin niemen rajalla ovat keskimäärin
kasvaneet 2000-luvun alusta lähtien: vuonna 2000 niemen rajan ylitti kesäkuun arkipäivänä noin 20 000 pyöräilijää ja vuonna 2018 noin
35 000 pyöräilijää. Pyöräliikenteen määrissä on melko voimakasta
vuositaista vaihtelua riippuen kesän säistä ja talven pyöräilyoloista.
Lisäksi suuret työmaat ja niistä aiheutuneet kiertoreitit aiheutavat
voimakkaita muutoksia joidenkin laskentapisteiden pyöräilijämääriin.

kin vaikutaneet pyöräliikennehankkeiden toteutamiseen tavoiteltua
hitaammin ja pyöräliikenteen tavoiteverkkojen toteutumisessa ollaan
jäljessä tavoiteista.
Helsingissä on noin 1250 km pyöräteitä, joista suurin osa on kaksisuuntaisia yhdistetyjä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Suurimpana
puuteena verkossa ovat kantakaupungin katkonainen verkko ja puuttuvat nopeat ja laadukkaat yhteydet, baanat. Baanaverkon tavoitellusta 130 kilometristä on valmiina 6 km ja kantakaupungin tavoiteverkon
131 kilometristä 29 kilometriä.

Helsingin vilkkain pyöräväylä on Lautasaaren silta, jossa poljetiin
vuonna 2018 yhteensä 1,4 miljoonaa matkaa. Baanalla matkoja tehtiin samana vuonna 0,98 miljoonaa. Noin 12 prosentia helsinkiläisistä pyöräilee vuoden ympäri. Tavoiteena on saada kasvatetua tätä
osuuta.

Kuvassa esitetyjä yksitäisiä asioita on kuvatu tarkemmin seuraavassa luvussa.

Vaikka pyöräliikenteen määrät ovat kasvaneet, pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus ei ole noussut tavoiteiden mukaisesti: Pyöräliikenteen
osuus kaikista matkoista on vaihdellut vuoden 2010 jälkeen vuositain
9-11 % välillä. Helsingin pyöräliikenteen edistämisohjelmaan kirjatun
tavoiteen mukaan pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden tulisi vuonna
2020 olla 15 % kaikista tehdyistä matkoista.
Kuvaan 1. on kootu tiedot Helsingin pyöräliikenteen määristä ja kulkumuoto-osuudesta sekä merkitävimmistä toimenpiteistä, joilla niiden kasvuun on pyrity vaikutamaan. Kuvasta nähdään, etä poliitisia
päätöksiä pyöräliikenteen tukemiseksi on tehty useita. Ne ovat kuiten-
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Pyöräilyn
kulkutapaosuus (%)
Niemen rajan
ylitävät
pyöräilijät / vrk

15 %
14 %
13 %
12 %
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55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
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Pyöräilyn
edistämisohjelma

Liikkumisen
kehitämisohjelma

2016

2017
Kaupunkistrategia

2018

2019

2020

2021

Liikkumis- Hiilineutraali
ohjelma
Helsinki

Tavoite
133 km

6
km

Baanaverkon laajuus

4
km

Kantakaupungin tavoiteverkko

15
km

3,9 milj.

3,0
milj.

4,5
milj.

3,5
milj.

9,4
milj.

9,0
milj.

8,7
milj.

12,6
milj.

3,9 milj.

3,9 milj.

2,0
milj.

2,1
milj.

3,5
milj.

7,5
milj.

11,0
milj.

14,2
milj.

12,6
milj.

50
asemaa
500
pyörää

150
asemaa
1500
pyörää

Pyöräilyinfran budjeti

(jalankulku ja (jalankulku ja
pyöräliikenne) pyöräliikenne)

€

Toteuma

(jalankulku ja (jalankulku ja
pyöräliikenne) pyöräliikenne)

Kaupunkipyörät
2
reitiä
8,7 km

Tehostetun talvihoidon reitit

Asukkaiden tyytyväisyys
Helsinkiin pyöräilykaupunkina

Tavoite
131 km

3,9 milj.

€

Henkilöresurssit

29
km

2

14,8
milj.

19,5
milj.

238
asemaa
2380
pyörää
5 reitiä
34,2 km

3 reitiä
30,1 km

4

4-7

83 %

87 %

89 %

Pyöräilybrändi
Pyöräpysäköinti, uudet paikat

864

640

758

1200

1500

Kuva 1. Pyöräliikenteen määrät ja kulkumuoto-osuus Helsingissä sekä merkitävimmät toimenpiteet niiden edistämiseksi vuoden 2010 jälkeen.
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1.2

Poliitinen tuki pyöräliikenteen edistämiselle
joukkoliikenne, logistiikka ja henkilöautoliikenne. Kestävien kulkutapojen edistäminen on tärkeää kaupunkiympäristön viihtyisyyden, saavutetavuuden ja liikkumisen sujuvuuden sekä ympäristövaikutusten
hallinnan näkökulmista.

Helsingillä on ollut pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma vuodesta
1995 lähtien. Vuonna 2003 ohjelmaa tarkistetiin ja tavoiteeksi asetetiin pyöräilyn kaksinkertaistaminen vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2009 kaupunki allekirjoiti Brysselin julistuksen, jonka myötä pyöräilyn kulkumuoto-osuuta (syksyn arkivuorokausiliikenne) koskeva
tavoite päivityi 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Vuosien 2009-2012
Helsingin strategiaohjelmassa linjatiin, etä liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Ohjelmassa määriteltiin useita pyöräilyn edistämiseksi tähtääviä toimenpiteitä, joista
yksi oli pyöräilyn toteutamisohjelman laatiminen. Helsingin ensimmäinen poikkihallinnollinen pyöräilyn edistämisohjelma hyväksytiin
kaupunginhallituksessa vuonna 2014. Ohjelman tavoiteena oli nostaa
pyöräilyn arkisyksyn kulkumuoto-osuus 11 prosentista 15 prosentiin
2020 mennessä.

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 ”Maailman toimivin kaupunki”
(2017): Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se
luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Strategiassa on tunnistetu viisi keskeisintä tavoiteta, joista yksi
on ”kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä”.
Helsingin Yleiskaava (lainvoimainen 2018): kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaava kuvaa kaupungin strategista tavoitetilaa ja ohjaa
jatkossa Helsingin asemakaavoitusta. Yleiskaavan liikennejärjestelmä luo edellytykset kaupunkikehitykselle ja tiivistämiselle. Vastaavasti
kaupunkirakenteen tiivistyminen lisää kestävien kulkutapojen kilpailukykyä, joten liikennejärjestelmän tehokkuuden kasvu ja kaupungin
tiivistäminen tukevat toisiaan. Uuden yleiskaavan kolme merkitävintä
muutosta liikennejärjestelmälle ovat laaja, koko kaupungin katava pikaraitiotieverkko, mootoritiemäisten sisääntuloväylien muutaminen
kaupunkibulevardeiksi ja kävelyn ja pyöräilyn priorisointi. Pyöräliikenteen baanojen tavoiteverkko on esitety yleiskaavassa.

Vuoden 2014 jälkeen pyöräilyn edistäminen on saatu otetua mukaan
useisiin ylätason strategioihin ja ohjelmiin ja sitä kauta pyöräilyn
edistämiselle on saatu entistä vahvempi poliitinen tuki. Seuraavassa
on esitelty uusimmat ohjelmat, joissa pyöräliikenteen edistäminen on
mukana.
Liikkumisen kehitämisohjelma (2015): Kaupunginhallituksen hyväksymä ohjelma, joka pyrkii vastaamaan kaupungin strategiaohjelmassa,
kaupungin muissa strategisissa ohjelmissa sekä seudullisissa suunnitelmissa liikenteelle ja liikkumiselle asetetuihin tavoiteisiin. Liikkumisen kehitämisohjelma yhdistää strategisten ohjelmien ja yleiskaavan
visiotyön sekä liikennesuunnitelun toiminnan ja tavoiteet. Ohjelman
toimintalinjauksissa todetaan, etä liikennemuodot tulee suunnitelussa priorisoida seuraavassa järjestyksessä: jalankulku, pyöräliikenne,

Liikkumisohjelma (2018): Helsingin liikkumisohjelma laajentaa näkökulman liikunnan edistämisestä liikkumisen edistämiseksi ja istumisen vähentämiseksi. Ohjelmassa korostetaan, etä jo vähäisellä arkija hyötyliikkumisella on terveytä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.
Ohjelmassa on toimenpidetasolla useita pyöräliikenteen edistämistä
koskevia hankkeita, mm. pyöräliikenteen kehitämisohjelman päivittäminen, pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen, kantakaupungin tavoi-
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teverkon ja baanaverkon rakentaminen ja kaupunkipyörien määrän
lisääminen.
2019: Hiilineutraali Helsinki 2035: Helsinki on sitoutunut kantamaan
vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoiteeksi on asetetu hiilineutraali Helsinki
vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotavoiteet koskevat kaupunkiorganisaation lisäksi kaupunkilaisia ja Helsingissä toimivia organisaatioita.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma on esitys siitä, miten
päästövähennykset käytännössä saavutetaan. Pyöräliikenteelle on
ohjelmassa esitety useita toimenpiteitä ja ohjelmassa linjataan, etä
pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden tulisi kaksinkertaistua nykytasoon nähden, jota pyöräliikenteen osuus toimenpideohjelman kokonaispäästöpotentiaalista (2 %) toteutuu vuoteen 2035 mennessä.
Tämän nojalla pyöräliikenteen kulkutapaosuuden olisi oltava noin 20
% tavoitevuoteen mennessä.
MAL 2019 (HSL) (2019): Helsingin seudun 14 kunnan strategisessa
suunnitelmassa 2019–2050 linjataan, miten seudun liikenteen päästöt
saadaan laskuun, asukkaiden arjesta tehdään sujuvaa, ihmiset voivat
löytää kodin kohtuullisella hinnalla, hyvien liikenneyhteyksien varresta
ja työpaikoille on helppo kulkea. Pyöräliikenteen kasvuun panostaminen on avainasemassa ja HSL-alueelle on esitety myös seudullisen
pyöräilykoordinaatorin palkkaamista.
Helsingin talousarvion 2020 tavoiteet pyöräliikenteelle: talousarviossa on asetetu vuoteen 2022 asti tehokkuustavoiteita pyöräliikenteen tavoiteverkon ja pyöräpysäköinnin suunniteluun sekä budjetitasoon.
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2 Aikaisemman pyöräilyn edistämisohjelman tilanne
2.1

Ohjelman toimenpiteiden eteneminen

Tausta
Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyn pyöräilyn edistämisohjelman 2014 tavoiteena oli parantaa pyöräilyn houkutelevuuta ja
nostaa pyöräilyn syksyn arkipäivän kulkumuoto-osuus 11 prosentista
15 prosentiin 2020 mennessä. Ohjelmassa esitetiin 25 toimenpidetä
tavoiteen saavutamiseksi.

keiden suunnitelun ja toteutuksen ohjelmoinnin avuksi. Vuodesta
2017 alkaen kaupungin talousarviossa kaupunkisuunniteluviraston
toiminnalliseksi tavoiteeksi asetetiin suunnitellut pyöräilyn baana- ja
pääväyläkilometrit ja pyöräpysäköintipaikat.
Toisen kerran edistämisohjelman tilanneta arvioitiin vuoden 2017 lopussa ja tilannekatsausta käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa. Yhteenvetona todetiin tuolloin, etä pyöräliikenteen olosuhteita
on onnistutu parantamaan huomatavasti. Kaupunkipyöräpalvelun
perustaminen on ollut merkitävä yksitäinen pyöräilyn edistämistoimenpide. Kulkutapaosuuden ja muiden tavoiteiden toteutumisen
osalta tärkeimpänä painopisteenä oli edelleen infran kehitäminen.
Infran kehitämiseksi sekä henkilöresurssit etä investoinnit tulisi
asetaa edistämisohjelmassa tavoitellulle tasolle. Henkilöresurssien
osalta yhden henkilön palkkaaminen täysipäiväisesti pyöräliikenteen
suunnitelutamis- ja rakennutamistehtäviin olisi tärkeää asetetujen tavoiteiden saavutamiseksi. Lautakunnan käsitelyn tuloksena
kirjatiin päätös, jonka mukaan lautakunta edellytää toimialaa kohdentamaan työtehtäviä pyöräliikenteen suunnitelutamis- ja rakennutamistehtäviin.

Toimenpiteiden edistymistä arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna
2015 kaupungin tarkastuslautakunnan arvioinnissa. Tuolloin arvioinnin johtopäätös oli, etä lähes puolet ohjelman toimenpiteistä oli edennyt tai edennyt eritäin hyvin. Positiivisesta yleiskuvasta huolimata,
eivät tärkeimmät toimenpiteet pyöräilyn edistämiseksi eli pyöräilyinfran rakentamisen toimenpiteet olleet lähteneet käyntiin riitävällä nopeudella. Valmiita liikenne- ja katusuunnitelmia ei oltu pystyty tuotamaan niin paljon, etä hankkeita olisi saatu toteutetua niin paljon kuin
rahoitus mahdollistaisi. Myös pyöräpysäköinnin toimenpiteet olivat
jäljessä aikataulusta valmiista suunnitelmista ja riitävästä rahoituksesta huolimata. Lisäksi arvioitiin, etä pyöräilyn edistämiseen varattuja määrärahoja ei oltu käytety niillä reiteillä, joilla olisi potentiaalia
vilkkaaseen pyöräliikenteeseen.
Vuoden 2015 arvioinnin tuloksena pyöräväylien ja pyöräpysäköinnin
suunnitelulle ja rakentamiselle asetetiin selkeämmät tavoiteet. Lisäksi vuonna 2016 pyöräliikenneverkon osat priorisoitiin pyörähank-
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Tilanne vuonna 2019

Politiikan toimenpiteet (edennyt hyvin)

Tähän raportiin kirjatu edistämisohjelman tilannekatsaus perustuu
asiantuntija-arviona päivitetyyn vuoden 2017 arviointiin ja asiantuntija-arvioon tämän jälkeen tapahtuneista muutoksista. Kuvaan 2 on
kootu yleiskuva edistämisohjelman toimenpiteiden toteutumisen tilanteesta.

Poliitinen tahtotila pyöräliikenteen edistämiselle on Helsingissä hyvä.
Vuosien 2013 - 2016 valtuustostrategiassa linjatiin, etä pyöräilyn
edistämisohjelman suosituksia tullaan toteutamaan. Strategiassa oli
myös mainitu, etä edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuta liikenteestä yksi prosentiyksikkö vuodessa.
Vuonna 2015 kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin liikkumisen kehitämisohjelman ohjeellisena noudatetavaksi. Liikkumisen kehitämisohjelman seuranta ei kuitenkaan ole ollut systemaatista.
Vuonna 2016 pyöräilyn baanaverkko otetiin osaksi Helsingin yleiskaavaa ja yleiskaava sai lainvoiman vuonna 2018. Vuonna 2018 hyväksyttiin myös Helsingin liikkumisohjelma. Liikkumisohjelma sisältää useita pyöräilyn edistämisen toimenpiteitä. Hyvää taustatukea pyöräilyn
edistämiseen antavat myös vuonna 2017 hyväksyty Helsingin visio
”Maailman toimivin kaupunki” ja vuonna 2019 hyväksyty ”Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma”. Lisäksi vuonna 2019 ja 2020 kaupungin
talousarvioon otetiin tehokkuustavoiteeksi pyöräliikenteen tavoiteverkkoon kuuluvien pyöräväylien kilometrimäärä ja pyöräpysäköinnin
kappalemäärän suunnitelu. Tämän lisäksi pyöräliikenteen budjetitasoa on päätety nostaa ainakin vuoteen 2022 asti.
Normit ja ohjeet ovat myös parantuneet vuoden 2014 jälkeen. Sekä
pyöräliikenteen suunniteluohje etä pysäköinnin suunniteluohje
hyväksytiin vuonna 2016 kaupunkisuunnitelulautakunnassa ohjeellisesti noudatetavaksi. Pyöräliikenteen suunniteluohjeen netisivulla www.pyöräliikenne.f on ollut (marraskuu 2019) 37 000 käyntiä ja
suunniteluohjeen koulutuksiin on osallistunut 400 suunnitelijaa kau-

Kuva 6. Ohjelman toteutusvastuiden jakautuminen organisaatiossa.
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Arvio kantakaupungin tavoiteverkon 2025 rakentumisesta

pungin henkilöstöä ja sidosryhmien ja konsultien edustajia.
Asemakaavoituksen normeja on pyöräpysäköinnin osalta parannetu,
muta asemakaavoituksen sekä rakennusvalvonnat normit ja ohjeet
vaativat vielä läpikäymistä pyöräliikenteen aseman kehitämiseksi.

Pyöräliikenteen väylien
tavoiteverkko

2019 valmistuvat

Valmiit osuudet 2012-

2021–2024 vamistuvat

2020 valmistuvat

Haaga
Käpylä

Infran toimenpiteet (alkuvaiheessa)
Ruskeasuo

Reitien suoruuden ja sujuvuuden varmistamiseksi on reitien laatutasot määritelty pyöräliikenteen suunniteluohjeessa sekä pyöräliikenteen tavoiteverkoissa. Lisäksi on laaditu katualueiden
tyyppipiirustukset. Kantakaupungin tavoiteverkko on hyväksyty kaupunkisuunnitelulautakunnassa vuonna 2012 ja esikaupunkialueiden
tavoiteverkko vuonna 2016.

Pasila
Vallila
Munkkiniemi
Laakso

Hermanni

Meilahti

Kallio

Kantakaupungin tavoiteverkon toteutuksen tilanne on arvioitu KSLK
päätökseen 2017. Kantakaupungin tavoiteverkon laajuus on noin 131
katu-km (kuva 3). Valmiina siitä on 29 katu-km. Olemassa olevia, muta
parannetavia väyliä on noin 30 katu-km. Kokonaan uusia väyliä tulee
rakentaa 72 katukilometrille seuraavasti: pyörähankkeiksi luokiteltavaa väylää rakennetaan noin 45 km, lisäksi rakennetaan projektialueille noin 22 km ja täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä noin 5
km. Näiden lisäksi joitakin toteutuksia on tehty esikaupunkialueilla.

EtuTöölö
Kruununhaka
Katajanokka
Kaartinkaupunki

Kamppi

Ullanlinna
Eira

Lauttasaari

0

1

2 km
Pyöräilykatsaus 2019
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Kuva 3. Kantakaupungin tavoiteverkko: valmiit osuudet ja arvio
rakentumisesta vuoteen 2025 mennessä. (Lähde: Pyöräilykatsaus 2019)
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Vuonna 2016 baanaverkko (kuva 4) hyväksytiin osana uuta yleiskaavaa kaupunginvaltuustossa. Siinä yhteydessä päivitetyn baanaverkon
laajuus on noin 132 km, josta 35 km sijaitsee kantakaupungin tavoiteverkon alueella ja 97 km esikaupunkialueilla. Koko baanaverkosta
baanojen suunnitelukriteerit täytävää
väylää on rakennetu nyt 6 km.
koko seudulle

Osa tulevasta verkosta on nykyistä infraa, jota voidaan parantaa baanastandardien mukaiseksi pienehköillä toimenpiteillä. Osa verkosta
toteutuu muiden hankkeiden esim. kaupunkibulevardien ja Raide-JoHelsinkiin suunnitellaan baanoja, jotka ovat pyöräliikenteen yhteyksiä myös naapurikaupunkien
kerin yhteydessä.
Kokonaan uusia väyliä tarvitaan kuitenkin huomatKoko verkon pituus tulee olemaan 130 kilometriä. Vuonna 2018 Helsingin seudulle tehtiin
tava määrä, jota baanaverkko on päätetyjen tavoiteiden mukainen.
vuoden 2019 aikana.

VANTAA

SIPOO

Tikkurila

Myyrmäki

Landbo

Jakomäki
Malmi

Leppävaara

Haaga
Viikki
Vuosaari

Espoon
keskus
Itäkeskus

Pasila

ESPOO

Laajasalo

HELSINKI

0

Matinkylä

2,5

5 km

Soukka

14

Helsingin kaupunki

Lähde: Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit 2019

Pyöräilykatsaus 2019

Kuva 4. Pääkaupunkiseudun suunniteltu baanaverkko (Lähde: Pyöräilykatsaus 2019)
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Tavoiteverkon rakentumistahti on ollut tavoiteltua hitaampaa johtuen
muun muassa siitä, etä investointitaso on jäänyt pienemmäksi kuin
edistämisohjelmassa esitetiin ja liikenne- ja katusuunnitelmavarantoa ei ole ollut riitävästi. Tämä taas johtuu ainakin ositain siitä, etä
pyöräliikenteen tavoiteverkon toteutamiseen ei ole sitoudutu koko
organisaatiossa eikä seuranta ole ollut riitävää. Osa hankkeista on
viivästynyt myös valitusten johdosta. Verkon katavuuden parantamiseksi tarvitaisiin myös selkeä julkinen hankeohjelma, jonka etenemistä voidaan seurata.

Paremmat ja turvallisemmat pyöräpysäköintimahdollisuudet nousivat vuoden 2016 pyöräilybarometrissä merkitävämmäksi pyöräilyä
lisääväksi tekijäksi. Uuta pysäköintiä on toteutetu ydinkeskustan
(2016), Kallion (2017), Töölön (2018) ja Kampin, Punavuoren ja Kruununhaan (2019) alueilla. Vuosien 2020-2021 pyöräpysäköinnin kehittämisen kohteena on pohjoisen kantakaupungin kaupunginosia ja osa
läntisistä kaupunginosista. Pyöräpysäköinnin suunnitelu ja toteutus
on vuodesta 2015 alkaen ollut systemaatista. HKL vastaa nykyään
liityntäpysäköinnistä Helsingin alueella ja tulee kehitämään sitä systemaatisesti tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tähän
mennessä HKL on toteutanut esimerkiksi Siilitien, Puotilan ja Vuosaaren metroasemien liityntäpysäköintien parannukset. Hylätyjen
pyörien poistaminen ei ole parantunut vuoden 2013 jälkeen.

Helsingissä asuinalueiden nopeusrajoituksia on lasketu laajoilla alueilla. Työn yhtenä tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuuta
rauhoitamalla autoliikenteen nopeuksia. Sillä saavutetaan muiden
hyötyjen ohella myös paremmat ja turvallisemmat pyöräilyolosuhteet.
Muita liikenteen rahoitamistoimenpiteitä tai katuverkon jäsentelyä
liikenteen rauhoitamiseksi ei ole tehty.

Talvikunnossapidossa on otetu käytöön reitikohtainen harjasuolausmenetelmä vuodesta 2015 alkaen, yhden reitin vuosivauhdilla laajentaen. Talvella 2018-2019 harjasuolauksen piirissä oli neljä reitiä,
yhteensä 33 km, minkä lisäksi oli yksi noin 5 km mitainen tehostetun
aurauksen reiti. Tehostetun talvihoidon menetelmien tulokset ovat
olleet hyviä. Pyöräliikenteen talvihoidon osalta on päätety noudattaa talvihoidon loppuraportin suosituksia (KYLK 2018) ja laajentaa
tehostetua talvihoitoa raportin mukaisesti. Talvihoidon laadun tulisi
lisäksi parantua myös niillä pyöräliikenteen verkon osilla, jotka eivät
kuulu tehostetun talvihoidon piiriin. Talvihoidon kokonaisvaltaiseksi
parantamiseksi on vuonna 2019 perustetu Pyöräteiden suunnitelun
ja ylläpidon yhteensovitaminen -projekti, muta talvihoitokäytännöissä näkyviä konkreetisia toimenpiteitä ei ole vielä tehty.

Risteysjärjestelyt paranevat uudisrakentamisen myötä, kun suunniteluohjeen uusia käytäntöjä sovelletaan. Pyöräliikenteen tavoiteverkossa huomatava osuus pyöräliikenteen verkosta tulee olemaan
yksisuuntaista, mikä parantaa erityisesti risteysten turvallisuuta. Tämän lisäksi risteysalueita parannetaan jo olemassa olevilla väylillä. Työ
mm. reunakivien poistamiseksi olemassa olevilta väyliltä on ositain
alkanut.
Pääsääntöisesti kaikki uudet pyöräväylät rakennetaan jalankulusta
eroteltuina. Vanhoja väyliä on myös muutetu yhdistetyistä erotelluiksi. Kaupungissa on tähän asti tehdyistä muutoksista huolimata vielä
lukuisia väyliä, joissa pyöräliikenne ja kävely ovat yhdistetyjä. Muutokset näillä väylillä jatkuvat ja tämänhetkisenä painopisteenä ovat
kantakaupungin tavoiteverkon väylät.

Kaupunki kehitää valaistusta jatkuvasti, muta erityisesti pyöräliikenteen huomioivaa valaistuksen kehitystyötä ei ole käynnistety.
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Muutamia uusia pyöräteiden pintamateriaaleja on Staran toimesta
kokeiltu. Jatkossa pintamateriaalien johdonmukaiseen ja yhtenäiseen
toteutamiseen on hyvä kiinnitää huomiota.

HKL:n on toteutanut pyöränhuoltopisteen jokaiselle metroasemalle
vuoden 2018 aikana.
Kaupunkipyöräjärjestelmä otetiin käytöön keväällä 2016. Alussa
pyöriä oli 500 ja asemia 50. Järjestelmä oli hyvin suositu jo ensimmäisenä vuonna: matkoja tehtiin 5 - 6 per pyörä per päivä ja kausikäytäjiä oli noin 11 000. Kaudelle 2017 järjestelmän laajennetiin 150
aseman ja 1 500 pyörä laajuiseksi. Vuonna 2018 järjestelmä laajeni
myös Espooseen 100 uudella asemalla ja 1000 pyörällä. Kaudella 2019
kaupunkipyöräasemia on Helsingissä 238 ja Espoossa 107. Vuonna
2018 Espoon ja Helsingin kaupunkipyörillä oli 48 500 kausikäytäjää
ja matkoja tehtiin 6,8 matkaa/pyörä, mikä on kansainvälisestikin hyvin korkea luku. Kaupunkipyörien kehitämisestä ympärivuotiseksi on
tullut paljon toiveita.

Työmaa-aikaisia liikennejärjestelyitä on parannetu koulutuksilla sekä
valvontaa ja ohjeistusta tehostamalla. Työmaiden toiminnassa ja valvonnassa on edelleen isoja puuteita eivätkä työmaa-aikaiset järjestelyt ole riitävällä tasolla pyöräliikenteen edistämisen näkökulmasta.
Suuret projektialueet kuten Kalasatama, Pasila ja Kansalaistori ovat
tuoneet omat haasteensa myös pyöräliikenteen edistämiselle. Runsas
palaute on osoitanut, etä työmaat kohdistuvat pyöräväylille, joka sinällään on tavoiteltavaa, silloin kun pyöräliikenteen infrastruktuuria
kehitetään, muta niiden väliaikaisratkaisuja ei ole onnistutu hoitamaan riitävän hyvin pyöräliikenteen edistämisen näkökulmasta. Vuosien 2016 ja 2018 pyöräilybarometreissa työmaajärjestelyt oli suurin
tyytymätömyytä herätänyt asia ja tilanne on heikentynyt kahdessa
vuodessa.

Pyöräliikenteen opastustauluja koskeva piloti on käynnissä. Uuden
tieliikennelain myötä uudenlaisten opasteiden laajempi käytäminen
on mahdollista. Seudullinen opastussuunnitelma valmistui 2017 vuoden lopulla. Tämä edellytää vielä tarkempaa suunnitelua Helsinkiin
sekä opastuksen toteutamista. Työn on tarkoitus käynnistyä vuoden
2019 lopussa. Lisäksi baanojen opastuksesta on valmistunut suunnitelma vuonna 2018 ja ensimmäisen infotaulut on tarkoitus otaa käyttöön vuonna 2019.

Palvelujen toimenpiteet (etenee)
Pyöräkeskus on toiminut Kampissa melko pienimuotoisesti vuodesta
2012 alkaen. Toinen pienimuotoinen pyöräkeskus avatiin kesällä 2017
Hertoniemen metroaseman yhteyteen. Kesällä 2019 Narinkkatorilla
ollut pyöräkeskus siirretiin baanan varteen Kansalaistorille. HKL vastaa pyöräkeskuksen toiminnasta. Pyöräkeskuksen tilat ovat pienet ja
ne eivät mahdollista pyöräkeskuksen toimimista täydellä palvelutarjonnalla. Täyden palvelun pyöräkeskukselle, joka tarjoaisi myös pikahuoltoa ja laadukasta pyöräpysäköintiä, olisi edelleen tarveta Helsingin keskustan keskeisellä paikalla.

Viimeisin pyöräilykarta on julkaistu liikuntaviraston toimesta vuonna
2016 ja tämän päivitämisestä on tullut paljon toiveita. Liikuntapalvelut
ovat ilmoitaneet lopetavansa kartan tekemisen. Työlle tulee kuitenkin löytää uusi vastuutaho.
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Viestinnän toimenpiteet (lähteneet käyntiin ositain)

kenteen laskennat raporti on tehty Helsingissä vuositain 2000-2017,
muta vuonna 2018 ja 2019 raportia ei ole tehty. Raportia tarvitaan
edelleen.

HSL on luonut yhdessä Helsingin ja muiden seudun kaupunkien kanssa seudulle yhteisen pyöräliikenteen brändin ja ilmeen. HSL on päävastuussa seudun pyöräliikenteen markkinoinnista ja uusasiakashankinnasta. Pyöräliikenteen ilme on käytössä Helsingin kaupungin
pyöräliikenteen julkaisuissa ja myös uusissa kadun kalusteissa ja liityntäpyöräpysäköinnissä.

Pyöräilybarometri toteutetiin 2014, 2016 ja 2018 ja se tullaan toteutamaan jatkossakin, joka toinen vuosi. Barometrillä selvitetään helsinkiläisten tyytyväisyytä pyöräliikenteen olosuhteisiin. Kulkutapaosuuta
seurataan vuositain ja siitä raportoidaan Liikenteen kehitys Helsingissä -julkaisussa.

Helsingillä ei ole erillistä pyöräilyn viestintäsuunnitelmaa. HSL on laatinut seudullisen viestintäsuunnitelman, jossa on määritelty vuositaiset teemat ja viestinnän kärjet. Kaupunki on julkaissut Pyöräilykatsauksen vuosina 2015, 2017 ja 2019. Katsauksessa viestitään pyöräilyn
edistämisen tilasta, uusista pyöräliikenteen hankkeista sekä pyöräilybarometrin tuloksista. Katsauksen tarkoituksena on myös vahvistaa Helsingin pyöräliikennemyönteistä brändiä. Katsaus on tarkoitus
julkaista kahden vuoden välein.

Erityisesti toimenpiteiden toteutumisen seurannassa, infran rakentamisen, suunnitelun ja rahoituksen seurannassa sekä kaupungin
toimenpiteiden vaikutavuuden seurannassa on vielä puuteita.
Toteutusprosessin toimenpiteet (lähteneet käyntiin ositain)
Pyöräilyn edistämisohjelmassa esitetiin palkatavaksi kolme henkilöä, jotka on palkatu vuoden 2019 loppuun mennessä. Pyöräilykoordinaatori ja HKL:ään yksi henkilö on palkatu vuonna 2014. Kaupunkiympäristön toimialalle on palkatu yksi pyöräliikenteen katusuunnitelija
vuonna 2018 ja pyöräliikenteen kunnossapidosta vastaava henkilö on
palkatu vuoden 2019 lopussa. Yhteensä pyöräliikenteen edistämisen parissa kaupungilla ja HKL:lla työskentelee vuoden 2019 loppuun
mennessä 7 henkilöä, joiden lisäksi kaupungilla on yksi määräaikainen
projektityöntekijä EU-rahoituksella. Viestintä- ja markkinointityötä on
edistety yhteistyössä HSL:n kanssa.

Liikennesäännöistä on viestity Pyöräilykatsauksessa 2017 ja pyöräilykartassa. Pyöräliikenteen säännöistä on tehty myös sosiaalisen
median kampanja HSL:n ja kaupungin kanssa vuoden 2018 syksyllä.
Seurannan toimenpiteet (lähtenyt käyntiin ositain)
Pyöräilyn seurantasuunnitelmasta valmistui diplomityö (19.8.2014),
jossa esitetiin keinoja edistämisohjelman toteutamisen seurantaan.
Pyöräilykatsaus, -barometri, pyörälaskennat ja kaupungin toiminnan
vaikutavuus ovat siinä mainituja keinoja seurata pyöräliikenteen kehitymistä. Pyöräliikenteen laskentoja tehdään vuositain sekä käsin
etä automaatilaskimilla, joita hankitaan lisää vuositain. Pyöräliikenteen laskennat julkaisu käsitelee laskentatietoja tarkemmin. Pyörälii-

Henkilöresurssit ovat edelleen kansainvälisesti verratain pienet
sekä myös verratuna kaupungin muihin strategisesti tärkeisiin tavoiteisiin nähden pyöräliikenteen henkilöresurssit ovat eritäin pienet. Esimerkiksi kaavoitetun kerrosalan toteutamisen pullonkaulojen
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purkamiseen palkatiin pelkästään vuonna 2019 viisi henkilöä lisää.
Myös esimerkiksi Raide-Jokerin parissa kesäkuuhun 2019 mennessä
projektille oli tehnyt töitä yhteensä 652 henkilöä. Projektitoimistolla
on työpisteet noin sadalle henkilölle.

käsitellään yhdessä muiden liikenneasioiden kanssa liikenne- ja katusuunnitelun johtoryhmässä. Pyöräliikenteen koordinaatioryhmän
kokoonpano sekä tarkoitus tulee uudelleenarvioida.

Infrahankkeiden sekä kunnossapidon toteutus onkin ollut tavoiteltua
hitaampaa. Katusuunnitelmien valmistumista ovat hidastaneet etenkin projektipäälliköiden rajallisten resurssien kohdentuminen pääosin
muihin kuin pyöräliikennehankkeisiin. Myös vuoden 2015 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetiin, etä kansainvälisesti
verratuna pyöräilyn edistämisen henkilöresurssit ovat Helsingissä
eritäin pienet.

Yhteenveto
Arvioinnin tulos ei poikkea merkitävästi vuoden 2017 arvioinnin johtopäätöksistä. Pyöräliikenteen olosuhteita on saatu parannetua merkittävästi, muta parannetavaa on edelleen paljon. Ohjelman 25:stä toimenpiteestä kuuden (24 %) on arvioitu etenevän tai etenevän eritäin
hyvin. Kahden toimenpiteen ei ole arvioitu lähteneen käyntiin lainkaan
ja seitsemän (28 %) toimenpidetä on alkuvaiheessa.

Edistämisohjelmassa pyöräliikenteen rahoituksen tavoitetasoksi
määriteltiin 20 milj.€ vuodessa, joka tullaan saavutamaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Vuonna 2015 pyöräliikenteen infran budjeti
saatiin nostetua aikaisemmasta 3-4 miljoonasta noin 9 miljoonaan
euroon ja vuonna 2018 12,6 miljoonaan. Määrärahojen puute tarkastelujakson alkukaudella on osasyynä sille, miksi pyöräinfraa ei ole pystyty rakentamaan tavoitellulla nopeudella. Vuoden 2020 talousarviossa päätetiin, etä pyöräliikenteen budjeti pysyy 19,5 miljoonassa
tulevinakin vuosina. Tämä mahdollistaa pyöräväylien systemaatisemman toteutamisen sekä kantakaupungin tavoiteverkon 2025 aikataulun kirimisen. Määrärahojen lisääminen edellytää myös henkilöstön
lisäämistä, jota suunnitelmat saadaan tehtyä uuden budjetin mukaisesti. Tämän lisäksi tulee arvioida määrärahojen nostamista YK:n suositamalle tasolle asti (20% liikenneinvestoinneista).

Eniten positiivia muutoksia vuoden 2017 jälkeen on tapahtunut pyöräliikenteen pyöräpysäköinnissä, kaupunkipyöräpalvelussa, henkilöresursseissa sekä pyöräliikenteen budjetissa. Pyöräliikenteen edistämisen henkilöresurssit ovat kasvaneet vuoden 2017 jälkeen kahdella
henkilöllä vuoden 2019 syksyyn mennessä. Pyöräpysäköintiä on edistety määrätietoisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2017 rakennetiin
Kallioon 864 uuta pyöräpysäköintipaikkaa ja vuonna 2018 Töölöön
640 paikkaa. Vuoden 2019 aikana valmistuu noin 1800 paikkaa Kampin, Punavuoren ja Kruununhaan alueille. Kaupunkipyöräpalvelun
vuositainen laajentaminen on ollut merkitävä yksitäinen pyöräilyn
edistämistoimenpide ja tuonut pyöräilyn näkyväksi kaupunkikuvassa.
Suurimpana ongelmana on edelleen pyöräliikenteen määriin eniten
vaikutavan toimenpiteen eli infran toteutamisen hitaus. Infran kehittämiseksi henkilöresurssit tulee asetaa kansainväliselle tasolle niin,
etä investoinnit on mahdollista toteutaa. Lisäksi tulisi kehitää hankkeiden ohjelmointia, organisointia, johtamista ja vastuiden määrite-

Pyöräliikenteen koordinaatioryhmää on kokoontunut vuodesta 2015
alkuvuoteen 2018. Tämän jälkeen ryhmä ei ole kokoontunut, koska sen
toiminnalla ei ole ollut tavoiteltua vaikutusta. Pyöräliikenteen asioita
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lemistä sekä toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. Tämän lisäksi
tulee myös etsiä ratkaisuja nopeiden toimenpiteiden toteutamiseen.

2.2

Ohjelman 25 toimenpidetä on jaoteltu kolmeen luokkaan: infrastruktuuriin, poliitiseen tukeen, toteutamiseen ja seurantaan sekä pyöräliikenteen palveluihin ja viestintään (osakokonaisuudet kuvassa
eri värisillä pylväillä). Kyselyssä selvitetiin ohjelman toimenpiteiden
jakautumista eri yksiköiden vastuualueille. Vastausten perusteella
yksiköiden vastuualueelle mielletiin kuuluvan eniten infrastruktuurin
kehitämiseen liityviä toimenpiteitä. Sen sijaan useimmat poliitiseen
tukeen sekä pyöräliikenteen palveluihin ja viestintään liityvät toimenpiteet mainitiin kuuluvan vastaajan yksikön vastuualueelle vain yhdessä tai kahdessa vastauksessa. Lähes puolet kyselyyn vastaajista
koki, etei mikään listatuista toimenpiteistä kuulunut johtamansa yksikön vastuualueelle, tai ei ollut toimenpiteiden vastuualueista varma.

Ohjelman tunnetuus ja johtaminen

Kyselyyn vastanneet
Kaupunkiympäristön toimialan johtotehtävissä oleville henkilöille toteutetiin toukokuussa 2019 web-pohjainen kysely, jolla kartoitetiin
vuonna 2014 hyväksytyn pyöräilyn edistämisohjelman tunnetuuta ja
pyritiin saamaan kehitysehdotuksia uuden ohjelman laatimiseen.
Kyselyyn vastasi 37 henkilöä kohderyhmästä. Näistä 20 vastaajaa työskentelee kaupunkiympäristön toimialalla tiimin päällikkönä,
16 vastaajaa yksikön päällikkönä ja 1 vastaaja palvelun päällikkönä.
Vastaajat sijoituvat tasaisesti toimialan eri palvelukokonaisuuksiin,
lukuun otamata Toimialan hallinnot ja tukipalvelut -palvelukokonaisuuta, josta kyselyyn vastasi vain 3 henkilöä.
Ohjelman tunnetuus ja toimenpiteiden toteutamisen vastuut
Vastaajilta kartoitetiin pyöräilyn edistämisohjelman tunnetuuta.
Vastausten perusteella edistämisohjelma tunnetaan parhaiten Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudessa, jossa 85 %
vastaajista arvioi tuntevansa edistämisohjelman eritäin hyvin, hyvin
tai melko hyvin. Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa vastaava osuus on 60 % ja Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuudessa 36 %. Toimialan hallinto- ja tukipalveluissa yksi vastaaja kertoi
tuntevansa edistämisohjelman hyvin.
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Kuva 5. Pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden vastuualueet

Onnistuminen toimenpiteiden toteutamisessa
Noin kolmannes vastaajista kokee, etä pyöräliikenteen edistämisen
osaaminen sekä yhteistyö ja tiedonkulku organisaation sisällä on parantunut Pyöräilyn edistämisohjelman lanseeraamisen jälkeen. Onnistumisia on tullut eniten Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden yksiköissä. Kuitenkin samaan aikaan juuri Maankäytön ja

kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudessa työskentelevien vastaajien mukaan eniten haasteita pyöräliikenteen edistämisessä on aiheuttanut henkilöresurssien puute. Muutamien vastaajien mukaan myös
tiedonkulussa ja osaamisessa on puuteita. Noin puolet vastaajista
ei ole ollut mukana toteutamassa edistämisohjelman toimenpiteitä.

58

Kuva 6. Pyöräliikenteen edistämistyössä saavutetut onnistumiset.

Kuva 7. Pyöräliikenteen edistämisohjelman toimenpiteiden toteutamisessa kohdatut haasteet.

Vastaajien terveiset jatkotyölle
Vastaajia pyydetiin kertomaan konkreetisia esimerkkejä, mitä heidän yksikkönsä voisi tehdä pyöräliikenteen edistämiseksi ja kulkutapaosuuden kasvatamiseksi. Maankäytön ja kaupunkirakenteen
palvelukokonaisuudessa toimiksi mainitiin muun muassa riitävien
resurssien varaaminen aina yleissuunnitelusta toteutukseen, laa-

dukkaiden ja tasalaatuisten suunniteluratkaisujen tuotaminen sekä
liikennevalosuunnitelun suunniteluohjeistuksen laatiminen katu- ja
liikennesuunnitelijoiden käytöön. Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa ehdotukset koskivat pyörä- ja kävelyteiden liukkaidentorjunnan ohjeistusta sekä pyöräpysäköinnin ja kiinteistöjen
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pesu- ja pukutilojen suunnitelua. Palvelut- ja luvat -palvelukokonaisuudessa työskentelevät henkilöt mainitsivat toimiksi muun muassa
työmaiden liikennejärjestelyiden parantamisen sekä pyöräilijöiltä tulleen palauteen välitämisen oikeille tahoille, jota pyöräilijöiden ääni
tulee kuulluksi. Toimialan hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuudessa työskentelevät henkilöt eivät maininneet esimerkkejä pyöräliikenteen edistämistoimista.

Pyöräliikenteen edistämisohjelman 25 toimenpidetä jakautuvat infrastruktuurin kehitämiseen, poliitiseen tukeen ja seurantaan sekä
palveluihin ja viestintään liityviin toimenpiteisiin, ja kosketavat täten
laajasti koko kaupunkiympäristön toimialaa. Kuitenkin lähes puolet
kyselyyn vastanneista koki, etei heidän johtamansa yksiköt ole vastuussa yhdestäkään edistämisohjelman toimenpiteestä. Lisäksi erityisesti pyöräliikenteen palveluita ja viestintää koskevat toimenpiteet
sekä jotkin poliitiseen tukeen ja toteutamiseen liityvät toimenpiteet
vaikutavat kyselyn perusteella olevan hyvin harvojen yksiköiden vastuulla. Samanaikaisesti Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudessa pyöräilyn edistämisohjelman toteutamisen suurimmaksi haasteeksi koetaan henkilöresurssien puute.

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydetiin arvioimaan pyöräliikenteen edistämisen tärkeytä osana Helsingin kehitämistä asteikolla 0 (ei yhtään
tärkeää) – 5 (eritäin tärkeää). Vastaajien keskiarvoksi muodostui 3,6.
Suurimman arvon antoivat Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudessa työskentelevät henkilöt (ka 4,1) ja matalimman arvosanan Toimialan hallinto- ja tukipalveluissa työskentelevät henkilöt
(ka 2,7). Yksikköjen roolin tärkeytä pyöräliikenteen edistämistyössä
arvioitiin samalla arvosana-asteikolla. Tärkeimmäksi yksikön rooli
koetiin Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudessa (ka 3,5), kun taas muissa palvelukokonaisuuksissa yksikön rooli
nähtiin selvästi vähäisempänä. Täten kaikkien vastaajien keskiarvoksi
muodostui 2,2.

Tulos viitaa siihen, etä niissä yksiköissä, joissa pyöräliikenteen edistäminen on otetu osaksi jokapäiväistä työtä, koetaan onnistumisia,
muta samaan aikaan kamppaillaan liian pienien henkilöresurssien
puuteesta. Toisaalta KYMP-toimialalla on monia yksiköitä, jotka eivät
ole tiedostaneet rooliaan pyöräliikenteen edistämisessä, eivätkä vielä ole ryhtyneet toteutamaan ohjelman toimenpiteitä. Tekeillä olevan
ohjelman suuri haaste onkin löytää kaikille tarvitaville toimenpiteille
selkeä vastuunjako ja saada kaikki tarpeelliset tahot sitoutumaan ohjelman toimenpiteiden toteutukseen.

Johtopäätökset kyselyn tuloksista
Kyselyn tulosten perusteella pyöräliikenteen edistämisohjelma ja siihen liityvät toimenpiteet tunnetaan hyvin Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden johdossa, muta heikommin toimialan
muissa johtotehtävissä työskentelevien keskuudessa. Tämä heijastuu
myös siihen, kuinka tärkeänä pyöräliikenne nähdään osana Helsingin
kehitämistä ja kunkin yksikön toimintaa ja kuinka aktiivisesti yksiköt
ovat osallistuneet toimenpideohjelman toteutamiseen.
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3 Kansainvälinen vertailu
Helsinkiä on hyvä verrata Euroopan johtaviin pyöräilykaupunkeihin,
jota saadaan käsitys asianmukaisista pyöräliikenteen edistämiseen
tarvitavista resursseista. Vertailuun on otetu mukaan henkilöresurssit ja pyöräliikenteen investointeihin käytetyt rahat. Lisäksi Kööpenhaminasta saatiin katavaa tietoa myös mm. pyöräliikenteen infran
kehitymisestä ja pyöräilijämääristä. Verrokkikaupunkeina olivat Kööpenhamina, Amsterdam, München ja Tukholma. Näistä kaupungeista
kaikki paitsi Tukholma osallistuivat kehitämisohjelman laadinnan aikana EU:n rahoitamaan pyöräliikenteen best practice -hankkeeseen
Handshake, jolloin vertailun lisäksi kaupungit harrastivat aktiivista
vuorovaikutusta keskenään. Vertailua voidaan käytää apuna Helsingin henkilöresurssien ja budjetin muutostarpeiden arvioinnissa.

Näin ollen Kööpenhaminassa työskentelee työtehtävien uudelleenmääritelystä riippumata jopa 20 henkilöä pääasiassa pyöräliikenteen edistämisen parissa. Huomatava on myös, etä näiden lisäksi
Kööpenhaminan HSL:llaa vastaavassa seutuorganisaatiossa toimii
viisi henkilöä pyöräliikenteen parissa. Näin ollen seutuorganisaatio
pystyy työllään nopeutamaan seudullisten baanojen toteutamista.
Vastaavasti toisessa maailman huippupyöräilykaupungissa Amsterdamissa aktiivisesti pyöräliikenteen suunnitelun parissa työskennellään seuraavasti:
•
•

Münchenin pyöräliikenteen edistäjät työskentelevät pyöräliikenteen
suunnitelussa, rakennusosastolla, yleisen järjestyksen osastolla sekä
kaupunki- ja rakennussuunniteluosastolla. Henkilömäärät jakautuvat
seuraavasti:

Henkilöresurssit
Pyöräliikenteen edistäminen Kööpenhaminassa on nykyisin integroitu
osaksi kaupunkikehitystä, minkä takia yksinomaan pyöräliikenteen parissa työskenteleviä henkilöitä on vähennety vuodesta 2014 lähtien.
Tästä huolimata Kööpenhaminassa on silti merkitävä määrä henkilöstöä, jotka työskentelevät pääasiassa vain pyöräliikenteen edistämisen parissa. Henkilöstö jakautuu seuraavasti:
•
•
•

pyöräliikenteen suunnitelu 13-15 henkilöä
pyöräliikenteen poliitinen neuvonta 3 henkilöä.

•
•

•
•

pyöräliikenteen suunnitelu 5–6 henkilöä
pyöräpysäköinnin suunnitelu 5–6 henkilöä
erilliset pyörätiet 8 henkilöä.
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pyöräliikenteen suunnitelu 2 henkilöä
rakennusosasto 3 henkilöä sekä jokaista alueta kohdin 4
henkilöä (alueita yhteensä 25, muta henkilöillä on vastuullaan
myös muu suunnitelu vrt. Helsingin alueelliset liikennesuunnitelijat)
yleisen järjestyksen osasto 8 henkilöä
kaupunki- ja rakennussuunniteluosasto 5 henkilöä.

Yhteenlasketuksi määräksi muodostuu näin ollen 18 henkilöä (lukuun
otamata alueelliset suunnitelijat) sekä aluekohtaiset pyöräliikenteen
suunnitelijat.

terdamin kaupunki tulee investoimaan 240 M€ Ij -joen ylitävään pyöräliikennesiltaan.
Münchenin pyöräliikenteeseen käytety vuosien 2019-2022 budjeti jakautuu markkinointiin ja edustamiseen (0,8 M€) sekä pyöräliikenteen
ja jalankulun edistämiseen (10 M€/vuosi).

Tukholmassa työskentelee arviolta 15 täysiaikaista asiantuntijaa pyöräliikenteen suunnitelun, rakennutamisen ja ylläpidon parissa. Lisäksi noin neljä täysiaikaista työntekijää työskentelee markkinoinnissa
ja viestinnässä, päävastuunaan pyöräliikenteeseen liityvä viestintä.
Asiantuntijat työskentelevät liikennejärjestelmäyksikössä (Trafkkontoret), kaupunkikehitysyksikössä (Exploateringskontoret) ja ympäristö- ja terveysyksikössä (Miljöfrvaltningen). Erillisessä kaikki kulkumuodot käsitävässä liikennedata, -mallinnus ja –analyysitiimissä
työskentelee noin kuusi henkilöä.

Tukholma on sitoutunut investoimaan yhteensä 1 miljardia Ruotsin
kruunua (n. 94,2 M€) pyöräliikenteen infraan vuosina 2019-2022. Vuositaiset investoinnit jakautuvat seuraavasti:
•
•
•
•

2019: 200 M SEK (18,8 M€)
2020: 250 M SEK (23,6 M€)
2021: 275 M SEK (25,9 M€)
2022: 275 M SEK (25,9 M€).

Pyöräliikenteen infran investoinnit
Kööpenhaminan pyöräliikenteen infran ja määrien kehityminen

Kööpenhaminan pyöräliikenteen infran rakentamiseen on käytety
vuoden 2010 jälkeen vuositain 11–27 M€. Vuosien 2009 ja 2018 välillä
valtion osuus pyöräliikenneinvestoinneista on ollut 4–27 %. Helsingissä valtio ei toistaiseksi ole osallistunut kaupungin pyöräliikenneinvestointeihin.

Helsingin Handshake-projektin verrokkikaupungissa Kööpenhaminassa on jo pitkään määrätietoisesti edistety pyöräliikennetä osana koko liikennejärjestelmän ja kaupunkikehityksen toimintakentää.
Viimeisen noin kahdenkymmenen vuoden aikana rakennetut väylät,
investoinnit ja niiden vaikutukset pyöräliikenteen työ- ja opiskelumatkojen kulkutapajakaumaan on esitety alla olevassa kuvaajassa.

Pyöräliikenteen edistämiseen käytety budjeti Amsterdamissa vuosille 2017–2022 on 351 M€, tarkoitaen keskimäärin noin 58,5 M€
vuositaista budjetia. Amsterdamin kaupungin lisäksi rahoitukseen
osallistuvat paikallinen joukkoliikenneviranomainen Amsterdam Regional Transport Authority VRA, Prorail ja valtakunnallinen raideliikenneoperaatori Dutch Railways NS. Edellä mainitu budjeti ei pidä
sisällään käynnissä olevia projekteja, kuten suunniteltuja pyöräpysäköintikeskuksia ja uusien alueiden pyöräliikenneinfraa. Lisäksi Ams-
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Pyörätiet		Pyöräkaistat		 Viherreitit		Kulkutapajakautuma		Linear (Kulkutapajakautuma)

Kuva 8. Kööpenhaminan pyöräliikenteen määrien, kulkumuoto-osuuden ja pyöräliikenteen infran kehityminen.

Kuvaajasta ilmenee, etä rakennetun infran, investointien (luvut pylväiden päällä M€) ja kulkutapaosuudessa on vuositain tapahtunut
vaihteluita molempiin suuntiin, muta korrelaatio on ollut kuitenkin
selvästi kasvava. Merkille pantavaa myös on, etä kasvu on selvästi
nimenomaan fyysisesti eroteltujen pyöräteiden rakentamisen ansiota,

joista valtaosa Kööpenhaminan pyöräliikenneverkosta koostuu. Ylivoimaisesti yleisin rakenteellisesti eroteltu pyörätie Kööpenhaminassa
on reunakivellä sekä ajoradasta etä jalankulusta omalle tasolleen
sijoitetu yksisuuntainen pyörätie. Pyöräkaistat ja viherreitit toimivat
lähinnä pääpyöräverkkoa täydentävinä osina.
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Johtopäätöksiä
Taulukkoon 1. on kootu vertailussa olleiden kaupunkien tiedot absoluutisina arvoina ja suhteutetuna kaupungin asukaslukuun.
Kaupunki

Asukasluku

Henkilöresurssit

Investoinnit M€

Investoinnit €/as

Pyöräilyn kulkumuotoosuus (työ- ja opiskelumatkat)

Huom!

Helsinki

650 000

3-7

7-20

11-22

14 %

Kööpenhamina

620 000

20

11-27

18-45

49 %

Lisäksi pyöräilyä edistäviä henkilöitä
sulautetuna muuhun organisaatioon.

Amsterdam

870 000

18

58

67

36 %

Kulkumuoto-osuus sisältää kaikki
matkat. Investoinnit eivät sisällä
projektikohteita, uusia alueita ja
pyöräpysäköintikeskuksia

Munchen

1 530 000

18

11

7

18 %

Tukholma

960 000

15-20

19-26

20-27

16 %

Taulukko 1. Pyöräliikenteen edistämisen henkilöresurssit ja investoinnit

Kansainvälisen vertailun perusteella käy selväksi, etä Helsingin nykyinen pyöräliikenteen edistämisen parissa työskentelevä henkilöstömäärä ei ole riitävällä tasolla. Nykyisin Helsingin pyöräliikenteen edistämisen parissa työskentelee yhteensä seitsemän henkilöä sekä yksi
on määräaikainen projektityöntekijä. Kaupunkirakenteen, väkiluvun
ja muun vertailtavuuden valossa Helsingin tulisi otaa mallia Kööpenhaminan henkilöstöresursoinnista. Kansainvälisen vertailun valossa
pyöräliikenteen yleispiirteisessä edistämisessä tulisi olla vähintään
viisi täysiaikaista työntekijää, joista yhdellä on selkeä johtamisvastuu.

Lisäksi pyöräliikenteen infran suunnitelussa (katusuunnitelu) pitäisi
olla noin kahdeksan pyöräliikennesuunnitelijaa (esim. kaksi jokaista
kaupunkiympäristön liikennesuunnitelualueta kohden) sekä pyöräpysäköinnin, ylläpidon ja työmaiden suunnitelussa vähintään viisi
henkilöä. Näin pyöräliikenneasioista Helsingin kaupungilla vastaisi vähintään 18 henkilöä, joka tarkoitaisi 11 uuden henkilön palkkaamista
kaupungille.
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Investointitasossa Helsinki ei ole niin pahasti jäljessä kansainvälisiä
pyöräilykaupunkeja kuin henkilöresursseissa. Erityisesti, jos lähivuosien budjetissa oleva pyöräliikenteelle osoitetu 20 M€ vuodessa saadaan käytetyä, ollaan jo lähellä kansainvälistä tasoa. Ero Kööpenhaminan, Amsterdamin ja Helsingin välillä on kuitenkin se, etä pyöräilyn
huippukaupungeissa pääosa pyöräliikenteen infrasta on jo tehty aikaisempina vuosikymmeninä, kun taas Helsingissä ero nykytilan ja pyöräliikenteen tavoiteverkkojen välillä on valtava – laadukasta, nykyiset
standardit täytävää pyöräliikenteen infraa puutuu kantakaupungin
tavoiteverkosta ja baanaverkosta huomatavasti. Suunnitellulla 20 M€
investointitasolla tavoiteverkkojen rakentamiseen menee vähintään
10 vuota, eikä tavoiteverkkoja saada valmiiksi tavoitevuoteen 2025
mennessä. Jota tavoiteverkot saadaan rakennetua esim. Helsingin
hiilineutraaliusohjelman tavoitevuoteen 2035 mennessä, tulisi sekä
henkilöresursseja lisätä huomatavasti etä nostaa pyöräliikenteen
investointitasoa edelleen n. 27 miljoonaan euroon vuodessa, joka vastaisi YK:n suositusta sijoitaa 20 % liikennebudjetista pyöräliikenteen
edistämiseen.

täydentävinä osuuksina niissä kohteissa, joissa tavoiteratkaisu on
tasoeroteltu pyörätie, muta joissa katuremonti on aikataulutetu pidemmälle tulevaisuuteen.

Kööpenhaminan lukujen ja heidän kanssaan käytyjen keskustelujen
perusteella voidaan todeta laadukkaan infran olevan avainasemassa
pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvatamisessa. Pelkkiä pyöräkaistoja ja viherreitejä rakentamalla ei saada pyöräliikenteen kulkutapaosuuta kasvuun. Helsingissä on rakententeellisesti eroteltua
yksisuuntaista pyörätietä vasta noin 7 km, mikä on hyvin pieni määrä
verratuna Kööpenhaminan nykyiseen 382 kilometriin. Tästä syystä
on myös selvää, etä Helsingin pyöräliikenneverkko ei ole yhdenmukainen tai jatkuva. Jatkossa on panostetava selvästi enemmän tasoeroteltujen yksisuuntaisten pyöräteiden rakentamiseen ja kaistoja
on rakennetava harkitusti verkkoa täydentäville osuuksille. Väliaikaisia pyöräkaistoja on syytä kuitenkin alkuvaiheessa käytää verkkoa
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4 Johtopäätökset
Suunnitelukultuuri ja ilmapiiri on vuoden 2014 edistämisohjelman
teon jälkeen muutunut Helsingissä selvästi: Vanhanaikaisesta kevyen liikenteen ajatelusta on luovutu ja pyöräliikenne on otetu tasavertaisena kulkumuotona huomioon osana koko liikennejärjestelmää.
Pyöräliikenteen edistämistä tukee Helsingin kaupunkistrategia, jonka
mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelussa tulee priorisoida ensimmäisenä jalankulku ja heti toisena pyöräliikenne. Tämä tukee pyöräliikenteen edistämisen tavoiteita erinomaisesti, sillä pyöräliikenteen
edistäminen on yhtä lailla jalankulun edistämistä. Kaupunkistrategian lisäksi lisätukea pyöräliikenteen edistämiselle tuovat Hiilineutraali
Helsinki sekä Liikkumisen edistämisohjelma.

määriteltävä aiempaa selkeämmin ja toimenpiteiden toteutumista
tulee seurata aktiivisesti sekä kaupunkiympäristön toimialalla etä
lautakunnassa.

Suorat ja sujuvat reitit
Kaupunkisuunnitelulautakunnassa hyväksytyn kantakaupungin tavoiteverkon muodostamisen taustalla on kaikkien määränpäiden saavutaminen suorinta ja sujuvinta reitiä pitkin. Nykytilan ongelmana
on reitien toteutuminen pätkitäin siten, etä esimerkiksi selkeästi
orientoituvissa olevalla katuosuudella voi pyöräliikenneinfra päätyä
yllätäen, mikä johtaa usein jalkakäytävällä pyöräilyyn ja riskialtiisiin
kadunylityksiin. Yksi syy pyöräliikennejärjestelyjen hajanaiselle toteutukselle on se, etä tavoiteverkon mukaiset järjestelyt on tähän mennessä liitety osaksi katujen kokonaisvaltaisia saneerauksia. Tämä on
edelleen tarkoituksenmukaista, muta kaikkia katuja ei voida saneerata kautaaltaan ja kaikkien osuuksien rakentamista ei voida odotaa
saneeraukseen saakka.

Aikaisemmassa edistämissuunnitelmassa asetetut tavoiteet eivät
kuitenkaan ole kaikilta osin toteutuneet suunnitellun mukaisesti.
Merkitävimpiä puuteita suunnitelmaan nähden on kantakaupungin
tavoiteverkon ja Helsingin baanaverkon toteutumisen hitaus, jonka
johdosta uhkana on, etä tavoiteverkko ei ole valmiina vuoteen 2025
mennessä. Lisäksi parantamisen varaa on erityisesti infrastruktuurin
laadussa, työmaa-aikaisissa järjestelyissä, ylläpidossa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Näiden toimien toteutaminen edellytää
henkilöstöresurssien lisäämistä kansainväliselle tasolle.

Helsingissä on tehty järjestelmätason päätös siirtyä yksisuuntaisiin
pyöräliikenteen järjestelyihin. Hajautuneet uudet järjestelyt luovat
epäjatkuvuuskohtia, joissa yksisuuntainen pyörätie kytkeytyy usein
osaksi vanhaa kaksisuuntaista järjestelmää. Näin syntyy myös järjestelmätason epäjatkuvuuskohtia. Vaihtoehtona katujen saneerauksille on tavoiteverkon mukaisten järjestelyjen toteutuminen kevyemmin
järjestelyin, kuten pyöräkaistoin. Vaikka pyöräkaistat eivät olekaan
tavoiteiden mukaisia järjestelyjä kaikilla kaduilla, voivat ne kuitenkin

Nykytilaselvityksen aikana järjestetyn kyselyn pohjalta ilmenee myös,
etä pyöräliikenteen edistäminen omaksutaan selkeästi parhaiten
Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden johdossa.
Pyöräliikenteen edistäminen on kuitenkin integroitava osaksi kaupungin jatkuvaa poikkihallinnollista prosessia, jota se integroituu osaksi
kaikkea relevantia kaupungin toimintaa. Toimenpiteiden vastuut on

66

Pyöräpysäköinti ja palvelut

toimia hyvänä välivaiheen ratkaisuna. Näin tavoiteverkko voidaan saada vähintään järjestelmätason yhdenmukaisuudella ja jatkuvuudella
toteutetua huomatavasti nopeammin.

Pyöräpysäköintipaikkojen laadun ja määrän parantaminen on edennyt
parhaiten, muta ei sekään täysin aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 laaditu pyöräpysäköinnin suunniteluohje täytää
kuitenkin tätä tavoiteta osin, sillä siinä on hyvin esitety periaateet,
joiden mukaan pyöräpysäköintiä pitää eri alueilla ja paikallisilla toiminnoilla kehitää. Pyöräpysäköinnin kehitämisohjelmassa 2014-2018
esitetyjen pyöräpysäköintikohteiden toteutaminen on kuitenkin lähtenyt hyvin liikkeelle lukuun otamata rautatieasemien alueita, joissa
pyöräpysäköinnin tarjonta kysyntään nähden on huono. Pyöräpysäköinnin kehitämisohjelma vaatii myös päivitämisen.

Infrastruktuurin laatuun liityvien ongelmien osalta on tärkeä laatia
tarkemmat kriteerit ja ohjeet suunniteluun ja toteutukseen. Tämä tuli
esille myös kyselyn tuloksissa, joissa peräänkuulutetiin ohjeistuksen
tarveta erityisesti liikennevaloihin liityen, muta ohjeistuksen tarkentaminen on tarpeen myös muiden infra-alueiden osalta.

Työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt

Hylätyt pyörät heikentävät merkitävästi pyöräpysäköinnin kapasiteettia erityisesti rautatieasemien läheisyydessä ja heikentävät kaupunkikuvaa ja telineiden käytetävyytä. Hylätyjen pyörien poistamisen prosessiin ei ole saatu parannusta vuoden 2014 jälkeen. Hylätyt pyörät
tulee poistaa keskeisiltä alueita huomatavasti nykyistä useammin ja
niiden poistamiseen on sovitava käytäntö, johon sitoudutaan poikkihallinnollisesti.

Suuri osa kaupungille tulevista palauteista koskee työmaa-aikaisia
järjestelyjä kaupungin katuverkolla. Palauteiden ja havaintojen perusteella yleisimmät ongelmat koskevat pyöräliikenteen ”unohtumista”
järjestelyjä toteutetaessa. Yhtenä selkeänä syynä tälle on selkeän
työmaaohjeistuksen puutuminen. Urakoitsijoiden kanssa on käyty
keskusteluja mm. pyöräliikenteen huomioimisesta työmaajärjestelyissä, muta keskustelujen pohjalta ei olla erikseen sitoudutu muuttamaan toimintatapoja.

Pyöräliikenteen palveluista erityisen menestynyt on ollut kansainvälisestikin suositu kaupunkipyöräjärjestelmä. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamista ja ympärivuotisuuta on silti harkitava. Myös
olemassa oleva pyöräkeskus on ollut asukkaille hyödyllinen ja sen
kehitämistä on syytä jatkaa.

Puuteen korjaamiseksi on viimeisteltävä työn alla oleva selkeä poikkihallinnollinen ohjeistus työmaa-aikaisista liikennejärjestelyistä Pyöräliikenteen suunniteluohje: työmaat ja tapahtumat. Lisäksi on korostetava pyöräliikennejärjestelyjen jatkuvuuden tärkeytä työmailla,
vaaditava urakoitsijoilta sitoutumista ohjeistukseen ja parannetava
työmaavalvontaa. Ohjeistukseen on sitoudutava poikkihallinnollisesti.
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Ylläpito

Markkinointi ja viestintä

Tehostetun talvihoidon reitejä on Helsingissä otetu käytöön yhteensä noin 40 kilometrin matkalla. Laadun parantaminen kyseisillä
reiteillä on toistaiseksi perustunut harjasuolaukseen ja tämän kauta
on saatu hyviä tuloksia. Vaihtelevasta palauteesta huolimata pyöräliikennemäärät ovat automaatisissa laskentapisteissä järjestelmällisesti kasvaneet siitä lähtien, kun tehostetu talvihoito otetiin käyttöön. Tästä voidaan oletaa, etä valtaosa ihmisistä on ollut tyytyväisiä
ylläpidon parannuksiin.

Edellisessä suunnitelmassa todetiin, etä uusien pyöräilijöiden houkuteleminen vaatii infra-investointien rinnalle markkinointia ja viestintää. Toistaiseksi pyöräliikenteen viestintäsuunnitelman laadintaa
ei vielä ole aloitetu, muta se on suunniteilla. Maastossa yleistyvät
uusien suunniteluperiaateiden mukaiset ratkaisut luovat paineita
viestintäsuunnitelman laadinnalle, sillä erityisesti uusien ja vanhojen
järjestelyiden sekoitumisen luoma sekavuus korostaa viestinnän tarveta. Lisäksi uudet järjestelyt vaativat käytäjiltä totumista uuteen
järjestelmään, joka edellytää ohjeistamista myönteisen markkinoinnin kauta.

Ongelmana on tehostetun talvihoidon ulkopuolelle jäävät reitit, jotka
ovat pahimmassa tapauksessa täysin käytökelvotomia lumisateiden
jälkeen. Käytännössä tämä tarkoitaa noin 1300 km pyöräteitä sekä
sekaliikenneosuuksia. Ongelmia on erityisesti ollut tasoerotelluilla, eli
niin kutsutuilla kolmitasopyöräteillä. Uudet 3-tasojärjestelmän mukaiset järjestelyt edellytävät talvihoitomenetelmien kehitämistä, jotka
eivät vielä ole jalkautuneet käytäntöön asti. Tämän pohjalta on tunnistetu tarve yhteensovitaa talvihoidollisia järjestelyjä ja em. uudistuneita suunniteluratkaisuja. Tunnistetun tarpeen pohjalta Helsingissä
on lähdety kehitämään liikennejärjestelmäsuunnitelun ja ylläpidon
yhteistä tiekartaa, jonka avulla saavutetaan yhteinen näkemys ja tavoitetila talvihoidon ja liikennesuunnitelun yhteistoiminnasta.
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1 Vuorovaikutuksen tavoiteet ja sidosryhmät
Pyöräliikenteen kehitämisohjelman laatimisen aikana käydyn vuorovaikutuksen tärkeimpänä tavoiteena oli Kaupunkiympäristön
toimialan henkilökunnan ja ulkoisten sidosryhmien tietoisuuden ja
sitoutuneisuuden lisääminen pyöräliikenteen edistämiseen ja kehittämisohjelman toimenpiteisiin. Sidosryhmiä pyritiin osallistamaan
ohjelman sisällön tekoon erityisesti ohjelman tavoiteiden ja toimenpiteiden muodostamisvaiheessa, jota tavoiteet saataisiin toteutetaviksi ja koetaisiin helpommin omiksi, jolloin toimenpiteitä lähdetäisiin
viemään aktiivisesti käytäntöön.

Projektin sisäisen vuorovaikutuksen toimenpiteitä olivat ohjausryhmän ja ydintiimin kokoukset, muut projektin sisäisten sidosryhmien
kokoukset, KYMP:n johdolle suunnatu kysely sekä tavoite- ja toimenpidetyöpajat. Ulkoisessa vuorovaikutuksessa järjestetiin erillisiä ulkoisten sidosryhmien tapaamisia, kutsutiin sidosryhmien edustajia
projektin tavoite- ja toimenpidetyöpajoihin, pidetiin ulkoisille sidosryhmille tiedotava ja osallistava seminaari sekä järjestetiin kaikille
kaupunkilaisille avoin asukastilaisuus.

Toinen tärkeä vuorovaikutuksen tavoite oli tiedonkulun varmistaminen eri osapuolten välillä. Lisäksi halutiin tiedotaa mediaa ja muita
sidosryhmiä ennakoivasti ja avoimesti.
Pyöräliikenteen kehitämisohjelman sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus erilaisten toimenpiteiden ja järjestetyjen tilaisuuksien keinoin
jatkui koko projektin ajan. Projektissa määriteltiin projektin sisäisiksi
sidosryhmiksi Kaupunkiympäristön toimialan henkilökunta. Ulkoisiin
sidosryhmiin kuuluivat kaupungin muiden toimialojen ja liikelaitosten
henkilökunta, liikenneviranomaiset, liikennealan järjestöt, muut asiasta kiinnostuneet organisaatiot sekä kaupungin asukkaat.
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2 Sisäisen vuorovaikutuksen toimenpiteet
2.1 Sisäisen vuorovaikutuksen ryhmät
Projektin sisäisen vuorovaikutuksen ryhmät on kuvatu kuvassa 1.
Työtä ohjasi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi liikenne- ja
katusuunnitelupäällikkö Reeta Putkonen. Ryhmä koostui kaupunkiympäristötoimialan tiimipäälliköistä ja se kokoontui työn aikana
kolme kertaa.

osatekijöitä. Lisäksi liikkumisohjelman projektiryhmän sekä palvelupäälliköiden tapaamisissa pohditiin tärkeimpiä toimia, joita liikkumisohjelman eri toimialat ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudet voivat tehdä pyöräliikenteen edistämiseksi.

Projektin päätoteutajana oli ydintiimi, johon kuuluivat konsultin avainhenkilöt ja pyöräkontorin projektipäällikkö ja suunnitelija. Ydintiimi
kokoontui kerran viikossa sopimaan seuraavista työvaiheista ja työskentelemään yhdessä. Ydintiimi oli yhteydessä KYMP:n asiantuntijoihin tavoiteiden ja toimenpiteiden muodostamisvaiheessa aihepiiristä
riippuen kahdesta neljään kertaan. Lisäksi asiantuntijat osallistuivat
sisäisiin työpajoihin ja toimenpiteiden ja raportin kommentointiin.
KYMP:n henkilökuntaa kutsutiin sisäisiin tavoite- ja toimenpidetyöpajoihin sekä ulkoisille sidosryhmille tarkoitetuun sidosryhmäseminaariin. Lisäksi henkilökuntaa tiedotetiin kaupunkiympäristön toimialan
intranetissä eli HELMEn etusivulle nostetuilla uutisilla.
Suunnitelman laatimisen yhteydessä järjestetiin erilliset kokoukset
Helsingin kaupungin Liikenne-kollegion, kaupungin liikkumisohjelman
projekti- ja johtoryhmän sekä kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuuksien päälliköiden kanssa. Työstä on keskusteltu myös
liikennehankkeiden ohjausryhmässä (Liikenne HOR). Tapaamisissa
osallistujille esiteltiin pyöräliikenteen nykytilaa, kehitämisohjelman
laatimistyötä sekä ohjelmassa asetetuja tavoiteita ja tavoiteiden

Kuva 1. Projektin sisäiset sidosryhmät
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Kysely Kaupunkiympäristön toimialan johtotehtävissä työskenteleville henkilöille

gin liikennelaitoksen, Helsingin seudun liikenteen avainhenkilöitä sekä
rakentamispalvelu Stara.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan johtotehtävissä työskenteleville henkilöille toteutetiin toukokuussa 2019 web-pohjainen kysely,
jolla kartoitetiin vuonna 2014 ilmestyneen pyöräilyn edistämisohjelman tunnetuuta sekä kerätiin ensimmäisiä ideoita ja kommenteja
uuden kehitämisohjelman laatimiseen.

Työpajojen tarkoituksena oli pohtia pienryhmissä asiantuntijoiden
kesken, millaisilla toimenpiteillä pyöräliikenteen eri osa-alueille asetetut tavoiteet voitaisiin saavutaa, kenen tulisi olla toimenpiteistä
vastuussa, millaisia resursseja toimenpiteisiin vaaditaan sekä kuinka
toimenpiteiden edistystä mitataan. Työskentelyssä käytetiin Loogisen
viitekehyksen lähestymistapaan (LFA) sisältyvää ongelmapuu-tavoitepuu-menetelmää sekä toimenpidematriisia. Työpajoista saatiin runsaasti materiaalia, jota hyödynnetiin kehitämisohjelman alatavoiteiden ja toimenpiteiden määritelyssä.

Kyselyn perusteella pyöräilyn edellinen edistämisohjelma ja siihen liittyvät toimenpiteet tunnetaan hyvin Maankäytön ja kaupunkirakenteen
palvelukokonaisuuden johdossa, muta heikommin toimialan muissa
johtotehtävissä työskentelevien keskuudessa. Kyselystä ilmeni, etä
niissä yksiköissä, joissa pyöräliikenteen edistäminen on otetu osaksi jokapäiväistä työtä, koetaan onnistumisia, muta samaan aikaan
kamppaillaan liian pienten henkilöresurssien puuteesta. Toisaalta
KYMP-toimialalla on monia yksiköitä, jotka eivät ole tiedostaneet rooliaan pyöräliikenteen edistämisessä, eivätkä vielä ole ryhtyneet toteuttamaan ohjelman toimenpiteitä. Kyselyn tulokset on esitelty tarkemmin Pyöräliikenteen tilannekatsaus 2019 -raportissa.

Työpajat, niiden ajankohdat ja osallistuneet tahot olivat ohjelman työryhmän lisäksi:
-

-

2.2 Tavoite- ja toimenpidetyöpajat
Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla työskenteleville henkilöille
järjestetiin kolme työpajaa, jotka keskityivät teemoiltaan kehitämisohjelmassa tunnistetuihin tärkeimpiin osa-alueisiin. Järjestettyjen työpajojen teemat olivat pyöräliikenteen viestintä, ylläpito ja
työmaan aikaiset järjestelyt sekä pyöräväylät ja pysäköinti. Kaupunkiympäristön toimialan lisäksi työpajoihin kutsutiin Helsingin kaupun-
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Pyöräliikenteen viestintä 26.8.2019: kaupunkiympäristön viestintä ja kartapalvelut, HKL:n viestintä, HSL:n viestintä, kaupungin kanslian viestintä
Pyöräväylien ylläpito ja työmaan aikaiset järjestelyt 29.8.2019:
kaupunkiympäristön liikennejärjestelmäsuunnitelu, ylläpito,
alueidenvalvonta, rakennutaminen, rakennutamispalvelu
Stara sekä urakoitsijan edustaja Destia Oy:sta
Pyöräväylät ja pysäköinti 2.9.2019: kaupunkiympäristön liikennejärjestelmäsuunnitelu, toiminnanohjaus, katusuunnitelu,
yleiskaavoitus, kaupunkitila- ja maisemasuunnitelu, HKL, HSL,
Vantaa, Espoo

Kuvat 2 ja 3. Sisäisten tavoite- ja toimenpidetyöpajojen työskentelyä.
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3 Ulkoisen vuorovaikutuksen toimenpiteet
3.1 Asukastilaisuudet Bryggassa 27.-28.8.2019
Kaikille kaupunkilaisille avoimien iltatilaisuuksien tarkoituksena oli
tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus kertoa heidän odotuksistaan,
tarpeistaan ja tavoiteistaan pyöräliikenteen edistämiseen ja kaupunkikehitykseen liityen. Lisäksi kaupunkilaisille jaetiin tietoa pyöräliikenteen nykytilasta ja esiteltiin uuden kehitämisohjelman tarkoitusta.
Kummassakin tilaisuudessa kaupunkilaisten kanssa keskustelemassa
oli kolme edustajaa ohjelman ydintiimistä.
Kaupunkilaisia kannustetiin esitämään toiveitaan ja ajatuksiaan
vastaamalla kysymyksiin Mitä Helsingin pitäisi tehdä ja Mitä Helsingin ei pitäisi tehdä pyöräliikenteen edistämiseksi? Asukkailta saatiin
yhteensä 90 toiveta ja ideaa pyöräliikenteen edistämiseksi sekä 35
esimerkkiä toimenpiteistä, joita kaupungissa ei pitäisi tehdä. Suurin
osa kummankin kysymyksen vastauksista kosketi pyöräväylien kehittämistä. Myös väylien talvikunnossapito keräsi lukuisia kommenteja.

Kuvat 4 ja 5. Kaupunkilaisia keskustelemassa pyöräilykoordinaatori
Reeta Keisasen kanssa pyöräilyn edistämisohjelmasta Bryggan asukastilaisuudessa.

kamari, Helsingin seudun liikenne, Kaupunginkanslia, Kaupunkiympäristölautakunta, Liikenneturva, Motiva Oy, NewCo Helsinki, Pyöräilykuntien verkosto, Pyöräliito, Sosiaali- ja terveysvirasto ja Trafcom.
Osallistujille esiteltiin kehitämisohjelmassa pyöräliikenteelle määritellyt alatavoiteet ja osatekijät, sekä pyydetiin heitä arvioimaan tavoiteiden tärkeytä, kiireellisyytä ja toteutetavuuta. Lisäksi pienryhmissä keskusteltiin, mitä asioita sidosryhmät pitävät tavoiteiden
toteutumisen kannalta erityisen tärkeinä ja kuinka eri sidosryhmäorganisaatiot voisivat edistää tavoiteiden toteutumista.

3.2 Seminaari sidosryhmille
Sidosryhmille suunnatu seminaari järjestetiin 3.10.2019. Tilaisuuden tarkoituksena oli jakaa tietoa pyöräliikenteen nykytilanteesta ja
kehitämisohjelman etenemisestä sekä lisätä yhteisymmärrystä eri
tahojen välillä. Seminaariin osallistui 18 henkilöä. Edustetuja sidosryhmäorganisaatioita olivat ELY-keskus, Espoon kaupunki, Helsingin
liikuntapalvelut, Helsingin polkupyöräilijät, Helsingin seudun kauppa-
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Viestintä verkkosivuilla

Pyöräväylien ja -pysäköinnin osalta sidosryhmät priorisoivat muun
muassa opastusta, epäjatkuvuuskohtien korjaamista sekä pyöräpysäköinnin kehitämistä. Työmaiden ja kunnossapidon kannalta tärkeimpiä huomioitavia asioita olivat muun muassa työmaajärjestelyiden
toteutaminen ohjeiden mukaisesti ja puuteista sanktioiminen sekä
väylien ylläpidon laadunvalvonta, resurssit ja koulutus. Pyöräliikenteen viestinnässä ja markkinoissa sidosryhmät korostaisivat erityisesti pyöräilyn monikasvoisuuta (8-80-periaate) ja elämyksellisyytä.
Lisäksi viestinnällä koetiin olevan merkitävä rooli pyöräilyn liikennesäännöistä muistutamisessa.

Kehitämisohjelman tekemisestä on tiedotetu myös netissä. Työn
aloitamisesta ja Bryggassa järjestetyistä asukastilaisuuksista tiedotetiin kaupunkiympäristön netisivuilla. Työstä kirjoitetiin myös
pyöräliikenne-blogiin, jossa oli mahdollisuus kommentoida työtä ja
kommenteja saatiin kuudelta henkilöltä. Tämän lisäksi kaupungin
netisivuilla on ollut yleispiirteinen kuvaus työn tekemisestä.
•

Työpajan tuloksia käytetiin toimenpiteitä muodostetaessa.
•
Muut ulkoisten sidosryhmien tapaamiset
•
Ohjelman laatimistyön alkuvaiheessa alkukesästä 2019 järjestetiin
tapaaminen Helsingin polkupyöräilijöiden kanssa. Yhdistyksen näkemyksiä käytetiin hyödyksi erityisesti ohjelman tärkeimpien asiakokonaisuuksien määritelyssä.
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Kaupunkiympäristön tiedote kehitämisohjelman aloitamisesta: htps://www.hel.f/uutiset/f/kaupunkiymparisto/tule-keskustelemaan-pyoraliikenteen-kehitamisesta?&pd=v
Pyöräliikenne blogissa kirjoitus kehitämisohjelmasta: htp://
pyoraliikenne.f/blogi/millainen-pyorailykaupunki-helsingin-tulisi-olla/
Kaupungin netisivut pyöräilystä: htps://www.hel.f/helsinki/
f/kartat-ja-liikenne/pyoraily-ja-kavely/pyorailyn-edistaminen/
edistaminen

