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Esipuhe

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimukseen (2009–
2012) kirjattiin tarve pyöräilyreitistön kehittämisohjelman laatimisesta. 
Vuoden 2012 alussa pidetyssä kaupunkisuunnittelu-, teknisen- ja liikunta-
lautakunnan yhteisseminaarissa pohdittiin pyöräilyn edistämisen linjauk-
sia ja lautakuntasopimukseen kirjattu pyöräilyreitistön kehittämisohjelma 
muotoutui kokonaisvaltaisemmaksi pyöräilyn edistämisohjelman laatimi-
seksi. Työ pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseksi aloitettiin joulukuussa 
2012 ja se valmistui kesäkuussa 2013. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsit-
teli edistämisohjelmaa 4.9.2013. Raporttiin tehtiin muutoksia lautakunnan 
päätöksen mukaisesti ja päivitetty raportti valmistui lokakuussa 2013.

Työn on tilannut Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja työn projektipääl-
likkönä on toiminut Heini Peltonen. Työtä on ohjannut ryhmä, johon ovat 
kuuluneet:

Markku Antinoja (pj) ksk liikennesuunnitteluyksikkö 
Heini Peltonen  ksk liikennesuunnitteluyksikkö 
Eero Rouhiainen ksk liikennesuunnitteluyksikkö, (31.3.2013 asti) 
Silja Savolainen  ksk liikennesuunnitteluyksikkö 
Pirjo Siren  tekninen keskus, katu- ja viherpalvelut 
Tapio Taskinen  liikuntapalvelut

Lisäksi työn aikana pidettiin työpaja, johon osallistuivat ohjausryhmän 
lisäksi edustajia sosiaali- ja terveyspalveluista, ympäristökeskuksesta, nuo-
risopalveluista, Helsingin seudun liikenteestä, kaupunkisuunnittelukeskuk-
sesta, teknisestä keskuksesta ja liikuntapalveluista. Matti Hirvonen Pyöräi-
lykuntien verkostosta osallistui työpajaan asiantuntijana.

Konsulttina työssä toimi WSP Finland Oy. Konsultin projektipäällikkönä toi-
mi Riikka Kallio ja suunnittelijana Minna Raatikka. Pyöräilyn taloudellisia 
hyötyjä ja espoolaisten liikkumista selvittivät Virpi Pastinen ja Hannu Lehto. 
Lisäksi työn sidosryhmätyöskentelyyn ja tulosten visualisointiin osallistui-
vat Mari Siikonen ja Jenni Hyttinen.  

Tiivistelmä

Lähtökohdat ja nykytila

Kestävien liikennemuotojen edistäminen on noussut yhdeksi tärkeäksi pai-
nopisteeksi niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin ilmasto- ja ympäris-
töpoliittisissa linjauksissa. Myös Espoon kaupungin tavoitteena on nostaa 
pyöräilyn osuutta liikkumisessa, mutta kaupunki ei toistaiseksi ollut mää-
ritellyt tarkempia määrällisiä tai muita tavoitteita sen saavuttamiseksi. 
Espoossa valmistui vuonna 2011 kevyen liikenteen väylien kehittämisohjel-
ma ja vuonna 2012 kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta ja 
liikuntalautakunta linjasivat, että Espooseen pitää laatia lisäksi kokonais-
valtainen pyöräilyn edistämisohjelma.

Espoossa on jalankulku- ja pyöräteitä noin 1015 km. Näistä noin 315 km on 
kivituhkapäällysteisiä ulkoiluteitä. Pyörämatkojen kulkumuoto-osuus syk-
syn arkena on Espoossa 8 % kaikista tehdyistä matkoista (HSL 2012) ja 
7 % koko vuoden matkoista (HLT 2010). Osuus on samaa suuruusluokkaa 
koko pääkaupunkiseudulla. Pyöräilijämäärät ovat kasvaneet kymmenen 
viime vuoden aikana sekä aluekeskuksissa että niiden välisillä pyöräteillä 
enemmän kuin asukasmäärä. 

Pyöräilyn edistämisen tavoitteet

Tavoitteiden määrittämiseksi työssä selvitettiin erilaisten toimenpiteiden 
vaikuttavuutta, kerättiin vertailutietoa muista kotimaisista ja eurooppalai-
sista kaupungeista ja pidettiin hallintokuntien yhteinen työpaja yhteisen 
tahtotilan saavuttamiseksi. Työpajaan osallistui edustajat liikennesuunnit-
telusta, kaavoituksesta, teknisestä keskuksesta, liikuntapalveluista, koulu-
toimesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristö-
keskuksesta ja Helsingin seudun liikenteestä. 

Espoon pyöräilyn edistämisen tavoitteet ovat: 

• Espoo on matkaketjujen ja laatureittien mallikaupunki
• Espoon pyörämatkojen kulkumuoto-osuus on 15 % vuonna 2024
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Espoon vahvan tahtotilan pohjalta syksyn arkipäivän kulkumuoto-osuuden 
tavoitteeksi asetettiin 15 % kansainvälisiin esimerkkeihin ja Brysselin julis-
tukseen nojaten. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton. Kulku-
muoto-osuuden kasvattaminen nykyisestä noin 8 %:sta tavoitteen mukai-
seen 15 %:iin tarkoittaa pyörämatkojen yli kaksinkertaistamista. 

Laadullinen tavoite heijastaa Espoon erityispiirteitä ja potentiaalia pyöräi-
lyn lisäämiseen. Espoon kaupunkiliikenne tulee tulevaisuudessa vahvas-
ti tukeutumaan raideliikenteeseen, jolloin on tärkeää vahvistaa pyöräilyn 
roolia yhtenä matkaketjun osana. Työmatkareittien nopeuttaminen laatu-
reittien avulla on nähty avaintekijäksi pyöräilyn suosion nousuun monessa 
eurooppalaisessa kaupungissa. Espoossa on monta viihtyisää keskustaa, 
joten eri aluekeskusten väliset pääosin olemassa olevat reitit voidaan näh-
dä potentiaalisina laatureitteinä. Espoossa on lisäksi erityinen mahdollisuus 
toteuttaa monet laatureiteistä viihtyisinä viherreitteinä. Aluekeskukset tar-
joavat hyvän päivittäispalvelujen saavutettavuuden pyöräillen ja kävellen.

Toimenpiteet 

Pyöräilyn edistämisohjelmaan on koottu 21 toimenpidettä (taulukko 1), joita 
toteuttamalla Espoo pyrkii pyöräilyn edistämistavoitteisiin. Edistämisohjel-
man toimenpiteet jakautuvat seuraaviin ryhmiin: 

• Poliittinen tahto ja resurssit
• Liikennejärjestelmä
• Laatureitit
• Sujuvat ja turvalliset reitit
• Asemien saavutettavuus
• Viestintä ja markkinointi
• Seuranta.

Poliittisen tahdon ja resurssien ja liikennejärjestelmän osakokonaisuudet 
ovat kaupungin organisaatiossa asukkaalle näkymättömiä prosesseja, jot-
ka ovat välttämättömiä hyviin tuloksiin pääsemiseksi. Laatureitit, sujuvat 
ja turvalliset reitit ja asemien saavutettavuus ovat infrapainotteisia osa-
kokonaisuuksia. Infran kehittäminen on tärkeää, jotta pyöräilystä saadaan 
nopeaa, helppoa, sujuvaa, turvallista ja houkuttelevaa ja sitä kautta kilpai-
lukykyinen kulkumuoto. Viestintä ja markkinointi tukevat pyöräilyn houkut-
televuutta ja muokkaavat asenteita, ja ovat siten oleellinen osa kokonai-
suutta. 
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nro Toimenpide vastuutaho muut mukana toimenpiteen ajoitus

2013 2014 2015 2016 2017-
2020

2021-
2024

P
O

LI
IT

TI
N

EN
 T

A
H

TO
 J

A
 

R
ES

U
R

SS
IT

1 Espoo sitoutuu pyöräilyn edistämisen tavoitteisiin KSK Pyöräilytyöryhmä, 
valtuusto

2 Kaupunginjohtaja nimeää pyöräilytyöryhmän KSK muut työryhmän hallin-
tokunnat

3 Pyöräilyn edistämistyö linkitetään nykyisiin ohjelmiin KSK

Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edist. johto-
ryhmä, Kestävä kehitys 
-kehitysohjelma

4 Lisätään resursseja TEKE, KSK - 

LI
IK

EN
N

EJ
Ä

R
-

JE
ST

EL
M

Ä

5 Parannetaan pyöräilyolosuhteiden huomioon ottamista eri kaavatasoilla KSK TEKE

6 Tehdään pyöräilyn kilpailukyvyn tarkastelut aluekeskuksittain KSK TEKE

7 Lisätään pyöräpysäköintiä kiinteistöissä ja määritellään niiden laatu KSK, RAKV -

8 Kehitetään pyöräpysäköinnin olosuhteita olemassa olevissa kiinteis-
töissä RAKV, tilakeskus KSK

LA
A

TU
-

R
EI

TI
T 9 Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittejä TEKE, KSK -

10 Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittien opastus TEKE HSL, KSK, LIPA

11 Parannetaan laatureittien kunnossapitoa TEKE -

SU
JU

VA
T 

JA
 T

U
R

VA
L-

LI
SE

T 
R

EI
TI

T

12 Rakennetaan verkon yhteyspuutteita TEKE -

13 Parannetaan risteysjärjestelyjen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä jalan-
kulun ja pyöräilyn erottelua aluekeskuksissa ja ”kylissä” TEKE KSK

14 Parannetaan opastusta TEKE KSK, LIPA

15 Parannetaan pyöräteiden kunnossapitoa TEKE KSK

16 Lisätään työmaakohteiden ohjeistukseen pyöräilyn huomioon ottaminen TEKE, RAKV rakentajat, Helsinki, 
Vantaa ja Kauniainen

A
SE

M
IE

N
 

SA
AV

U
TE

T-
TA

V
U

U
S

17 Tarkennetaan suunnitelmat ja toteutetaan pyöräpysäköintiä ja asemille 
johtavia yhteyksiä TEKE, KSK -

V
IE

ST
IN

TÄ
 

JA
 M

A
R

K
K

I-
N

O
IN

TI

18 Laaditaan viestintäsuunnitelma LIPA, KSK TEKE, Terveyspalvelut, 
Kaupunkikulttuuri

19 Tuetaan ja ollaan mukana luomassa espoolaista pyöräilykulttuuria LIPA Nuorisopalvelut, Kaupun-
kikulttuuri, KSK

20 Kehitetään lasten ja nuorten asennekasvatusta LIPA, SITO Nuorisopalvelut, HSL

SE
U

- 
R

A
N

TA

21 Otetaan käyttöön pyöräilyn seurantamittarit ja kerätään ja julkaistaan 
tiedot säännöllisesti KSK, TEKE Liikuntapalvelut, tila-

keskus

Taulukko 1. Pyöräilyn edistämisohjelman 21 toimenpidettä. 
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1 Lähtökohdat

1.1 Valtakunnallisia ja seudullisia kehittämislinjauksia

Kestävien liikennemuotojen edistäminen on noussut yhdeksi tärkeäksi 
painopisteeksi niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin ilmasto- ja ympä-
ristöpoliittisissa linjauksissa. Maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet, liikennepoliittinen selonteko sekä ilmastopoliittinen 
ohjelma, jotka kaikki tukevat kävelyn ja pyöräilyn määrän lisäämistä ja olo-
suhteiden parantamista. Viime vuosina pyöräily on noussut Suomessa vah-
vasti yhdeksi keinoksi pyrkiä kohti kestävää liikennejärjestelmää. Kestävän 
liikkumisen hyödyt ovat merkittäviä niin kansanterveyden kuin kansanta-
louden ja ympäristönäkökulmasta. 

Suomessa julkaistiin Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020, 
jossa linjataan valtakunnalliset tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
jen määrällisen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi ja aseman parantami-
seksi. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kävely-, pyörä- ja joukkoliikenteen 
yhteinen kulkutapaosuus nousee 32 prosentista 35–38 prosenttiin ja hen-
kilöautomatkojen vastaavasti vähenee. Tämä merkitsee, että vuonna 2020 
kävely- ja pyöräilymatkoja tehdään vähintään 20 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2005. Tavoitteena on korvata lyhyitä henkilöautolla tehtäviä mat-
koja kävely- tai pyörämatkoilla. Lisäksi strategiassa asetetaan tavoitteita 
koskien jalankulun ja pyöräilyn arvostusta, motivointia, liikenneympäristön 
miellyttävyyttä sekä koettua turvallisuutta.

Liikenneviraston kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunni-
telma 2020 konkretisoi kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallista strategiaa. 

Toimenpidesuunnitelman on tarkoitus ohjata kuntien sekä valtion toimin-
taa. Suunnitelman pääkohdat ovat seuraavat: 

• Linjaukset kävelyn ja pyöräilyn asemasta kuntien ja kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmässä sekä jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluperiaat-
teiden tarkistaminen 

• Houkuttelevan ympäristön rakentaminen jalan liikkumiseen ja autolii-
kenteen rauhoittaminen 

• Pyöräilyväylien ja -olosuhteiden tason parantaminen ja puuttuvien link-
kien rakentaminen 

• Kunnollisen pyöräpysäköinnin järjestäminen keskustoihin, joukkoliiken-
neasemille ja liityntäpysäkeille 

• Jalkakäytävien ja pyöräteiden hyvä kunnossapito.

Seudullisesti merkittäviä linjauksia on kirjattu Helsingin seudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2011), jossa tehtiin kävely ja pyöräily 
Helsingin seudulla -katsaus. Siinä toimenpiteet on jaettu maankäytön ja 
palveluverkon suunnitteluun, priorisoituihin laatureitteihin, toimivaan lähi-
ympäristöön, henkilöresursseihin, kannustavaan ilmapiiriin, infrastruktuu-
riin ja luotettavaan kunnossapitoon. Lisäksi on laadittu Helsingin seudun 
pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittelyn selvitys.

Lisäksi Espoon pyöräilypolitiikka on arvioitu ja ohjattu BYPAD-arvioinnis-
sa vuonna 2005. Siinä korostetaan muun muassa liikenneturvallisuuden 
parantamista, laatukäytäväajattelua, väylien korjauksia ja kunnossapitoa 
sekä jalankulun ja pyöräilyn teemareittejä kuten rantaraittia. (Espoon kevy-
en liikenteen väylien kehittämisohjelma, 2011.)
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Kuva 1. Espoon rantaraitti on suosittu virkistysreitti ja se antaa mahdollisuuden luonnosta nautti-
miseen (kuva: Pyöräilykuntien verkosto).

1.2 Espoon linjaukset ja selvitykset

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimukseen (2009–
2012) kirjattiin tarve pyöräilyreitistön kehittämisohjelman laatimisesta. 
Vuoden 2012 alussa pidetyssä kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen 
lautakunnan ja liikuntalautakunnan yhteisseminaarissa pohdittiin pyöräilyn 
edistämisen linjauksia ja lautakuntasopimukseen kirjattu pyöräilyreitistön 
kehittämisohjelma muotoutui kokonaisvaltaisemmaksi pyöräilyn edistämis-
ohjelman laatimiseksi. 

Edistämisohjelman taustana toimivat valtakunnallisten ja seudullisten 
ohjelmien lisäksi Espoon omat linjaukset ja selvitykset pyöräilyn edistämi-
seksi: 

• Teknisen lautakunnan, liikuntalautakunnan ja kaupunkisuunnittelulau-
takunnan yhteistyöseminaarin 26.1.2012 yhteenveto 

• Liikennesuunnittelijoiden ideariihi pyöräliikenteen suunnittelun edistä-
miseksi, kaupunkisuunnittelukeskuksen muistio 20.6.2012 

• Kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelma, Espoon tekninen keskus 
2011 

• Espoo metroasemista pyöräilykaupunkeja -selvitykset 2011–2012, case 
Matinkylän Urheilupuisto, Tapiola ja Niittykumpu

• Pyöräilykaupungin kehittäminen Länsimetron jatkeella Matinkylästä 
Saunalahteen, 2012

• Pyöräilykaupungin kehittäminen Espoon metroasemien ympäristössä, 
Otaniemi ja Keilaniemi, 2012

• Otaniemen liikkumis- ja liikennereformi, Espoon kaupunkisuunnittelu-
keskus 2010. 

Kolmen lautakunnan yhteisseminaari toimi edistämisohjelman taustatyönä 
ja siitä saatiin pohjaa poliittisen ilmapiirin tunnustelemiseen. Seminaarissa 
nousi esiin pyöräilyn kannalta tärkeitä linjauksia.

• Hyötypyöräilyn tulee olla helppoa ja turvallista erilaisille pyöräilijöille 
sekä kesällä että talvella,

• Pyöräpysäköinnin tulee olla vaivatonta ja säältä suojassa,

• Pyöräilyn tulee olla näkyvä osa liikennettä ja yhtä helppoa kuin autoilu.
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Muita esille nousseita ajatuksia oli entistä selkeämpi käyttäjäryhmien erot-
telu ja huomioiminen, pyöräilykasvatus, laadukkaan pyöräreitin ominai-
suuksien määrittäminen ja talvipyöräreittien luokitus ja parempi kunnossa-
pito pääreiteille sekä niistä tiedottaminen. 

Seminaarissa esitetyt pyöräilyn kärkihankkeet olivat: 

• Pyöräilyn laatukäytävien kehittäminen

• Katutilan mitoitus kaavoituksessa

• Puistoreittien jatkuvuus

• Tiedon jakaminen, pyöräilyn seuranta ja palautejärjestelmät.

Yhteisseminaarin lisäksi Espoossa pidettiin liikennesuunnittelijoiden idea-
riihi kesällä 2012. Ideariihessä pohdittiin pyöräilyn edellytyksiä ja haasteita 
Espoossa. Tärkeinä positiivisina olemassa olevina asioina nähtiin verkko-
hierarkia ja laatukäytävien määrittely, kattava verkko, myönteinen poliit-
tinen tahtotila pyöräilyn edistämiseen sekä suunnitteluohjeiden ja seu-
rannan ylläpito. Tulevaisuudessa toivottiin kadun toiminnallisten luokkien 
täsmentämistä, pyöräilymäärien kasvua, tavoitetilan yhtenäistämistä eri 
osapuolien kesken sekä pyöräilyolosuhteiden parempaa huomioimista niin 
kaavoituksessa kuin rakentamisessa. 

Keskeisin ohjelma kävelyn ja pyöräilyn infrarakentamisen kannalta on vuon-
na 2011 teknisen keskuksen laatima Kevyen liikenteen väylien kehittämisoh-
jelma. Kehittämisohjelmassa on tehty tilannekatsaus Espoon jalankulku- ja 
pyöräilyväylien seutu- ja pääraittiverkkoon ja päivitetty pitkän tähtäimen 
rakentamisohjelma.

Seuraava valtuustostrategia eli ns. Espoo-tarina antaa uusia linjauksia 
Espoon tulevaisuudesta, jolloin tämä edistämisohjelma sekä siihen liittyvä 
taustatyö luovat edellytykset pyöräilylle Espoossa. Kuvassa 2 on esitetty 
tiivistetysti eri ohjelmien sekä linjausten vaikutus Espoon pyöräilyyn ja sii-
hen liittyvään toimintaan. 

 1.3 Työn tavoitteet
Espoon kaupungin tavoitteena on nostaa pyöräilyn osuutta liikkumises-
sa, mutta kaupunki ei toistaiseksi ollut määritellyt tarkempia määrällisiä 
tai muita tavoitteita sen saavuttamiseksi. Tämän työn tavoitteena oli laa-
tia strateginen ohjelma, jossa määritellään Espoolle pyöräilyn tavoitetila. 
Lisäksi ohjelman avulla voidaan koordinoida sekä ohjata pyöräilyn edistä-
mistyötä ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Ohjelmaa tehdään niin lähivuosi-
en tarpeiden kuin tulevaa Espoo-tarinaa sekä tarkempia toimintalinjauksia 
varten. Lisäksi tarkoituksena oli sitouttaa koko kaupunki ohjelmaan ja sen 
toimenpiteisiin. 

Kuva 2. Espoon pyöräilyn toimintaympäristö. 

Espoon pyöräilyn  
omat linjaukset

Kaupungin strategia
Virastojen 

toimintasuunnitelmat
Kaavamääräykset
Suunnitteluohjeet
Tyyppipiirustukset
Taloussuunnitelma, 

suunnittelu- ja 
rakentamisohjelma

Liikuntasuunnitelma
Opetusohjelma

Nuorisotoiminta
Kulttuuritarjonta

jne.

Valtakunnalliset 
ohjeet

Seudulliset 
suositukset

Kansainväliset  
toimintalinjat
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Edistämisohjelman laatiminen aloitettiin vuoden 2012 lopulla. Työn aikana 
pidettiin eri hallintokuntien yhteinen työpaja, jossa pohdittiin Espoon pyö-
räilyä, sen edistämisen mahdollisuuksia ja keinovalikoimaa. Virkamiesyh-
teistyön lisäksi kuultiin espoolaisia pyöräilijöitä ja heidän mielipiteitään tär-
keimmistä pyöräilyn edistämiskeinoista sekä pyöräilyyn liittyvistä arvoista. 
Kysely saavutti laajan yleisön yli 1000 vastaajalla. 

Edistämisohjelman lähtökohtana oli pyöräilyolosuhteiden kokonaisvaltai-
nen kehittäminen. Tämän takia toimenpiteiden haluttiin koskevan pyöräi-
lyn eri osa-alueita aina maankäyttöpolitiikasta infrastruktuurin kunnos-
sapitoon. Lisäksi informaatio, markkinointi, liikuntapalvelut, sekä muut 
”pehmeät” toimet nähtiin tärkeänä. Työn tarkoituksena ei ollut suunnitella 
toimenpiteiden sisältöä tarkasti, vaan pyrkiä arvioimaan erilaisten hanke-
tyyppien vaikutusta Espoon oloissa ja sitä kautta muodostamaan käsitys 
Espooseen sopivimmista toimenpidetyypeistä ja niiden sopivasta yhdistel-
mästä. 

Tiivistettynä työn tavoite oli:

• Määritellä pyöräilyn tavoitetila,

• Kehittää hallintokuntien yhteistyötä,

• Määritellä edistämisohjelman toimenpiteet, niiden priorisointi,  
ajoitus ja vastuut,

• Arvioida ohjelman vaikuttavuutta.

2 Nykytila

2.1 Pyöräilyn olosuhteet Espoossa

Espoon pyöräliikenneverkko

Espoossa on jalankulku- ja pyöräteitä noin 1015 km. Näistä noin 315 km on 
kivituhkapäällysteisiä ulkoiluteitä. Kaikkien kaupunkikeskustojen välillä on 
pääväylän yhteydessä myös jalankulku- ja pyöräilyväylä. Nämä kaupunki-
keskustoja yhdistävät väylät ovat osa pääkaupunkiseudun seuturaittiverk-
koa. ”Seutuverkko yhdistää aluekeskukset ja muut tärkeimmät keskukset 
toisiinsa ja Helsingin keskustaan, sekä toimii pääsisääntuloreitteinä seu-
dun ulkopuolelta. Seutuverkko on muodostettu osasta kuntien pääraitti-
verkkoa.” (YTV 2000.) ”Espoossa seutuverkon yhteydet on ensisijaisesti 
rakennettu muuta maankäyttöä lähellä olevien pääväylien yhteyteen, ei 
moottoritietasoisten teiden yhteyteen.”  (Kevyen liikenteen väylien kehit-
tämisohjelma 2011.)

Seuturaittiverkkoa täydentää pääraittiverkko, joka on kaupungin sisäisen 
pyöräilyn ja jalankulun selkäranka. Pääraittien tulisi käytännössä olla yhtä 
laadukkaita kuin seuturaittien. ”Kuntien sisäinen pääraittiverkko yhdistää 
kaupunginosia pääkeskuksiin ja toisiinsa. Ne kuljettavat pyöräilyn päävirrat 
isoille työpaikka-alueille, kouluihin, liikekeskuksiin, joukkoliikenneterminaa-
leihin ja virkistysalueille.” (YTV 2000.) 

”Osa kaupungin ulkoiluteistä vastaa toiminnallisesti jopa seuturaittitasoa. 
Jo nyt esimerkiksi Keskuspuiston kautta ja sivuitse kulkevat ulkoilutiet ovat 
suosittuja työmatkapyöräilyn reittejä.” (Kevyen liikenteen väylien kehittä-
misohjelma 2011.)

Pyöräilymäärät

Espoon liikenne 2012 -tutkimuksen mukaan pyöräilijämäärä on kasvanut 
kymmenessä vuodessa sekä aluekeskuksissa että niiden välisillä pyöräteillä 
enemmän kuin asukasmäärä. Määrä vaihtelee vuosittain ja vuoden aikana 
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Kuva 3. Kuitinmäentie on osa pyöräilyn seutuverkkoa (kuva: WSP Finland). 

niin paljon, että selkeää trendiä on ollut vaikea löytää. Kehitys kuitenkin 
kertoo sen, että pyöräilyn suosio on kasvanut pitkällä aikavälillä. Kaupunki-
rakenteen tiivistyminen ja pyöräily-yhteyksien kehittyminen ovat lisänneet 
pyöräilijämääriä mm. Leppävaarassa, Espoon keskuksessa ja Matinkylässä. 
Pitkällä aikavälillä katsottuna joukkoliikenteen käyttö on kasvanut saman 
verran kuin asukasmäärä. Henkilöajoneuvoliikenteen määrä on myös seu-
rannut asukasmäärän kehitystä.

Pyöräliikennettä lasketaan vuosittain koneellisesti ja käsilaskennoin.

Kuva 4. Asukasmäärän ja kulkutapojen kehitys 2001–2012 (Liikenne Espoossa 2012). 
Espoossa pyörämatkojen kulkumuoto-osuus syksyn arkena on 8 % kaikista tehdyistä mat-
koista (HSL 2012) ja 7 % koko vuoden matkoista (HLT 2010). Osuus on samansuuruinen 
koko pääkaupunkiseudulla. Kansallisesti pyöräilyn kulkumuoto-osuus on 8 % (HLT 2010).
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Kuva 5. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus matkamäärästä syksyn arkipäivinä (HSL 2008 ja 2012).

Espoossa ja pääkaupunkiseudulla pyöräily on suosituinta 
kesä-elokuussa. Espoossa vaihtelu syyskauden pyöräily-
osuuteen on pienempi verrattuna koko kaupunkiseutuun. 
Talvipyöräilyn osuus on noin 10 % keskimääräisestä pyö-
räilijämäärästä ja noin 1 % kaikista talvella tehdyistä mat-
koista. Kävelyyn verrattuna pyöräily on herkempi sääolo-
suhteille.

Espoossa pyörämatkojen keskipituus on 2,9 km. Kävely-
matkojen keskimääräinen pituus on noin 1,4 km. Molem-
mat arvot ovat hieman valtakunnan keskiarvoa alempia. 
Kuvassa 7 on esitetty pyörämatkojen pituusjakauma (HSL 
2008 ja 2012, syksyn arkivuorokautena). Espoossa pyörä-
matkojen määrä on suunnilleen sama kuin Helsingissä ja 
Vantaalla. Espoon pyöräilyn pituusjakaumassa on huomat-
tavaa, että Espoossa tehdään valtakunnallisesti keskimää-
räistä enemmän lyhyitä alle 3 km:n matkoja ja keskimää-
räistä vähemmän 3–5 km mittaisia matkoja. Tämä näkyy 
myös pyöräilyn  vuotuisessa suoritteessa henkilöä kohden, 
joka on Espoossa 182 km vuodessa, kun se esimerkiksi Hel-
singissä on 270 km, Vantaalla 225 km ja Suomessa keski-
määrin 267 km vuodessa.  
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Kuva 6. Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuudet matkoista eri vuodenaikoina Espoossa ja pääkaupun-
kiseudulla (kaikki asukkaiden kotimaanmatkat) (HLT 2010). Kuukausikohtainen otosmäärä on pienehkö, 
minkä takia luvut ovat suuntaa antavia. 
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Kuva 7. Pyörämatkojen pituusjakauma Espoossa (syksyn arkivuorokausi) 
(HSL 2008 ja 2012).

Pyöräilyn edistämisen suurin potentiaali on alle 10 km pituisissa matkoissa. 
Varsinkin 3–5 km pituisissa matkoissa pyöräilyn tulisi olla sujuvin liikkumi-
sen vaihtoehto. Kansallinen Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 
2020 ja useat kansainväliset menestyneet pyöräilykaupungit ovat linjan-
neet, että kaupunkirakenteen tulisi mahdollistaa lyhyiden ja keskipitkien 

matkojen pyöräily vaivattomasti ja sujuvasti. Tällöin pyöräilystä tulee kil-
pailukykyinen kulkumuoto. Kuvassa 8 näkyy punaisella katkoviivalla osoi-
tettuna potentiaali lyhyiden automatkojen korvaamisesta kestävillä liikku-
mismuodoilla. 
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 Kuva 8. Eripituisten matkojen kulkutapajakauma Espoossa (syksyn arkivuorokausi) (HSL 2012).

69%

34%

16% 14% 10% 6%
0%

18%

9%

12%
8%

6%
6%

3%

12%

48%

56% 67%

61%
60%

62%

1%
9%

16%
11%

23%
28%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

]0 - 1[ [1 - 2[ [2 - 3[ [3 - 4[ [4 - 5[ [5 - 10[ 10km->

joukkoliikenne

henkilöauto

pyöräily

jalankulku



15

Pyöräilyn edistämisohjelma 2013–2024

Espoossa pyörämatkoista koulumatkoja on 30 %, työmatkoja 24 % ja muita 
kotiperäisiä matkoja 24 %. Asiointimatkojen osuus jää 14 %:iin (HSL 2008). 
Helsinkiin suuntautuvista matkoista pyörämatkojen osuus 3 %. Helsinkiin 
suuntautuvista työmatkoista pyörämatkojen osuus on 4 % ja keskipituus 
8,4 km. Seudullinen yhteistyön sekä laatureittiverkoston laajentuminen 
takaavat lähikeskusten paremman saavutettavuuden pyörällä ja sitä kautta 
mahdollisen kulkumuoto-osuuden kasvamisen.

Kuva 9. Espoon sisäisten matkojen kulkutapaosuudet sekä jk ja pp – jakaumat matkatyypeittäin 
(HSL 2008). 

Kävelyn osuus Espoon sisäisistä matkoista on melko suuri. Kuvassa 9 on 
esitetty Espoon sisäisten matkojen matkatyypit kulkutavoittain sekä erik-
seen jalankulun ja pyöräilyn osalta. Matkan tarkoituksen mukaan tarkastel-
tuna pyörällä tehdään eniten kotiperäisiä työ- ja koulumatkoja. 

HSL:n liikennetutkimuksen (2008) mukaan Espoossa tehdään eniten pyö-
räilymatkoja 7–17 -vuoden iässä. Työikäiset 30–64 -vuotiaat tekevät vähiten 
pyöräilymatkoja ja eniten henkilöautomatkoja. Työikäisten väestömäärä on 
suurin ja pyörällä tehtävien matkojen määrä pienin, joten heissä olisi suurin 
potentiaali siirtyä henkilöautosta kestävien kulkumuotojen, kuten pyörän 
käyttäjiksi (kuva 10).

Kuva 10. Espoolaisten kulkutapojen käyttö ikäryhmittäin (syksyn arkivuorokausi) (HSL 2012). 

15%

8%
9%

6%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7-17 18-29 30-44 45-64 yli 65

os
uu

s 
m

at
ko

is
ta

 (
%

)

ikäryhmä

jalankulku polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne



16

Pyöräilyn edistämisohjelma 2013–2024

Liityntäpysäköinti

Taulukossa 2 on esitetty prosentteina, kuinka suurella osalla joukkoliiken-
nematkoista (syksyn arkivuorokausi) on käytetty liityntäkulkutapana jalan-
kulkua, polkupyörää tai henkilöautoa henkilöhaastattelun (HEHA, HSL, 
2008) mukaisesti. Pyöräilyn osuus on kasvanut 2 prosenttiin vuonna 2012. 
Summa ei ole 100 %, sillä mukana ei ole joukkoliikennettä liityntäkulkuta-
pana. Lisäksi yhdellä matkalla voi olla useampi liityntäkulkutapa. 

Liityntäpyöräpysäköinnin määrä eri asemien tai bussipysäkkien edustoilla 
on esitetty kuvassa 11. Keran, Koivuhovin ja Mankin pylväät ovat vihreitä, 
sillä kohteissa paikkojen kysyntä on tarjontaa suurempi. Leppävaara on yli-
voimaisesti suosituin liityntäpyöräpysäköintipaikka. Keran aseman liityntä-
pysäköintipaikkoja ollaan rakentamassa lisää vuonna 2014. 

Bussiliikenneterminaalien ja Mäkkylän aseman yhteenlaskettu osuus liityn-
täpyöräpysäköinnistä on vain 3 %. Espoon kevyen liikenteen väylien kehit-
tämisohjelmassa (2011) todetaankin, että raideliikenneasemille pyöräily on 
yleisesti melko suosittua. 

Taulukko 2. Espoolaisten liityntäkulkutapojen käyttö joukkoliikennematkoilla (syksyn arkivuoro-
kausi) (HSL 2008 ja 2012).

Kuva 11. Liityntäpyöräpaikkojen käyttöaste 2012 (Liikenne Espoossa 2012). 
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Tulevaisuudessa raideliikenteen liityntämatkat tulevat kasvamaan. Espoo 
on vahvasti tukeutumassa raideliikenteen mahdollisuuksiin kaupunkisuun-
nittelussa metron, metron jatkeen ja kaupunkiradan myötä. Raideliikenne 
tarjoaa tulevaisuudessa Espoossa täsmälliset ja sujuvat liikkumisyhteydet 
pitkilläkin matkoilla. Espoon kaupunki on käynnistänyt Espoon kaupunki-
radan liityntäpysäköinnin tarveselvityksen ja pyöräilyolosuhteiden kehit-
tämissuunnitelman. Selvityksessä on mallinnettu kaupunkiradan asemien 
liityntäpysäköinnin potentiaali.

Kuva 12. Pyöräpysäköintijärjestelyjä suositulla Leppävaaran asemalla (kuva: WSP Finland).

Onnettomuudet

Espoossa pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden taso on erittäin hyvä. 
Onnettomuuksien määrän vuosittainen vaihtelu onnettomuustilastoissa 
on melko suurta onnettomuuksien kokonaismäärään nähden, minkä takia 
loukkaantumisia tarkastellaan usean vuoden keskiarvojen avulla. Pyöräi-
lyonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden määrä on 2000-luvul-
la vaihdellut 13–34 välillä. 2000-luvun alkupuolella pyöräilijöitä on kuollut 
ja loukkaantunut keskimäärin hieman enemmän kuin 2000-luvun loppu-
puolella. Poliisin tietoon tulee arviolta 1/3 kaikista onnettomuuksista ja 2/3 
henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa kattavuus on 100 %. Varsinkin jalankulku- ja pyöräilyon-
nettomuuksien seurannassa on kansallisesti kuin kansainvälisesti kehitys-
tarvetta.

Pääkaupunkiseudun liikenteessä loukkaantuneiden pyöräilijöiden määrä 
on pienentynyt merkittävästi 1990-luvun alusta noin vuoteen 2003 asti. 
Espoossa suunta on vastaava. Espoossa tapahtuu asukaslukuun suhteutet-
tuna noin 45 % vähemmän jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksia kuin 
pääkaupunkiseudulla keskimäärin (kuva 14). Espoossa pyöräilyn suorite on 
182 km/v/hlö, mikä on Helsinkiä (270 km/v/hlö) ja Vantaata (225 km/v/hlö) 
vähemmän (HLT 2010). Kuvassa 15 on verrattu vuosina 2006–2010 tapah-
tuneiden kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneiden polkupyöräon-
nettomuuksien keskiarvoa vuosittaiseen pyöräilysuoritteeseen. Myös 
suoritteeseen suhteutettuna Espoossa tapahtuu vähemmän pyöräilyonnet-
tomuuksia kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa, mutta ero ei ole niin 
suuri kuin asukaslukuun suhteutettuna.
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Kuva 13. Espoon mopo-, jalankulku- ja pyöräonnettomuuksissa loukkaantuneet ja kuolleet vuo-
sina 2000–2012 (Espoon kaupunki).
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Espoon pyöräilyn turvallisuuden paranemiseen yleisesti on vaikuttanut 
mm. taajamanopeusrajoituksiin siirtyminen. Lisäksi Espoossa on tehty sys-
temaattista liikenneturvallisuusyhteistyötä:

• Kehitetty uusia ohjelmistotyökaluja ongelmapaikkojen  
kartoittamiseksi

• Arvioitu koulumatkojen turvallisuutta, koordinoitu hidasteita ja  
muita liikenneturvallisuustoimenpiteitä

• Tehty yhteistyötä liikenneturvallisuustyöryhmässä (jossa mukana 
myös asukasfoorumit, poliisi ja VR). 

Kuva 15. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneiden pyöräilyonnettomuuksien suhde pyöräily-
suoritteeseen.
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Espoossa on tehty liikenneturvallisuuskartoitusta yhteistyössä alakoulujen 
kanssa. Selvityksen mukaan tärkeitä kohteita ovat kadunylityspaikat, kou-
lun lähialueen liittymät sekä koulun pysäköinti-, jättö- ja kääntöpaikkojen 
järjestelyt. Muita toimenpide-ehdotuksia tuli näkemäesteiden poistoon kas-
villisuutta raivaamiseen ja liikenteen rauhoittamiseen, esimerkiksi hidastei-
ta rakentamalla. (Espoon kevyen liikenteen kehittämisohjelma, 2011.) 

2.2 Asukkaiden mielipiteet

Edistämisohjelmaa varten koottiin tuoreimmat tiedot espoolaisten mielipi-
teistä ja asenteista koskien kaupungin pyöräliikenteen olosuhteita. Asuk-
kaiden mielipiteet antavat tärkeää ruohonjuuritason tietoa koskien pyöräi-
lyn olosuhteita ja siten ne ovat tärkeä osa edistämisohjelman laatimista. 

Espoo toteutti vuonna 2012 Liikennebarometrin, joka on jatkoa vuonna 
1997 toteutetulle vastaavalle kyselytutkimukselle. Lisäksi Espoo osallistuu 
säännöllisesti kerran vuodessa valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntalaispal-
velut -kyselytutkimukseen. Espoo on myös mukana pääkaupunkiseudulla 
teetetyissä kuntapalveluiden tyytyväisyystutkimuksissa. Näiden tutkimus-
ten lisäksi edistämisohjelman yhteydessä toteutettiin nettipohjainen kaikil-
le avoinna ollut kyselytutkimus Espoon pyöräilyolosuhteista sekä pyöräi-
lyyn liittyvistä motiiveista ja esteistä.

Liikennebarometri 

Liikennebarometrin mukaan eniten kehitettävää löytyy pyöräteiden mer-
kintöjen parantamisesta sekä jatkuvuuden varmistamisesta. Yllättävä pyö-
rätien alkaminen ja loppuminen aiheuttivat jonkin verran arvostelua. Lisäk-
si pyöräteiden kunto sekä väliaikaiset työmaajärjestelyt saivat mainintoja. 
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Yli puolet kyselyyn vastanneista piti pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita 
melko tai erittäin hyvänä (63 %). Vastaajista 20 % pyöräili kesäaikaan päi-
vittäin tai lähes päivittäin. Yleisesti melkein puolet (43 %) vastaajista sanoi 
tekevänsä päivittäiset matkat henkilöautolla ja suurin osa heistä (69 %) 
totesi, ettei aio vähentää henkilöauton käyttöä seuraavan vuoden aikana. 

 

Espoon kaupunki- ja kuntalaispalvelut -kysely

Espoon lähtökohdat pyöräilyn kehittämiselle ovat erinomaiset. Kaupunki- 
ja kuntapalvelut Espoossa 2012 -kyselyssä pyöräilyyn liittyvistä kehittä-
miskohteista esiin nousivat katujen ja teiden hoito (35 %) sekä pyöräilijän 
ja jalankulkijan turvallisuuden (20 %) parantaminen. 84 % vastaajista piti 
ulkoilualueita ja puistoja hyvin hoidettuna. Kysyttäessä mielipidettä pyöräi-
lyn ja jalankulun oloihin 79 % vastasi niiden olevan hyvät. Lisäksi Espoo sai 
vertailukuntiin (Helsinki, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Lahti, Oulu) verrattuna 
enemmän tyytyväisiä vastauksia. Vain Oulussa arvioitiin pyöräilyn ja jalan-
kulun liikenneolojen olevan paremmin hoidettuja kuin Espoossa.

Kuva 16.  Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteet Espoossa  
(Liikennebarometri 2012).

Kuva 17. Liikenneolojen hoito eri kunnissa (Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012). 
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Kuva 18. Tärkeimmät toimenpiteet Espoossa (Asukaskysely 2013).

Pyöräilyolojen kokeminen hyvänä on erinomainen lähtökohta edistämis-
ohjelman laatimiselle. Kulkumuoto-osuuden ollessa kuitenkin vielä alle 
kansallisen tavoitteen parannettavaa on edelleen niin maankäytön suun-
nittelussa, infrastruktuurissa kuin muissakin pyöräilyoloihin liittyvissä osa-
alueissa. 

Internetkysely pyöräilyn olosuhteista

Pyöräilyn edistämisohjelman yhteydessä laadittu nettikysely oli avoinna 
noin kaksi viikkoa ja sitä mainostettiin paikallislehdissä sekä sosiaalisessa 
mediassa. Vastauksia kertyikin runsaat 1100 kpl. Suurin osa vastaajista oli 

kesäaikaan (touko-syyskuu) päivittäin tai lähes päivittäin pyöräileviä (78 %). 
Vastausten voidaan siis tulkita edustavan Espoossa pyöräilevien mielipidet-
tä. Kuvassa 18 on esitetty vastaajilta tärkeimmiksi nousseet toimenpiteet. 
Selvästi eniten toiveita sai olevan verkoston risteysjärjestelyiden paran-
taminen, esimerkiksi reunakiviä madaltamalla. Useat sanoivat korkeiden 
reunakivien aiheuttavan vaarallisia tilanteita suojatietä ylittäessä, sillä pyö-
räilijän huomio menee liikenteen tarkkailun sijaan reunakiven varomiseen. 
Risteysjärjestelyiden lisäksi eniten kannatettiin sujuvia sekä laadukkaita 
yhteyksiä keskusten välille erityisesti työmatkaliikenteen näkökulmasta.
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Kyselyssä selvitettiin myös aktiivisesti pyöräilevien tärkeimpiä syitä pyöräil-
lä. Yleisimpiä syitä olivat kuntoilun sekä terveyden merkitys sekä pyöräilyn 
riippumattomuus aikatauluista. Lisäksi pyöräilyn nopeutta lyhyillä mat-
koilla ja sen ympäristö- ja virkistysarvoa arvostettiin (kuva 19). Isoimmik-
si esteiksi koettiin reunakivet sekä epälooginen verkko ja sen katkeavuus. 
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Muita esteitä olivat autoliikenteen ehdoilla säädetyt liikennevalot ja niiden 
painonapit sekä näkemäesteet johtuen joko rakennetusta ympäristöstä tai 
kasvillisuudesta. Vapaissa vastauksissa korostui lisäksi huono talvihoito ja 
mopot pyöräteillä.

 Kuva 19. Tärkeimmät syyt pyöräillä (Asukaskysely 2013).
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Kuva 20. Suurimmat esteiksi koetut haitat Espoossa pyöräillessä (Asukaskysely 2013).

Mitkä ovat sinulle suurimmat esteiksi koetut haitat Espoossa pyöräillessä?
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Menestyneissä eurooppalaisissa pyöräilykaupungeissa, kuten Kööpenha-
minassa, yleisimmät syyt pyöräilyyn ovat pyöräilyn helppous ja sujuvuus 
kaupunkiympäristössä (kuva 21). Tämä kuvastaa hyvin kaupunkien erilai-
sia kehitysvaiheita pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä. Perinteisissä 
eurooppalaisissa pyöräilykaupungeissa liikennesuunnittelu, infran laatuta-
so ja verkon kattavuus ovat korkealla tasolla, mikä mahdollistaa sujuvan ja 
mukavan liikkumisen. Nousevilla pyöräilymailla palautteet ja estevaikutuk-
set taas keskittyvät infran puutteisiin sekä yleisen pyöräilyilmapiirin kehit-
tämiseen.

Muu asiakaspalaute

Tekninen keskus kerää jatkuvasti asukaspalautetta. Espoon kevyen liiken-
teen väylien kehittämisohjelmassa oli kooste tulleesta palautteesta. Rapor-
tin mukaan kevätkaudella tulee paljon toiveita hiekoitushiekan poiston 
nopeuttamisesta, kuivatuksesta sekä roudan aiheuttamista päällystevauri-

Kuva 21. Kööpenhaminalaisten mielipiteet pyöräilyn aloittamisesta sekä lopettamisesta 2010 
(Bicycle Account 2010).

oista. Kesällä palautteet koskevat reunakiviongelmia, päällysteiden kuntoa 
ja työmaajärjestelyitä sekä näkyvyyttä haittaavaa kasvillisuutta. Lisäksi 
Rantaraitti kerää omana kokonaisuutenaan palautetta ja tiedusteluja. Syk-
syllä ja talvella tulee palautetta mm. vanhojen alikulkukäytävien huonosta 
valaistuksesta ja liukkaudesta ja yleensäkin talvikunnossapidon puutteista. 
(Espoon kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelma 2011.)

Talvikaudella 2012–2013 ei teknisen keskuksen asiakaspalveluun tullut juu-
rikaan palautetta pyöräilijöiltä koskien jalankulku- ja pyöräilyväylien kun-
nossapitoa.

2.3 Pyöräilyasioiden organisointi

Kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnittelussa toimii yleis- ja ase-
makaavatasolla suunnittelijoita, joiden tehtäviin kuuluu muun suunnittelun 
ohessa pyöräilyasioista vastaaminen. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa 
vastataan kaavoitustasolla pyöräilyolojen huomioimisesta sekä laaditaan 
maankäyttöä ja liikennettä ohjaavia linjoja sekä liikennesuunnitelmia, joissa 
myös mitoitetaan katutila.

Tekninen keskus vastaa katu-, puisto- ja rakennussuunnittelusta sekä 
rakentamisesta ja kunnossapidosta. Teknisessä keskuksessa on yksi asian-
tuntija, joka edistää myös pyöräilyä ja kävelyä osana muuta toimenkuvaan-
sa. Lisäksi katu- ja puistohankkeiden suunnittelun tilaajat sekä ylläpidon 
tilaajat edistävät kohdekohtaisesti myös pyöräilyä toimintasuunnitelman 
ja resurssien puitteissa. Tekninen keskus sekä kaupunkisuunnittelukeskus 
tekevät jatkuvaa yhteistyötä pyöräilyolojen edistämisessä.

Liikuntapalvelut vastaa liikuntatilojen ja ulkoilureittien ylläpidosta (Espoon 
liikuntapalveluiden hoidossa on noin 200 km hiihtolatuja), liikuntatilojen 
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käyttövuoroista, liikunnanohjauspalveluista, liikunnan markkinoinnista 
sekä yhteistyöstä urheiluseurojen kanssa. Liikuntapaikkojen suunnittelua 
ja rakentamista toteutetaan yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Lii-
kuntapalveluiden pyöräilyn edistäminen on tällä hetkellä vahvimmin esil-
lä Pyörällä pisteille -kampanjassa, jolle on nimetty projektipäällikkö. Muut 
kaupungin yksiköt tukevat kampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on innos-
taa nuoria pyöräilemään keräämällä GPS-sovelluksen avulla pyöräilykilo-
metrejä. Pyörällä pisteille -kampanja on Espoon osuus eurooppalaisesta 
projektista nimeltään Bike the Track / Track the Bike (B-Track-B). Projektia 
rahoittaa Euroopan komission Intelligent Energy Europe -ohjelma.

Sosiaali- ja terveyspalvelut näkevät pyöräilyn osana arkiliikuntaa mutta 
heillä ei tehdä erikseen pyöräilyn edistämistyötä. Rakennusvalvonta val-
voo, että rakennusmääräyksissä ja kaavoituksessa määritellyt asiat koskien 
mm. pyöräpysäköintiä toteutuvat.

2.4 Pyöräilyn asema eri kaupungeissa kansainvälisesti

Pyöräilyn arvostus liikennemuotona on kasvanut viime vuosina. Pyöräily 
on noussut yhdeksi tärkeimmistä keinoista edistää kestävän kaupunkira-
kenteen kehittymistä. Euroopassa ja muuallakin maailmassa kaupunkeja 
palautetaan takaisin ihmisille, kun 50-luvulta alkanut autoistuminen on 
taittumassa kestävien liikennemuotojen eduksi. Edistämisohjelmassa tut-
kittiin useiden eri kaupunkien pyöräilyn edistämistyötä. Tähän raporttiin 
on koottu tiivistetysti eri ohjelmista nousseet painopisteet. Kannustavia 
esimerkkejä ovat muun muassa saksalaiset kaupungit, kuten München ja 
Berliini. Ruotsissakin on tällä hetkellä menossa vahvaa pyöräilyn edistämis-
työtä, esimerkiksi Malmössa, Växjössa, Linköpingissä ja Lundissa tehdään 
Tukholman ohella paljon töitä kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. 

Eurooppalaisten kaupunkien lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Australiassa 
on edistetty päämäärätietoisesti pyöräilyä. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
vuonna 2012 Vancouverin isännöimä maailmanlaajuinen pyöräilyn edistä-
miskonferenssi Velo-city. (Pyöräilykuntien verkosto 2013.)

Jokainen pyöräilykaupunki on luonut omat keinonsa ja pyöräilykulttuurinsa 
yhteisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkien erilai-
set menestystarinat osoittavat, että tapoja ja mahdollisuuksia on monia. 
Växjössä on lähdetty edistämään pyöräilyä tiiviisti ympäristöstrategian 
kautta ja pyöräily onkin noussut yhdeksi ympäristötyön kantavaksi teemak-
si. Malmössä pyöräilyn suosio lähti nousuun vahvan asukasosallistumisen 
myötä. Gentissä taas käytettiin pyöräilyä elävöittämään kaupunkia ja sen 
keskustaa. Autot poistettiin keskustasta ja tilaa syntyi enemmän.  Pyöräi-
lystä tuli näin sujuvin ja houkuttelevin kulkuneuvo. (PYKÄLÄ II 2013.)

Kaikilla menestyneillä pyöräilykaupungeilla on monipuolisen keino- ja toi-
menpidevalikoiman takana lähtökohtaisesti pyöräilyä ja kävelyä suosiva 
poliittinen tahto ja sitoumus. Tahto muodostuu sitoutuneista ja innostu-
neista kaupungin asiantuntijoista sekä hallintokuntien välisestä yhteis-
työstä. Näiden lisäksi tarvitaan taloudellinen mahdollistaja edistämistyölle. 
Rahoituksen ja voimavarojen lisääminen on ollut yksi edellytys kehityk-
seen. Menestyneet kaupungit ovat myös asettaneet rohkeasti ja kunnian-
himoisesti määrällisiä ja laadullisia tavoitteita liittyen pyöräilyolosuhteisiin 
sekä seuranneet niiden toteutumista säännöllisesti. Pyöräilyn lisäämisessä 
päästään parhaimpiin tuloksiin, kun pyöräilyä pidetään keinona vaikuttaa 
kestävään maankäyttöön ja ihmisten liikkumiseen eikä edistetä pyöräilyä 
pelkästään itse pyöräilyn takia. Kaupunkien kokonaisvaltaisessa kehitys-
työssä pyöräily näkyy vaikuttavana strategisena keinona. Taulukkoon 3 on 
koottu eri pyöräilykaupunkien kulkumuoto-osuuksia, tavoitteita, vuosittais-
ten investointien määrää ja henkilöresurssien määrää. 
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Taulukko 3. Eri pyöräilymaiden tunnuslukuja. 
*Tukholman tavoite ruuhka-aikoina **Kööpenhaminan luvut työ-, 
opiskelu- ja koulumatkoista *** Helsingin oma liikennetutkimus: 
syksyn arkivuorokausiliikenne Helsingin sisäisistä matkoista, Oulu: 
Oulun seudun liikennetutkimus, Lahti: Lahden seudun liikenne-
tutkimus 2010, Espoo, Vantaa ja Helsinki: HLT 2010-2011 (koko 
vuoden luku).
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Yksi edistämistyön edellytys kaikissa kaupungeissa on ollut pyöräilyn edis-
tämisohjelman laatiminen. Sen tarkoituksena, kuten tämänkin edistämis-
ohjelman, on ollut määritellä tavoitteita tukevia toimenpiteitä sekä ohjata 
edistämistyötä. Eurooppalaisessa PRESTO (Promoting Cycling for Everyo-
ne as a Daily Transport Mode -projektissa pyöräilykaupungit on jaettu kol-
meen luokkaan: aloittelijat, nousijat ja mestarit. Aloittelijat ovat kaupun-
keja, joiden pyöräilyn kulkumuoto-osuus on enimmillään 10 %. Nousijoissa 
noin 10 % - 30 % ja mestareissa yli 30 %. Tarkoituksena on auttaa kaupun-
keja pyöräilyn edistämisessä hahmottamalla, mihin toimenpiteisiin ja keino-
valikoimaan kaupungin tulisi panostaa kehityksen eri vaiheissa (kuva 22). 

PRESTO-kaaviosta näkee, että mestarikaupungeilla keinovalikoimassa pai-
nottuvat pyöräilyn viihtyvyys ja mukavuus, kun taas aloittelijoilla nopeat 
sekä turvalliset yhteydet ovat suuressa roolissa. Menestyneitä pyöräilykau-
punkeja yhdistää vahvan poliittisen tahdon lisäksi erittäin laadukas pyö-
räilyn infrastruktuuri. Pääväylillä laatutaso on huipussaan, jolloin se tar-
joaa suorat ja viihtyisät yhteydet asuinalueilta keskustaan. Lisäksi pyörä 
on usein nopeampi kuin auto ja pyöräpysäköintiä on priorisoitu katutilassa.

PRESTO-luokitus tehdään pyöräilyolosuhteiden sekä pyöräilyn kulkumuo-
to-osuuden perusteella. Espoo sijoittuisi näillä kriteereillä nousijoiden ja 
aloittelijoiden rajalle (kuva 23) kuten myös Helsinki on arvioinut itsensä. 

 

Kuva 22. PRESTO suositus pyöräilykaupunkien luokituksesta aloittelijoihin, nousijoihin ja mestareihin ja 
niiden keinovalikoiman painotukset (PRESTO 2010).
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3 Tavoitteet

3.1 Prosessi

Yhtenä tämän työn tavoitteena oli laatia Espoolle pyöräilyn edistämisen 
tavoite. Espoon nykyisenä tavoitteena on nostaa pyöräilyn osuutta liikku-
misessa, mutta tavoitetta ei ole määritelty tarkemmin määrällisesti eikä 
laadullisesti aiemmin ennen tätä ohjelmaa. 

Tavoitteen määrittämisen taustaksi koottiin tietoa Espoon pyöräilyolosuh-
teiden ja liikkumisen nykytilasta, kerättiin kansainvälisiä kokemuksia eri 
pyöräilykaupunkien menestyksen salaisuuksista ja liikkumisen tunnuslu-
vuista sekä kerättiin tutkimustietoa erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuu-
desta ja pyöräilyn motiiveista. Ensimmäisiä aiheita on kuvattu luvussa 2 ja 
toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta luvuissa 3 ja 4.

Kaupungin virkamiesten näkemyksiä, tahtotilaa ja valmiuksia pyöräilyn 
edistämiseen kartoitettiin hallintokuntien yhteisessä työpajassa helmi-
kuussa 2013. Työpajan tavoitteena oli pyöräilyn edistämisen tavoitteen 
pohtiminen, pyöräilyn edistämisen kärkitoimien tunnistaminen, vastuu-
alueista keskusteleminen sekä yhteistyötarpeiden ja -mahdollisuuksien 
tunnistaminen. Työpajassa oli järjestäjien lisäksi mukana 21 kaupungin vir-
kamiestä liikennesuunnittelusta, kaavoituksesta, teknisestä keskuksesta, 
liikuntapalveluista, koulutoimesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, raken-
nusvalvonnasta, ympäristökeskuksesta ja Helsingin seudun liikenteestä. 
Päättäjien näkemyksiä oli koottu jo aiemmin vuoden 2012 alussa pidetyssä 
kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja liikuntalautakunnan 
yhteisseminaarissa (ks. luku 1). 

Työpajan tulos tuki päättäjien seminaarissa esittämiä linjauksia ja tahto-
tilaa: Espoossa halutaan edistää pyöräilyä kokonaisvaltaisesti, asettaa 
pyöräilylle kunnianhimoinen mutta realistinen tavoite ja saada sille vahva 
poliittinen tuki. Tavoitteen pitää olla konkreettinen ja mitattava. Tärkeimpi-
nä kärkitoimenpiteiden ja edistettävien osa-alueiden osalta pidettiin poliit-
tisia päätöksiä, liikennejärjestelmää ja kaavoitusta sekä pyöräliikenneverk-
koa.

Kuva 23. Espoon asema PRESTO-luokituksen mukaan (PRESTO 2010). 
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Kuva 24. Virkamiestyöpajassa muodostettiin yhteinen näkemys tärkeimmistä edistämisen paino-
pistealueista käyttämällä menetelmänä strategista suppiloa (kuva: WSP Finland). 

Työpajan tuloksena esiin tulleet kehittämisen painopistealueet ovat samoil-
la linjoilla verrattuna muihin eurooppalaisiin pyöräilyn edistämisohjelmiin. 
Poikkeuksetta kaiken edistämistyön takana on ollut vahva poliittinen sitou-
tuminen ja yhteistyö. Lisäksi kaupungeissa on ensin tietoisesti keskitytty 
suunnittelemaan ja priorisoimaan pyöräilyä liikennejärjestelmä- ja kaavoi-
tustasolla. Näiden avulla on saatu luotua sujuva ja tarkoituksenmukainen 
pyöräliikenneverkko, jonka perustalle on ollut helppo kehittää edistystyötä.

3.2 Pyöräilyn edistämisen tavoitteet

Työpajan keskustelujen ja työssä kerätyn lähtöaineiston ja vertailuaineis-
ton pohjalta työn ohjausryhmä päätti esittää Espoon pyöräilyn edistämisen 
tavoitteeksi seuraavaa: 

• Espoo on matkaketjujen ja laatureittien mallikaupunki

• Espoon pyörämatkojen kulkumuoto-osuus on 15 % vuonna 2024

Kaksiosainen tavoite antaa sekä määrällisen tavoitteen että laadullisen 
tavoitteen, joka suuntaa toimenpiteitä, joilla tavoitteeseen halutaan päästä. 
 
Kulkumuoto-osuuden kasvattaminen syksyn arkipäivinä nykyisestä noin 8 
%:sta (HSL 2012) tavoitteen mukaiseen 15 %:iin tarkoittaa pyörämatkojen 
yli kaksinkertaistamista. Espoon vahvan tahtotilan pohjalta tavoitteeksi 
asetettiin 15 % kansainvälisiin esimerkkeihin ja Brysselin julistukseen noja-
ten. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton. Riittävän suurella 
pyöräilymäärien kasvulla saavutetaan niitä hyötyjä, joiden takia pyöräilyä 
halutaan kasvattaa: 

• Liikenteen päästötavoitteisiin pääseminen helpottuu, kun matkoja siir-
tyy henkilöautomatkoista pyörämatkoihin.

• Keskustoihin tulee tilaa ja mahdollisuus luoda viihtyisiä ympäristöjä, 
kun vähentyneen autoilun lisäksi varataan riittävästi katutilaa kävelylle 
ja pyöräilylle sekä liikennemelu vähenee.

• Lisääntynyt pyöräily lisää liikuntaa ja sitä kautta liikunnan terveyttä 
edistäviä vaikutuksia, terveydenhuollon kustannukset pienenevät, kau-
punkilaisten elämänlaatu paranee ja työssäkäyvien poissaolot vähen-
tyvät.
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Tavoite nostaa pyöräilyn kulkumuoto-osuus 15 %:iin kaikista matkoista 
tukee myös tavoitteita passiivisten, moottorisoitujen ja erityisesti fossii-
lisia polttoaineita käyttävien kulkumuotojen mahdollisimman vähäisestä 
käytöstä ja ympäristölle ja ihmisten terveydelle suotuisten kulkumuotojen 
mahdollisimman runsaasta käytöstä. 

Laadullinen tavoite heijastaa Espoon erityispiirteitä ja potentiaalia pyöräi-
lyn lisäämiseen. Espoon kaupunkiliikenne tulee tulevaisuudessa vahvas-
ti tukeutumaan raideliikenteeseen, jolloin on tärkeää vahvistaa pyöräilyn 
roolia yhtenä matkaketjun osana. Työmatkareittien nopeuttaminen laatu-
reittien avulla on nähty avaintekijäksi pyöräilyn suosion nousuun monessa 
eurooppalaisessa kaupungissa. Suomessakin on saatu hyviä kokemuksia 
Helsingin Baanasta, joka saavutti heti suuren suosion. 

Espoossa on viisi viihtyisää ja kehitettävää kaupunkikeskusta ja 2 paikallis-
keskusta. Eri aluekeskusten väliset pääosin olemassa olevat reitit voidaan 
nähdä potentiaalisina laatureitteinä. Viihtyisyyttä tulee edelleen kehittää 
pyöräilyn ja jalankulun näkökulmasta. Espoossa on lisäksi erityinen mah-
dollisuus toteuttaa monet laatureiteistä viihtyisinä viherreitteinä. Alue-
keskukset tarjoavat hyvän päivittäispalvelujen saatavuuden pyöräillen ja 
kävellen.

Espoon pyöräilyn tavoitteiden konkretisoimiseksi luotiin keinot tavoittee-
seen pääsemiseksi. Keinot ovat: 

• Kattavat ja turvalliset reitit

• Nopeat yhteydet

• Viihtyisät ja mukavat reitit

• Sujuvat matkaketjut

• Kannustava ilmapiiri.

Pyöräilyn edistämisen keinot kuvaavat tavoitetalossa pilareita, joiden 
varaan tavoite rakentuu (kuva 25). Koko talon perustana on poliittinen tah-
to, yhteistyö ja resurssit, joka on perusta ja edellytys tavoitteen saavutta-
miseksi. 

 Kuva 25. Tavoitetalo: Espoon pyöräilyn tavoite ja keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.
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Kattavat ja turvalliset reitit ovat perusedellytys pyöräliikenteelle ja sille, 
että kaupunki voi vastuullisesti houkutella lisää pyöräilijöitä. Pyöräliiken-
teen verkon tulee olla turvallinen, suora ja kattava sekä vaivaton ja miel-
lyttävä käyttää. Turvallisuuden tunne määrittelee suurelta osin yksilön liik-
kumismuodon valinnan – jos pyöräily koetaan vaaralliseksi, ei pyörää valita 
liikkumismuodoksi. Lisäksi turvallinen pyöräily-ympäristö tarjoaa liikkumis-
mahdollisuuden kaikille liikkujille, myös lapsille ja vanhuksille. Katkeava tai 
epälooginen reitti oli asukaskyselyssä toiseksi suurimmaksi koettu haitta 
pyöräillessä.

Pyöräilyn nopeus ja helppous ovat kansainvälisissä tutkimuksissa ylivoimai-
sesti tärkeimmät syyt valita kulkutavaksi pyörä. Myös Espoon asukaskyse-
lyssä pyöräilyn nopeus lyhyillä matkoilla nousi merkittäväksi tekijäksi kul-
kutavan valinnassa. Lisäksi sujuvien ja laadukkaiden reittien kehittäminen 
aluekeskusten välillä koettiin tärkeäksi parannustoimenpiteeksi. Pyöräilyyn 
pätevät samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa liikenteeseen: Pyöräilyn 
pitää olla nopeaa, helppoa, ja sujuvaa verrattuna muihin liikennemuotoihin 
– silloin kulkutavaksi valitaan pyörä. Pyöräilyn nopeus syntyy autoliikennet-
tä lyhyemmistä reiteistä, vähäisistä risteämisistä autoliikenteen kanssa ja 
laadukkaasti toteutetuista pyöräteistä ja risteysjärjestelyistä.

Reittien viihtyisyys ja mukavuus on tärkeä tekijä uusien pyöräilijöiden hou-
kuttelemisessa ja pyöräilyn suosion säilyttämisessä. Asia nousi vahvasti 
esiin Espoon asukaskyselyssä: mukavuus, helppous, ulkoilu ja luonnosta 
nauttiminen ovat merkittäviä pyöräilyn motiiveja. Pyöräilyn mukavuuteen 
vaikuttava reunakivien korkeus risteyksissä nousi tärkeimmäksi haittate-
kijäksi pyöräillessä ja reittien tasaisuuden parantaminen ja esteiden pois-
taminen kolmanneksi suurimmaksi. Reunakivien korkeus on mukavuuden 
ohella myös tärkeä pyöräilyn koettuun risteysturvallisuuteen negatiivisesti 
vaikuttava tekijä. 

Matkaketjujen sujuvuuteen vaikuttavat sekä lähtö- ja määränpään pyörien-
säilytysolosuhteet että reitin sujuvuus niiden välillä. Matkaketjujen suju-
vuutta voidaan lisätä parantamalla pyörien säilytystä, pyörien pysäköintiä 
ja pyöräilyn palveluita sekä varmistamalla tärkeimpien kohteiden saavutet-
tavuus pyörällä. Pyöräilyn palvelut, kuten opastus, mahdollistavat sujuvan 
matkanteon ja lisäävät pyöräilyn houkuttelevuutta. Laadukas pyöräpysä-
köinti lisää pyöräilyn kysyntää ja takaa matkan sujuvuuden myös määrän-
päissä. 

Kannustava ilmapiiri madaltaa kynnystä pyöräilyn aloittamiseen. Kansain-
väliset tutkimukset osoittavat, että parhaat tulokset pyöräilyn lisäämises-
sä saadaan yhdistämällä infrainvestoinnit sekä markkinointi ja viestintä. 
Lisääntyvä tietoisuus pyöräilyn hyödyistä ja mahdollisuuksista rohkaisevat 
laadukkaan infran kanssa ihmisiä pyöräilemään.

3.3 Vaikutukset tavoitteen mukaisesta pyöräilystä

Pyöräilyn hyödyistä ja vaikutusten arvioimisesta 

Pyöräilyllä on myönteisiä vaikutuksia muun muassa ihmisten fyysiseen 
aktiivisuuteen, kaupunkikuvaan, liikenteen tilantarpeeseen, ilmanlaatuun ja 
meluun. Lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden kautta vaikutukset ulottuvat 
myös hyvinvoinnin parantumiseen ja terveydenhuollon kustannuksiin. Pyö-
räilyn yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa mukaan otettavat hyödyt ja 
kustannukset perustuvat lisääntyneisiin pyöräilykilometreihin eli lisäänty-
neeseen kysyntään. Näiden laskelmien ulkopuolelle jäävät pyöräilyn vaiku-
tukset mm. kaupunkikuvaan ja ympäristön viihtyisyyteen sekä hyvinvoinnin 
parantumiseen eli sellaiset subjektiivisesti koetut tekijät, joiden vaikutusta 
on vaikea mitata rahassa riittävän objektiivisesti.
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Pyöräilyn yhteiskuntataloudellisia hyötyjä laskettaessa on todettu, että 
terveysvaikutukset ovat suurin yksittäinen hyötylaji. Kuvassa 26 on esi-
merkki hyöty- ja kustannuslajien suhteista erilaisilla investointivaihtoeh-
doilla. Vaihtoehdot eroavat toisistaan siinä, että suuremman investointita-
son vaihtoehdossa pyöräverkkoon on rakennettu kattava verkko erityisesti 
nopeaan työmatkapyöräilyyn soveltuvia laadukkaita reittejä. Alemman 
investointitason vaihtoehdossa pyöräverkon epäjatkuvuuskohtia on korjat-
tu ja tärkeimmille reiteille on rakennettu laatureittejä. Molemmissa vaih-
toehdoissa terveysvaikutukset ovat merkittävin pyöräilystä saatava hyöty. 
Aikasäästöt nousevat sitä merkittävämmäksi, mitä enemmän pyöräverkol-
la on sujuvaan ja nopeaan pyöräilyyn soveltuvia reittejä. Ympäristöhyödyt 
jäävät hyvin pieniksi muihin hyötyihin verrattuna.

Hyötyjen ja haittojen arvioinnissa vaikutusketjut ovat monimutkaisia, joten 
yhden tekijän vaikutusta on vaikea erottaa muiden vaikutuksesta. Lisäksi 
harvat vaikutukset ovat suoria yksisuuntaisia syy-seuraussuhteita, vaan eri 
tekijät kietoutuvat toisiinsa. On myös otettava huomioon, että useamman 
samanaikaisen toimenpiteen yhteisvaikutuksen on tutkimuksissa todettu 
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tuottavan suuremman vaikutuksen 
kuin yksittäiset toimenpiteet toteutettuna eriaikaisesti. Muutoksen aikaan-
saaminen vaatii siis riittävän suurta samanaikaista ponnistusta.

Terveysvaikutukset

Pyöräilyllä on kiistattomia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Pyöräilyllä vai-
kutetaan suotuisasti mm. sydänsairauksien, kohonneen verenpaineen, 
aivohalvausriskin, masennuksen, diabeteksen ja muistisairauksien kehitty-
miseen. Lisääntyneen pyöräilyn ansiosta terveydenhuollon kustannukset 
pienenevät, elämänlaatu paranee ja työssäkäyvien poissaolot vähenevät. 

WHO on kehittänyt pyöräilyn lisääntymisen terveysvaikutusten arviointiin 
HEAT (Health economic assessment tool for cycling and walking) -työkalun. 
Työkalu laskee pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvon lisäänty-
neen pyöräilyn aiheuttaman kuolleisuuden vähenemän perusteella. Kuol-
leisuuden vähenemä kerrotaan tilastollisella elämänarvolla.

Jos pyörämatkojen kulkumuoto-osuutta saadaan Espoossa lisättyä tavoit-
teen mukaiseen 15 %:iin vuoteen 2024 mennessä, saadaan säästettyä 
12,83 ihmishenkeä vuodessa. Lisääntyneen pyöräilyn terveysvaikutusten 
taloudellinen nykyarvo on keskimäärin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa. Koko 
laskenta-ajan lisääntyneen pyöräilyn terveysvaikutusten nykyarvo on 158,3 
miljoonaa euroa.

Kuva 26. Pyöräilyn hyöty- ja kustannuslajien suhteellisia suuruuksia erilaisilla investointivaih-
toehdoilla. 
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Laskennassa tehtiin seuraavat oletukset:

• Lähtötietona käytettiin vuoden 2011 henkilöliikennetutkimuksen tietoja 
pääkulkutavasta. Tutkimuksesta poimittiin 20–64 -vuotiaiden espoo-
laisten pyöräilysuorite, joka oli keskimäärin 201 km vuodessa. Kaiken 
henkilöliikennetutkimuksessa olevan suoritteen ei varmuudella tiedetä 
olevan riittävän reipasvauhtista pyöräilyä, minkä takia kokonaissuorit-
teesta tulisi vähentää jokin osuus. Toisaalta pääkulkutavan suoritteessa 
ei ole mukana joukkoliikennematkoihin liittyvää liityntäpyöräilyä, mikä 
puolestaan lisäisi pyöräilymatkoja. Näiden kahden seikan ajateltiin täs-
sä laskelmassa kompensoivan toisensa, eikä henkilöliikennetutkimuk-
sesta saatuun pyöräilysuoritteeseen lisätty tai vähennetty mitään.

• Kulkumuoto-osuuden nostaminen 15 %:iin tarkoittaa nykyisen pyöräi-
lyn kaksinkertaistamista. Laskelmassa tavoitetilanteen pyöräilysuorit-
teena käytettiin 402 km vuodessa.

• Laskennassa käytettävän ikäryhmän 20–64 -vuotiaat määrä vuonna 
2011 oli noin 157 000. Espoon väestöennusteen mukaan tämän ikäryh-
män koko kasvaa vuoteen 2024 mennessä noin 18 000 asukkaalla. Tätä 
väestönkasvua ei kuitenkaan otettu mukaan laskelmaan, koska suuri 
osa kasvusta johtuu joko muutosta muilta paikkakunnilta tai maahan-
muutosta, eikä tämän väestöryhmän aikaisemmasta liikkumiskäyttäy-
tymisestä ole tietoa. Siten ei voida tietää, lisääntyykö vai vähentyykö 
uusien asukkaiden pyöräily.

• Laskenta-aikana käytettiin vuosia 2011–2029. Lähtötasoksi otettiin vuo-
den 2011 taso, koska se oli viimeisin vuosi, josta oli saatavilla liikenne-
tutkimustietoa. Laskennan päättymisvuosi 2029 on viisi vuotta tavoite-
vuoden 2024 jälkeen. Viiden vuoden lisäys tavoitevuoteen johtuu siitä, 
että laskentatyökaluun on rakennettu sisään mekanismi, joka olettaa, 
että maksimiterveyshyödyt pyöräilystä saavutetaan viiden vuoden 

päästä siitä, kun pyöräilyn maksimitaso on saavutettu. Terveyshyödyt 
tulevat siis viiveellä pyöräilyn lisääntymiseen nähden.

• Espoon 20–64 -vuotiaiden kuolleisuusaste on 200/100 000.

• Laskelmat on esitetty vuoden 2011 hintatasossa.

Muut vaikutukset

Pyöräilyn terveysvaikutusten lisäksi pyöräilyn muista vaikutuksista, kuten 
ympäristö- ja onnettomuusvaikutuksista sekä vaikutuksista kaupunkiku-
vaan ja viihtyisyyteen arvioitiin vaikutusten suuruusluokkaa, suuntaa ja 
vaikutusmekanismia. Euromääräistä arviota näistä tekijöistä ei saada ilman 
kulkutavanvalintamallia, joka kertoo tarkemmin missä pyöräily lisääntyy ja 
miten ja missä lisääntynyt pyöräily vaikuttaa henkilöautoliikenteeseen.

Ympäristövaikutuksiin lasketaan mukaan pakokaasupäästöjen ja melun 
aiheuttamia aineellisia ja aineettomia taloudellisia menetyksiä. Pakokaasu-
päästöjen taloudelliset menetykset seuraavat pakokaasujen aiheuttamista 
terveys- ja luontovaikutuksista sekä ilmastonmuutoksesta. Liikennemelun 
haitat kuvaavat melualtistuksesta aiheutuvia haittoja ihmisten elämänlaa-
dulle. Ympäristövaikutusten hyötyjä syntyy, kun päästöt ja melu vähene-
vät autoliikenteen vähentyessä. Ympäristövaikutukset ovat aikaisemmissa 
laskelmissa olleet noin 2 % terveyshyötyjen tasosta. Näin ollen pyöräilyn 
kulkumuoto-osuuden saavuttaminen Espoossa toisi nykyarvoltaan noin 
100 000 – 200 000 € vuosittaisen hyödyn. 

HEAT-menetelmän tuottamassa terveysvaikutuksista saatavasta hyödystä 
on periaatteessa vähennetty liikenneonnettomuuksissa kuolleiden aihe-
uttamat yhteiskuntataloudelliset kustannukset, sillä menetelmä perus-
tuu kokonaiskuolleisuuden vähentymiseen ja sisältää siten mahdollisesti 
lisääntyneissä pyöräliikenneonnettomuuksissa kuolleet. Pyöräliikenneon-
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nettomuuksien määrä suhteessa pyöräilysuoritteeseen tutkimuksen taus-
talla olevassa Kööpenhaminassa on kuitenkin alhaisempi kuin Espoossa, 
minkä takia onnettomuuskustannuksia voidaan olettaa olevan enemmän 
kuin HEAT-menetelmä ottaa huomioon. Toisaalta kansainvälisten kokemus-
ten mukaan pyöräilyn turvallisuus suhteellisesti paranee pyöräilyn määrän 
kasvaessa, kun pyöräilyn infraa parannetaan samalla turvallisemmaksi ja 
selkeämmäksi ja pyöräilystä tulee yhä näkyvämpi osa liikennettä (kuva 27). 
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Kuva 27. Pyöräilijöiden kuolemanriski ja pyöräilyn määrä eräissä 
Euroopan maissa (Alkuperäinen kuva: Cycling, Safety &Health by 
Thomas Krag).

Myös Espoossa on tarkoitus parantaa pyöräliikennejärjestelyjen turvalli-
suutta ja selkeyttä (laatukäytävien rakentaminen, jalankulun ja pyöräilyn 
erottelu tarpeen mukaan, risteysjärjestelyjen parantaminen), minkä takia 
voidaan olettaa, että sama suhteellinen onnettomuuksien vähentyminen 
tapahtuisi myös Espoossa. Onnettomuuskustannusten kasvun nykytilan-
teen ja tavoitetilanteen välillä voidaan siis olettaa olevan maltillinen. 
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4 Edistämisohjelma

4.1 Ohjelman rakenne

Edistämisohjelman rakennetta ja toimenpiteitä muodostettaessa otettiin 
oppia kansainvälisistä kokemuksista ja muiden suomalaisten kaupunkien 
edistämisohjelmista sekä asukkaiden ja virkamiesten näkemyksistä. Ylei-
nen ja tärkein edellytys onnistuneelle edistämisohjelmalle on myös kävelyä 
ja pyöräilyä suosiva päätöksenteko. Poliittista tukea ja sitoutumista ei voi 
liikaa korostaa, minkä takia asia näkyy sekä tavoitetalon perustana että 
yhtenä toimenpidekokonaisuutena edistämisohjelmassa. 

Poliittisen tuen hakemisessa on tärkeää, että pyöräily nähdään yhtenä 
varteenotettavana keinona kestävän kehityksen edistämisessä. Pyöräilyn 
edistämisohjelman tarkoituksena ei ole lisätä pyöräilyä itse pyöräilyn takia 
vaan nimenomaan lisääntyneen kulkumuoto-osuuden ja lisäkilometrien 
avulla nousta yhdeksi työkaluksi ja ratkaisuksi ilmasto-, ja hyvinvointi- ja 
terveysongelmiin. 

Poliittiseen tukeen ja sitoutumiseen liittyvät myös tärkeiksi nähdyt rahoi-
tuksen ja henkilöresurssien riittävyys, määrällisten ja laadullisten tavoit-
teiden asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen seuraaminen. Seurantaa 
on tarpeen tehdä säännöllisesti ja sen tulisi sisältää niin määrällisiä kuin 
laadullisia mittareita. Seurantatiedon keräämisen lisäksi yhtä tärkeää on 
saadun tiedon hyödyntäminen systemaattisesti ja avoimesti. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun osalta kehi-
tettävä asia Espoossa on konkreettisempi määrittely pyöräilyn asemasta 
kaupunkitilassa. Jos halutaan priorisoida pyöräilyn asema tietyillä alueilla 
tai väylillä, tulisi kaavoituksessa varata sille selkeästi tilaa kävelyn lisäksi. 
Lisäksi on tärkeää tarkastella liikennejärjestelmätasolla, minkä kulkumuo-
don liikkuminen tehdään sujuvaksi ja reitit suorimmiksi, turvallisiksi ja kat-
taviksi.

Pyöräliikenneverkon osalta tärkeitä aiheita ovat sujuvat ja katkeamatto-
mat yhteydet. Tärkeitä yhteyksiä ovat aluekeskusten väliset reitit ja raide-
liikenteen yhtymäpisteet, joilla tuetaan liityntäliikennettä. Espoon eri alue-
keskuksien väliset reitit ovat lisäksi potentiaalisia viherlaatureittejä. Myös 
esimerkin voima, liikennekasvatus sekä markkinointi ja pyöräilyn brändin 
muodostaminen nähtiin muita toimenpiteitä tukeviksi tärkeiksi toimiksi. 

Edellä kuvattujen tärkeiksi koettujen asioiden ja asetettujen tavoitteiden 
pohjalta määritettiin 21 toimenpidettä, jotka ryhmiteltiin seuraaviin koko-
naisuuksiin:

• Poliittinen tahto, yhteistyö ja resurssit

• Liikennejärjestelmä ja kaavoitus

• Laatureitit

• Sujuvat ja turvalliset väylät

• Asemien saavutettavuus ja palvelut

• Viestintä ja markkinointi

• Seuranta.

Määritettyjen toimenpiteiden vaikutukset asetettuun tavoitteeseen ja sii-
hen johtaviin keinoihin on esitetty alla olevassa matriisissa (taulukko 4). 
Toimenpiteiden sisältöä, vastuita, ajoitusta ja kustannuksia on käsitelty tar-
kemmin seuraavissa luvuissa. 
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Taulukko 4. Edistämisohjelman toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus 
tavoitteeseen pääsemiseksi.

POLIITTINEN TAHTO JA RESURSSIT

1. Espoo sitoutuu pyöräilyn edistämisen tavoitteisiin

2. Kaupunginjohtaja nimeää pyöräilytyöryhmän

3. Pyöräilyn edistämistyö linkitetään nykyisiin ohjelmiin

4. Lisätään resursseja

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA KAAVOITUS

5. Parannetaan pyöräilyolosuhteiden huomioon ottamista eri kaavatasoilla

6. Tehdään pyöräilyn kilpailukyvyn tarkastelut aluekeskuksittain

7. Lisätään pyöräpysäköintiä kiinteistöissä ja määritellään niiden laatu

8. Kehitetään pyöräpysäköinnin olosuhteita olemassa olevissa kiinteistöissä

LAATUREITIT

9. Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittejä

10. Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittien opastusta

11. Parannetaan laatureittien kunnossapitoa

SUJUVAT JA TURVALLISET REITIT

12. Rakennetaan verkon yhteyspuutteita

13. Parannetaan risteysjärjestelyjen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä jalankulun  
     ja pyöräilyn erottelua aluekeskuksissa ja ”kylissä”

14. Parannetaan opastusta

15. Parannetaan pyöräteiden kunnossapitoa

16. Lisätään työmaakohteiden ohjeistukseen pyöräilyn huomioon ottaminen

ASEMIEN SAAVUTETTAVUUS

17. Tarkennetaan suunnitelmat ja toteutetaan pyöräpysäköintiä ja asemille johtavia yhteyksiä

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

18. Laaditaan viestintäsuunnitelma

19. Tuetaan ja ollaan mukana luomassa espoolaista pyöräilykulttuuria

20. Kehitetään lasten ja nuorten asennekasvatusta

SEURANTA

21. Otetaan käyttöön pyöräilyn seurantamittarit ja kerätään ja julkaistaan tiedot säännöllisesti

KATTAVAT JA 
TURVALLISET 

REITIT

NOPEAT 
YHTEYDET

VIIHTYISÄT 
JA MUKAVAT 

REITIT

SUJUVAT MAT-
KAKETJUT

KANNUSTAVA 
ILMAPIIRI

Matkaketjujen ja laatureittien 
mallikaupunki

Pyöräilymatkojen kulkumuoto-osuus 15% vuonna 2024
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4.2 Poliittinen tahto, yhteistyö ja resurssit

Tavoite 

Espoolla on pyöräilyn edistämisen tavoite, johon kaikki hallintokun-
nat ovat sitoutuneet. Tavoitteeseen päästään hallintokuntien yhteis-
työllä ja riittävillä resursseilla.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Edistämisohjelman toimenpiteet päästään toteuttamaan suunnitel-
lusti ja pyöräilyn kulkutapaosuuden määrä saavutetaan. Pyöräilyn 
lisääntyminen helpottaa liikenteen päästötavoitteisiin pääsemistä, 
keskustoihin tulee tilaa ja mahdollisuus luoda viihtyisiä ympäristöjä 
ja kaupunkilaisten terveys ja elämänlaatu paranee. 

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Edistämisohjelman toteutumismahdollisuudet ovat erittäin huonot 
ilman poliittista tukea ja sitoutumista. Pyöräilyn olosuhteet kehitty-
vät hitaasti ilman henkilöstö-, investointi- ja ylläpitoresurssien lisää-
mistä. Pyöräilyn tavoitteet eivät toteudu.

Tärkein edellytys onnistuneelle edistämisohjelmalle on kävelyä ja pyöräilyä 
suosiva päätöksenteko. Lähtökohtana tulee olla poliittinen tahto ja valmius 
priorisoida. Poliittinen tuki ja riittävät resurssit ovat koko muun edistämis-
ohjelman perusta.

Sekä kansainvälisissä että suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että 
kunnissa, joissa on hyvä pyöräilypolitiikka ja pyöräilyn edistämisohjelma 
on laadukkaampia pyöräteitä ja näissä kunnissa pyöräillään enemmän kuin 
kunnissa, joissa politiikkaa tai edistämisohjelmaa ei ole. 

Sitoutumista ja yhteistyötä tarvitaan hallinnon kaikilla tasoilla sekä päättä-
jien että virkamiesten keskuudessa. Tärkeää on myös saada hyväksytyksi 
yli valtuustokauden ulottuvia päätöksiä ja ohjelmia. Seuraavaksi esiteltä-
vien osa-alueiden toimenpiteet on muodostettu ajatellen kaikkia hallinnon 
tasoja. 

Toimenpiteet

1  Espoo sitoutuu pyöräilyn edistämisen tavoitteisiin

Vastuutaho  KSK

Muut mukana Pyöräilytyöryhmä, valtuusto

Kustannukset virkatyötä

Aikataulu  2013

Sitoutuminen pyöräilyn edistämisen tavoitteisiin osoitetaan hyväksymällä 
tämä edistämisohjelma, järjestämällä valtuustoseminaari ja allekirjoitta-
malla Brysselin sopimus. 

Brysselin sopimukseen voi liittyä kaupunginjohtajan allekirjoituksella tai 
kunnanvaltuuston päätöksellä. Sopimuksessa kunta sitoutuu seuraaviin 
tavoitteisiin:

• Pyörämatkojen kulkumuoto-osuus vähintään 15 % vuoteen 2020 men-
nessä.

• Pyöräilijöiden kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavien 
onnettomuuksien vähentäminen 50 % vuoteen 2020 mennessä.
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• Pyöräpysäköintimahdollisuuksien kehittäminen sekä varastelun ja ilki-
vallan vähentäminen.

• Koulu- ja työmatkapyöräilyn lisääminen erilaisten projektien ja kam-
panjoiden avulla.

• Kestävän matkailun kehittäminen pyörämatkailun olosuhteita paranta-
malla.

• Tiivis yhteistyö sekä kaupungin hallintokuntien välillä että eri sidosryh-
mien kanssa (yhdistykset, jälleenmyyjät).

Allekirjoittaneet kaupungit vaativat Euroopan komissiolta sekä Euroopan 
parlamentilta seuraavaa:

• Asetetaan tavoite pyörämatkojen kulkumuoto-osuudeksi Euroopassa 
vähintään 15 % vuoteen 2020 mennessä.

• Euroopan pyöräilyasiamiehen viran asettaminen Euroopan komissioon.

• Euroopan parlamenttiin perustetaan pyöräilyn ’työvaliokunta’ (inter-
group).

• Euroopan rahoitusohjelmiin varataan riittävä budjetti kaupunkien pyö-
räilyn edistämisen tukemiseksi. 

Allekirjoittaneet kaupungit peräänkuuluttavat kaikkia viranomaistahoja 
maailmanlaajuisesti edistämään vahvasti pyöräilyä kaikilla tasoilla ja sisäl-
lyttämään pyöräilyn kaikkien osa-alueiden linjauksiin (terveys, yhdyskun-
tasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, talous, liikenne, vapaa-aika, urheilu ja 
matkailu).

Brysselin sopimus (Charter of Brussels) perustettiin vuoden 2009 Velo-city 
-konferenssissa. Sopimuksen on nyt allekirjoittanut 60 eurooppalaista kau-
punkia ja Suomesta mukana ovat Helsinki ja Vantaa. Sopimusta hallinnoi 
European Cyclists’ Federation (ECF). Sopimuksen tavoitteiden toteutumista 

ei seurata eikä sanktioida, vaan sopimus on enemmän strategisen tason 
osoitus halusta edistää pyöräilyn olosuhteita kokonaisvaltaisesti.

Linkki alkuperäiseen julistukseen:  
www.ecf.com/wp-content/uploads/2011/09/Charter_of_Brussels.pdf

Työn ohjausryhmä on keskusteluissa esittänyt sopimuksen allekirjoittamis-
ta seuraavalla tulkinnalla: Espoo asettaa pyörämatkojen kulkutapatavoit-
teeksi 15 % vuoteen 2024 mennessä. Kulkumuoto-osuus lasketaan syksyn 
arkipäivien matkoista. Tulkinnasta on keskusteltu sopimusta ylläpitävän 
ECF:n edustajan kanssa, eikä Espoon ottamaan tulkintaan ole heidän puo-
lestaan estettä. Muiden tavoitteiden osalta Espoo pyrkii niihin julistuksen 
mukaisesti. 

Edistämisohjelmaan sitoutumista parannetaan lisäksi järjestämällä vuonna 
2014 valtuustoseminaari, jossa evästetään edistämisohjelman toteuttamis-
ta ja arvioidaan kohdennettavien resurssien tarvetta ja toimenpiteiden toi-
minnallisia, sosiaalisia ja ekologisia  vaikutuksia. Lisäksi luodaan menettely, 
jolla luottamushenkilöpäätöksentekoa informoidaan vuosittain pyöräilyn 
edistämisohjelman toteutumisesta, kustannuksista ja saaduista hyödyistä. 
Menettelyyn tulee sisältyä eri lautakuntien yhteinen toteutumisen arvioin-
tityöpaja.
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2 Kaupunginjohtaja nimeää pyöräilytyöryhmän

Vastuutaho  KSK

Muut mukana Työryhmään tulevat hallintokunnat

Kustannukset virkatyötä

Aikataulu  2013

Pyöräilyn edistämiseen tarvitaan pysyvä yhteistyöryhmä ja vastuullinen 
isäntä. Ryhmän tulee olla poikkihallinnollinen, sillä vain hyvällä ja avoimella 
yhteistyöllä päästään haluttuihin tuloksiin. 

Pyöräilytyöryhmän tehtävänä on pyöräilyn edistämisohjelman toimeenpa-
no ja päivittäminen sekä pyöräilyn toimenpiteiden ja pyöräilyolosuhteiden 
kehittymisen seuranta. Työryhmä tulee nimetä virallisesti toistaiseksi voi-
massa olevaksi ryhmäksi. Ryhmän jäsenten tulee olla riittävän päätösval-
taisia, jotta ryhmässä voidaan tehdä linjauksia ja arvioida myös tarpeita eri 
hallintokunnille tarpeellisista määrärahoista.

Ryhmään tulee nimetä edustajat ainakin seuraavista tahoista: 

• Kaupunkisuunnittelukeskus, liikennesuunnittelu ja kaavoitus

• Tekninen keskus

• Liikuntapalvelut

• Nuorisopalvelut

• Suomen- ja ruotsinkielinen opetus

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän jäsen

• HSL

• Poliisi

3 Pyöräilyn edistämistyö linkitetään nykyisiin ohjelmiin

Vastuutaho  KSK

Muut mukana Hyvinvoinnin ja terveyden  
   edistämisen johtoryhmä, Kestävä kehitys  
   -kehitysohjelma

Kustannukset virkatyötä

Aikataulu  2013

Pyöräilyn lisäämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä ja 
vähentää liikenteen päästöjä. Pyöräily voidaan nähdä yhtenä kestävän 
kehityksen toimenpiteenä, sillä se on myös sosiaalisesti tasa-arvoinen liik-
kumismuoto, koska pyöräilyn kustannukset käyttäjälle ovat hyvin vähäiset. 

 Kuva 28. Espoon sisäisessä työpajassa noussut keino edistää yhdessä pyöräilyä (kuva: WSP 
Finland).
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Pyöräilyn edistämistyötä kannattaa tehdä laajasti yli hallintorajojen ja 
integroida pyöräilyn tavoitteet olemassa oleviin kehittämisohjelmiin. Luon-
teva linkki pyöräilyn edistämisen yhdistämiseen kaupungin muihin ohjel-
miin on Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä (HTE) sekä Kes-
tävä kehitys -kehitysohjelma. 

HTE-johtoryhmä on kaupungin yhteinen elin, jota vetää toimialajohtaja 
Sampo Suihko (sivistystoimi, SITO), vpj on toimialajohtaja Juha Metso (sosi-
aali- ja terveyspalvelut, SOTET). Kaikilta toimialoilta on ryhmässä edustet-
tuna johto, joten ryhmän kautta tieto välittyy hyvin kaikille toimialoille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän tehtävät ovat:

• Edistää espoolaisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

• Linjata Espoon kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä ja 
vastata sitä konkretisoivan toimintaohjelman laatimisesta.

• Ohjata alueellisten hyvinvointityöryhmien toimintaa.

• Välittää tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä omalle toimi-
alalleen ja tukea sovittujen toimenpiteiden toteutumista. 

Kestävä kehitys -kehitysohjelman ohjausryhmään kuuluu sekä luottamus-
henkilöitä että virkamiehiä. Ryhmän puheenjohtajan toimii Sirpa Hertell 
(Vihreät). Kehitysohjelman tavoitteena on kehittää ja parantaa kestäviä 
ratkaisuja kaupungin taloudellisten, sosiaalisten, ilmasto-, energia- ja eko-
logisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitysohjelman toiminta ja tavoit-
teet on jaettu kuuteen osa-alueeseen: 

• Kestävä elämäntapa

• Kestävä verkostomainen kaupunki

• Espoon luonto ja ympäristö 

• Kestävät liikkumisratkaisut

• Energiaratkaisut 

• Ilmastotyön koordinointi

Pyöräilytyön linkittäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johto-
ryhmän työhön esitetään tehtäväksi siten, että kaupunkisuunnittelukes-
kuksen edustaja ryhmissä on jäsen myös pyöräilyn työryhmässä. Pyöräilyn 
edistäminen otetaan HTE-ryhmän ja Kestävä kehitys -kehitysohjelman asia-
listalle yhdeksi säännöllisesti seurattavaksi ja raportoitavaksi asiaksi. Näin 
tieto kulkee ryhmien välillä molempiin suuntiin.

Kolmas ohjelma, johon pyöräilyn edistämistyö tulisi linkittää, on nykyisen 
valtuuston valmistelema Espoo-tarina. Espoo-tarina linjaa valtuustokauden 
2013–2016 tavoitteet ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Pyöräilyn edistä-
misohjelman toimenpiteiden toteuttaminen tulisi saada osaksi Espoo-tari-
naa. Kaupunkisuunnittelukeskus vastaa vuorovaikutuksesta Espoo-tarinan 
laatijoiden ja pyöräilyn edistämisohjelman kanssa.

4 Lisätään resursseja

Vastuutaho  TEKE, KSK

Muut mukana -

Kustannukset 1,5 – 2  milj. € / vuosi  

Aikataulu  2014-

Riittävät henkilöresurssit ja rahalliset resurssit ovat edellytys pyöräilyolo-
suhteiden edistämiselle. 
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Espoossa ei tällä hetkellä ole yhtään täysipäiväisesti pyöräilyn edistämisen 
parissa työskentelevää henkilöä. Toimenpiteenä esitetään lisäresurssien 
saamista tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja arvioimalla uusien henkilöiden 
tehtävänkuvia, kun nykyisiä vakansseja täytetään. Lisäresurssien tarvet-
ta on sekä kaupunkisuunnittelukeskuksessa että teknisessä keskuksessa. 
Kaupunkisuunnittelukeskuksen pyöräilyn edistämisen vastuuhenkilön teh-
täviin kuuluisi pyöräilyn koordinaattorina ja eri hallintokuntien välisenä 
linkkinä sekä pyöräilytyöryhmän sihteerinä toimiminen, edistämisohjelman 
toimenpiteiden toimeenpano soveltuvin osin sekä erityisasiantuntijana toi-
miminen suunnittelijoiden apuna liikennesuunnittelussa ja kaavoituksessa. 
Teknisessä keskuksessa henkilön toimenkuvaan kuuluisi pyöräliikennettä 
koskevien katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmien tilaaminen ja pyörälii-
kenteen yksityiskohtaisten ratkaisujen kehittäminen.

Espoossa pyöräilyn edistämisen henkilöresurssit ovat erittäin pienet kan-
sainvälisesti verrattuna kaupungin kokoon nähden. Esimerkiksi Münchenis-
sä, Berliinissä ja Malmössä työskentelee kussakin 11 henkilöä pyöräilyn edis-
tämisen parissa.

Espoon nykyiset investointiresurssit pyöräilyn erillishankkeisiin ovat myös 
pienet kaupungin kokoon nähden. Nykytilanteen mukaisella rahoitustasol-
la pyöräilyn laatureittejä ei saada rakennettua riittävän nopeasti pyöräilyn 
kasvutavoitteeseen nähden eikä rahaa riitä infrainvestointien lisäksi mui-
hin pyöräilyn edistämisen osa-alueisiin. 

Pyöräily- ja kävelyolosuhteisiin osoitettua vuosittaista erillisrahoitusta esi-
tetään nostettavaksi 1,5-2 miljoonaan euroon. Lisärahoituksella katetaan 
pyöräilyn laatureittien rakentamista ja muiden merkittävien kävely- ja pyö-
räilyreittien rakentamista niiltä osin, kun reitit eivät sisälly suuriin inves-
tointihankkeisiin (kaupunkirata, metro). Rahoituksella voidaan toteuttaa 

myös pyöräpysäköintiä ja verkoston nykyisten osien parantamista laatu-
reittitasoiseksi. Investointitarve ei perustu HOLA-laskelmiin, vaan se on 
arvioitu karkeammilla menetelmillä. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen vastuulla on esittää 
pyöräilyn investointitason nostamista ja tehtävien uudelleenjärjestelyä. 
Päätöksen rahanjaosta tekee kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto lau-
takuntien esityksestä.

4.3 Liikennejärjestelmä ja kaavoitus

Tavoite 

Pyöräilyn kilpailukykyä parannetaan ottamalla pyöräilyn tarpeet 
huomioon liikenneverkossa, matkaketjuissa, tilavarauksissa, ohjeis-
sa ja normeissa.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Uudet alueet kaavoitetaan ja toteutetaan pyöräilyä suosiviksi ja van-
hojen alueiden liikenneverkkoon tehdään muutoksia, jotka paranta-
van pyöräilyn asemaa. Pyöräilyn suosio kasvaa. Pyörien säilytystiloja 
lähtö- ja määräpäässä lisätään vastaamaan kasvavan pyöräilyn tar-
peita.

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Liikenneverkot rakennetaan nykyisen suunnittelukäytännön mukai-
sesti, jolloin pyöräilyn asema liikennejärjestelmässä ei parane. Kas-
vavan pyöräilyn esteenä on pyörien säilytystilojen puute.
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Kuva 29. Esimerkki Groningenin liikenneverkosta, jossa autot joutuvat kiertämään kehätietä päästäkseen keskustaan ja pyörällä pääsee suorinta reittiä (Verne 2011). 
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Pyöräilyn edistämistyötä tulee tehdä suunnittelun jokaisella tasolla alkaen 
maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisesta ja liikenneverkkosuunnit-
telusta. Merkittävimmät parannukset saadaan aikaan ottamalla pyöräilyn 
tarpeet huomioon suunnitteluprosessin alusta lähtien toimintojen sijoitte-
lussa ja luomalla pyöräilylle edullinen liikenneverkko.

Pyöräilyn lisäämisen infraan ja liikenneverkkoon liittyviä edellytyksiä ovat 
laadukas pyöräpysäköinti kotioven lähellä, laadukas infra, jatkuva verkko, 
lyhyet matkat ja pyöräilyä suosiva liikenneverkko. Pyöräilyä suosivalla lii-
kenneverkolla tarkoitetaan pyöräilyn kilpailukyvyn lisäämistä tarjoamalla 
pyöräilijöille lyhin reitti (kuva 29). Ei siis riitä, että pyörämatkat ovat lyhyitä, 
vaan niiden tulee olla lyhyempiä kuin henkilöautomatkojen, vaikkakin suju-
va, turvallinen, hyväpintainen ja keskeytyksetön reitti on myös tavoitteel-
lista. Pyörämatkan helppous ja nopeus on kansainvälisissä tutkimuksissa 
ollut ylivoimaisesti tärkein syy valita kulkutavaksi pyörä ja suomalaisissakin 
tutkimuksissa syy on ollut tärkeimpien joukossa.

Espoossa on paljon potentiaalia vaikuttaa pyöräilyjärjestelyihin jo liikenne-
järjestelmä- ja kaavoitustasolla, sillä kaupungissa on paljon uudisrakenta-
mista ja nykyisissä aluekeskuksissa ja asuinalueilla on pääsääntöisesti run-
saasti tilaa laadukkaiden ratkaisujen toteuttamiseen. 

Toimenpiteet

5 Parannetaan pyöräilyolosuhteiden huomioon ottamista eri  
 kaavatasoilla

Vastuutaho  KSK

Muut mukana TEKE

Kustannukset virkatyötä / konsulttityö

Aikataulu  2014

Kaavoja on monia eritasoisia ja kaavaprosessi on pitkä. Tavoitteena on, 
että palvelut ja asuinkeskittymät ovat pyörällä helposti saavutettavissa, 
mikä edellyttää katutilan riittävyyden lisäksi vaikuttamista myös toimin-
tojen sijoitteluun. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että pyöräilyn 
edistämistavoitteet saadaan kaavaprosessiin mukaan jo kaavan tavoitteen 
asettamisvaiheessa ja niiden toteutumista seurataan koko kaavaprosessin 
ajan aina vaikutusten arviointiin ja kaavaehdotuksen viimeistelyyn saak-
ka. Tavoitteena tulee olla, että pyöräilynäkökulman huomioon ottamisesta 
tulee luonnollinen ja vakiintunut osa kaavoitusprosessia.

Käytännön toimenpiteenä pyöräilyä käsitellään Espoon yleiskaavallisessa 
tarkastelussa yhtenä teemana (ns. layer). Lisäksi luodaan tarkistuslistat eri 
kaavatasoille ja kaavoitusprosessin eri vaiheisiin. Tarkistuslistan tulee sisäl-
tää ainakin seuraavia asioita:

• Maankäytön ja palveluiden sijoittelu – onko tehty pyöräilyn kilpailuky-
vyn kannalta edullisesti?
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• Liikenneverkon järjestelyt pyöräilyä suosiviksi

• Katutilan mitoituksen riittävyys pyöräilyn kannalta

• Pyöräpysäköintipaikkojen määrittäminen ja riittävän tilan varaaminen

• Kaavamääräykset pyörien säilytyspaikoista kiinteistöissä.

Kaavaratkaisujen tarkasteluun on saatavilla hyviä malleja mm. Marja-Van-
taan ja Oulun Hiukkavaaran kaavatöistä. Arvioinnissa voisi olla kaksi tasoa 
kaavan lähtökohtien mukaan: minimivaihtoehdossa tarkistetaan, että kaa-
vassa ei ole sellaisia ratkaisuja, joilla estetään tai vaikeutetaan pyöräilyä 
ja ”pyöräkaavassa” tarkistetaan ovatko ratkaisut sellaisia, että ne suosivat 
erityisesti pyöräilyä.

6 Tehdään pyöräilyn kilpailukyvyn tarkastelut aluekeskuksittain

Vastuutaho  KSK

Muut mukana TEKE

Kustannukset virkatyötä / konsulttityö

Aikataulu  2014->

Tämän luvun johdanto-osassa kerrottiin pyöräilyä suosivasta liikennever-
kosta. Toimenpiteen 5 avulla liikenneverkko saadaan pyöräilyä suosivaksi 
uusilla asuinalueilla. Suurin osa Espoon asuinalueista on kuitenkin jo raken-
nettuja alueita, minkä takia on tarpeellista tehdä liikenneverkkotarkastelu 
myös nykyisille asuinalueille.

Toimenpiteellä tarkoitetaan erityisesti liikenneverkkosuunnittelua ja 
suunnitelman toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavia kaavamuutoksia. 

Liikenneverkkotarkastelussa voidaan ottaa kantaa myös pyöräväylien 
luokitukseen ja laatutasoon kuten esimerkiksi pyöräilyn ja jalankulun erot-
telutarpeeseen. Liikenneverkkotarkastelu kannattaa tehdä aluekeskuksit-
tain ja aloittaa niistä aluekeskuksista, joilla on meneillään tai tulossa suuria 
kaavamuutoksia tai merkittäviä liikennehankkeita.

Alueellisissa tarkasteluissa havaittujen ongelmien korjaustapa riippuu 
hankkeen suuruudesta. Korjaustoimenpiteitä voidaan mahdollisuuksien 
mukaan kytkeä muihin tulossa oleviin hankkeisiin tai toteuttaa kunnossapi-
don yhteydessä, pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden hankkeena tai 
erillisinä hankkeina. Korjaustoimenpiteiden toteuttaminen ohjelmoidaan 
erikseen kun tulokset tarkasteluista on saatu.

7 Lisätään pyöräpysäköintiä kiinteistöissä ja määritellään  
 niiden laatu

Vastuutaho  Rakennusvalvonta , KSK

Muut mukana -

Kustannukset virkatyötä

Aikataulu  2014->

Nykyisiä pyöräpysäköintinormeja tulisi tarkentaa niin määrän kuin laa-
dunkin suhteen. Pysäköintiä sääteleviä normeja ovat rakennusjärjestys ja 
kaavamääräykset. Lisäksi toimisto-, liike- ja palvelutilojen pyöräpysäköin-
nistä ohjeistetaan Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten yhteisessä 
yhtenäiset käytännöt -ohjeessa. Rakennusjärjestyksen määräykset koske-
vat kaikkea kaupungissa tapahtuvaa rakentamista. Kaavamääräykset ovat 
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Kuva 30. Keskeisten asiointipalveluiden saavutettavuus ja pyöräily-ystävällisyys on tärkeä toi-
menpide pyöräilyn edistämisessä. Kööpenhaminalaisessa ostoskeskuksessa, Fisketorvetissa, on 
osoitettu näyttävästi pyöräilijöille oma pysäköintitila (kuva: WSP Finland). 

Kuva 31. Fisketorvetin pysäköintitila sisältä (kuva: WSP Finland).

kaavakohtaisia ja koskevat vain kyseistä kaava-aluetta. Kiinteistöjen pyörä-
pysäköintiolosuhteista vastaa lupa-asioiden myötä rakennusvalvonta. 

Rakennusjärjestyksessä pyöräpysäköinnistä sanotaan nykyisin seuraavaa: 
”Tontilla on järjestettävä toimiva ja turvallinen pyöräily- ja jalankulkuyhte-
ys sekä tarkoituksenmukainen polkupyörien pysäköinti.” Pyörien pysäköin-
tipaikkojen määrästä tai laadusta ei siis määrätä riittävällä tarkkuudella, 
jotta pyörille syntyisi tarpeeksi säilytystiloja. Nykytilanteessa pyöräpysä-
köinnin määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa vain kaavamääräyksillä. Pyö-
räpysäköintiä koskevia kaavamääräyksiä on käytetty tähän saakka koskien 
lähinnä liityntäpysäköintiä ja liikehuoneistojen pyöräpysäköintiä.

Pyörien pysäköinnistä asuinrakennusten osalta on olemassa valtakunnalli-
set RT-kortin ohjeet, joiden mukaan kaikille pyörille tulee olla lukittu säily-
tystila yön yli tapahtuvaa säilytystä varten. Lisäksi tulee olla pihapaikkoja 
lyhytaikaista säilytystä ja vieraspysäköintiä varten. Valtakunnallinen ohje 
pyörien pysäköintipaikoista on päivittymässä, kun uusi Liikenneviraston 
jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohje ilmestyy. 

Espoon rakennusjärjestyksen määräys asuinrakennusten osalta tulisi saat-
taa valtakunnallisen ohjeistuksen tasolle. Tämä lisäksi tulisi lisätä laadulli-
sia vaatimuksia tilojen toimivuudesta, pyörän lukitsemismahdollisuudesta 
ja pyöräpaikkojen kattamisesta. 
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Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiset rakennusvalvonnan yhtenäiset käy-
tännöt -ohje on päivitetty vuoden 2012 lopussa. Toimisto-, liike- ja palvelu-
tilojen pyöräpysäköinnistä ohjeistetaan seuraavaa: 

• Toimistotilat: 1 pyöräpaikka / 80 kem2, joista lukittuun, katettuun ja 
mielellään lämpimään tilaan 1 / 160 kem2.

• Julkiset palvelutilat (päiväkodit, koulut): 1 pyöräpaikka / 30 kem2, joista 
lukittuun, katettuun ja mielellään lämpimään tilaan 1 / 160 kem2.

• Lähipalvelut (kaupat, kirjastot): 1 pyöräpaikka / 40 kem2, joista lukit-
tuun, katettuun ja mielellään lämpimään tilaan 1 / 160 kem2.

Korjausrakentamishankkeissa arvioidaan tilojen määrä ja laatu hankkeen 
ominaisuuksien mukaisesti. Myös yhtenäiset käytännöt -ohjeen ajanmukai-
suus on hyvä tarkistaa valtakunnallisen ohjeen valmistuttua. 

Normien kehittämisen lisäksi tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 
ohjeiden valvontaan ja seuraamiseen.

8 Kehitetään pyöräpysäköinnin olosuhteita olemassa olevissa   
 kiinteistöissä

Vastuutaho  Rakennusvalvonta, Tilakeskus

Muut mukana KSK

Kustannukset suunnittelu virkatyötä, toteuttamisen  
   kustannuksia ei ole arvioitu

Aikataulu  2015–>

Toimenpide 7 vaikuttaa uusien rakennusten pyöriensäilytystiloihin. Val-
taosa rakennuskannasta on kuitenkin olemassa olevaa, minkä takia myös 
nykyisten rakennusten pyöriensäilytystiloihin tulee voida vaikuttaa. 

Kaupunki omistaa tai vuokraa suurta määrää rakennuksia, joissa on kau-
pungin palveluita. Näiden rakennusten pyöriensäilytystiloihin ja muihin 
pyöräilyn tarvitsemiin tiloihin kuten suihku- ja vaatteidensäilytystiloihin 
kaupunki voi vaikuttaa itse. Tilakeskus vastaa kaupunkien kiinteistöjen yllä-
pidosta ja kehittämisestä.

Nykyisiin yksityisiin kiinteistöihin vaikuttaminen on nykyisillä toimintamal-
leilla vaikeaa. Tähän tulisi kehittää uusia toimintamalleja, joiden avulla voi-
daan tehdä pyöriensäilytystilojen parantamisesta yksityisille kiinteistön-
omistajille ja taloyhtiöille houkuttelevampaa ja poistaa mahdollisia esteitä. 
Malleja tällaisista toimintamalleista on mm. taloyhtiöiden hissi- ja putkire-
monttiavustukset sekä mekanismit, joissa ullakkorakentaminen edellyttää 
piha-alueiden kunnostamista.
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Kuva 32. Asianmukaisen ja sujuvan pyöräpysäköinnin järjestäminen on yksi avaintekijä pyöräilyn suosion kasvuun. Pyöräbaari on uusi suomalainen  
runkolukittava telinemalli (Kuva: Mari Päätalo, Valpastin Oy).

Kuva 33. Kiinteistöjen pyöräpysäköintiä Pikku Huopalahdessa Helsingissä (kuva: WSP Finland). 
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 4.4 Laatureitit

Tavoite

Laatureitit tarjoavat sujuvat ja vaivattomat yhteydet aluekeskusten 
välille.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Pyöräilylle saadaan nopeita ja laadukkaita yhteyksiä ja pyöräilyn kil-
pailukyky ja houkuttelevuus paranee. Erityisesti työmatkapyöräily ja 
työmatkapyöräilyn matkan pituudet lisääntyvät. Uudenlaiset laaduk-
kaat yhteydet voivat saada positiivista mediahuomiota, mikä tukee 
toimenpiteen vaikuttavuutta.

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Pyöräliikenneverkon laatutasoa eikä kilpailukykyä saada nostettua 
tavoitteen mukaiseksi. Uusien pyöräilijöiden houkutteleminen on vai-
keaa.

Laatureitit ovat nopeaan ja tasavauhtiseen pyöräilyyn tarkoitettuja, autolii-
kenteestä eroteltuja laadukkaita pyöräteitä, jotka yhdistävät aluekeskukset 
ja seudun suurimmat työpaikkakeskittymät ja kampusalueet toisiinsa. Laa-
tureittien laatutekijöitä ovat riittävä leveys, jalankulun ja pyöräilyn erottelu, 
vähäiset pysähdykset ja sujuvat ajolinja sekä hyvä opastus. Laatureitit hyö-
dyntävät nykyisiä tai olemassa olevia puisto-, rata- ja moottoritiekäytäviä. 

HSL on vuonna 2012 laatinut Helsingin seudun pääpyörätieverkon ja laa-
tukäytävien määrittelyn. Suunnittelun lähtökohtana olivat menestyksek-
käät laatureittien ja pyöräteiden toteutukset Keski-Euroopassa. Laatureitit 

muodostavat Helsingin seudun pyöräliikenteen nopeahkot runkoreitit seu-
dun suurimpien asutus- ja työpaikkakeskittymien välillä. Laatureittiverkko 
koostuu 9 säteittäisestä yhteydestä, jotka ulottuvat noin 15–20 km päähän 
Helsingin keskustasta. Poikittaisia laatureittejä on kolme. Espoon alueelle 
laatureiteistä ulottuu neljä säteittäistä ja kaksi poikittaista laatureittiä 
(kuva 35). Espoon hienona mahdollisuutena on toteuttaa monista laaturei-
teistä ympäristöltään viihtyisiä viherlaatureittejä.

Laatureittien toteuttamisen vaikutuksia pyöräilyn määrään on tutkittu 
Euroopassa. Tutkimukset osoittavat, että laatureitit voivat lisätä pyöräilyn 
määrää merkittävästi. Kööpenhaminassa työmatkapyöräilijöiden määrä 
lisääntyi 30 % ja Amsterdamissa reittien laadun parantamisen ansiosta 8 
% tutkituilla reiteillä pyöräilevistä vaihtoi autosta pyörään työmatkaliiken-
teessä.

HSL:n työn yhteydessä arvioitiin seudulle rakennettavan pääpyörätiever-
kon ja laatukäytävien vaikutusta pyöräilymääriin ja -suoritteisiin. Pyörätei-
den laadun parantaminen vaikuttaa erityisesti pyörällä tehdyn työmatkalii-
kenteen lisääntymiseen. Toimenpiteet lisäävät merkittävästi työmatkojen 
keskipituutta ja sitä kautta pyöräilyn suoritetta. Uusien pyörämatkojen ja 
pyörämatkojen keskipituuden kasvun ansiosta pyöräilyn matkasuorite nou-
see koko seudulla lähes 14 %.
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Kuva 34. Helsingin Baana on ensimmäinen Suomessa rakennettu laatureitti (kuva: WSP Finland). 

Toimenpiteet

9 Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittejä

Vastuutaho  TEKE, KSK

Muut mukana -

Kustannukset Vuosina 2014–2016 1-1,5  milj. € / vuosi,  
   myöhemmin rakennettavien uusien osuuksien  
   ja nykyisten parannettavien osuuksien   
   kustannuksia ei ole arvioitu

Aikataulu  toteutus 2014-> (tekstissä tarkempi erittely)

HSL:n laatureittityössä määriteltiin karkeasti laatureittien sijainti. Suun-
nitelman jalkauttaminen edellyttää reittikohtaisia tarkempia suunnitelmia 
linjausten tarkentamiseksi sekä nykyisen infrastruktuurin parannuskoh-
teiden tunnistamiseksi. Laatureittisuunnitelmaa on jo tarkennettu Espoon 
pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelmassa 2035, metrokaupunkisuunnitelmis-
sa sekä Leppävaara–Kauklahti -kaupunkiradan suunnittelun yhteydessä.

Laatureittiverkon lähtökohdaksi on seudullisesti asetettu mahdollisimman 
yhtenäinen laatutaso. HSL:n työssä laatureittiverkolle määritettiin laatuta-
sotavoitteet seitsemälle eri toimintaympäristölle: 

1. Helsingin kantakaupunki

2. Liikekeskukset, aluekeskukset ja muut tiiviit asuinalueet

3. Moottoritie- ja ratakäytävät

4. Kaupunkimaiset puistot ja rannat

5. Keskuspuistot ja muut metsäreitit

6. Pientaloalueet

7. Maankäyttökeskittymien väliset haja-asutusalueet.
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Taulukko 5. Laatureittien laatutavoitteet liikekeskusten, aluekeskusten ja muiden tiiviiden 
asuinalueiden sekä moottoritie- ja ratakäytävien alueille Helsingin seudun pääpyörätieverkon ja 
laatukäytävien määrittely (HSL 2012).

Ominaisuus Liikekeskukset, alue-
keskukset ja muut tiiviit 
asuinalueet

Moottoritie ja ratakäytävät

Väylätyyppi ja poikki-
leikkaus

2-suuntainen pyörätie, 
ajosuunnat erotettu keski-
viivalla. Pyörätien leveys 
2,0–4,0 m

Kevyen liikenteen väylä, pääosin 
ratkaisuna eroteltu jalankulku 
ja pyöräily. Leveys 4,0–4,5 m. 
Mikäli kävelijöitä on hyvin vähän, 
mahdollinen ratkaisu on yhdistet-
ty jalankulku- ja pyörätie. Leveys 
3,5–4,5 m.

Liittymä vilkasliiken-
teisen pääkadun tai 
maantien kanssa

Pääsääntöisesti laadukas 
eritasoratkaisu pitkien 
viivytysten välttämiseksi 
Tasoliittymässä pyörätien 
jatke ajoradan tasossa, 
maalattu erottuvalla värillä. 
Sujuva geometria. Tarvitta-
essa liikennevalo-ohjaus.

Laadukas eritasoratkaisu. (Huom. 
Eritasoratkaisu tulee yleensä jo 
moottoritie- ja ratakäytävästä.)

Liittymä vähäliikentei-
sen sivukadun kanssa

Pyörätien jatke korotettuna. 
Maalattu erottuvalla värillä.

Pyörätien jatke korotettuna. Maa-
lattu erottuvalla värillä.

Espoon laatureitit kulkevat pääasiassa aluekeskuksissa, tiiviillä asuinalueil-
la, moottoritie- ja ratakäytävissä sekä Keskuspuistossa. Taulukossa 5 on 
esimerkki laatutavoitteista liikekeskusten, aluekeskusten ja muiden tiivii-
den asuinalueiden sekä moottoritie- ja ratakäytävien alueille.

Yleisesti laatukäytävän erottaa tavallisesta pyörätiestä laatu, joka on 
määritelty HLJ 2011-selvityksessä. Laatureittityössä esitetyt laatutasota-
voitteet tulee jalkauttaa kaupungin suunnitteluohjeisiin ja kunnossapidon 
vaatimuksiin. Välittömänä toimenpiteenä tulee Espoon käyttämät tyyppi-
piirustukset päivittää vastaamaan HSL:n määritelmiä ja muuttuvia valta-
kunnallisia ohjeita hyödyntäen parhaita eurooppalaisia käytäntöjä. 

Kuva 35. Espoon laatureitit (Helsingin seudun pääpyörätieverkon ja laatukäytävien 
määrittely (HSL 2012).



51

Pyöräilyn edistämisohjelma 2013–2024

Kuva 36. Kööpenhaminan viherbaana lumimaisemissa (kuva: WSP Finland).

Tyyppipoikkileikkauksia arvioidaan seudullisten laatureittitavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Tavoitteena on, että pyöräteillä ei ole pyöräilyä haittaavia 
teknisiä ratkaisuja, huomioiden kaikkien liikkujien turvallisuus.

HSL:n laatureittityössä määriteltyjen laatureittien rakentaminen on suun-
niteltu tehtäväksi neljässä vaiheessa (kuva 37):

1. Metron Pyöräilykaupunkiselvitysten pohjalta toteutettavat laatureitit 
alueilla Matinkylä–Olari, Niittykumpu ja Tapiola. Toteutus vuosina n. 
2014–2015.

2. Kaupunkiradan yhteydessä toteutettava radan varren laatureitti. 
Toteutus vuosina 2020–2024.

3. Muut HSL:n laatureittityön laatureitit. Ohjelmointi ja toteutuksen aloi-
tus vuosina 2017–2020. Osuuksien pituus on yhteensä noin 7 km.

4. Olemassa olevan verkon osien laatutason parantaminen. Suunnittelu ja 
ohjelmointi 2017–2020.

Laatureittien brändin rakentamisen ja uskottavuuden säilyttämiseksi olisi 
ensiarvoisen tärkeää rakentaa heti alkuvaiheessa yksi reitti tai reitin osa 
valmiiksi sekä kokonaan uusien että parannettavien osien osalta. 
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Kuva 37. Espoon laatureittien rakentamisen alustava suunnitelma.
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10 Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittien opastusta

Vastuutaho  TEKE

Muut mukana HSL, KSK, LIPA

Kustannukset periaatteista sopiminen virkatyötä / konsulttityö

Aikataulu  2014->

Kuva 38. Lontoon pyöräilyn pääreittien opastus (kuva: WSP Finland) . Kuva 39. Amsterdamin pyöräpysäköinnin opastus (kuva: WSP FInland).
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Laadukkaaseen reittiin kuuluu kiinteänä osana myös opastus, mikä lisää 
reitin käytön luotettavuutta (ei eksymisen vaaraa). HSL:n laatureittityössä 
koko seudun laatureiteille ideoitiin yhtenäistä brändiä ja siihen kiinteästi 
kuuluvaa opastusta. Brändiin ja opastukseen ajateltiin perinteisten viittojen 
lisäksi kuuluvan myös väylän pinnassa oleva värillinen maalaus/massa tai 
muut maalaukset. Myös opasteisiin ajateltiin väritunnuksia tai numerointia. 
Saman värin tai symbolin käyttö opasteissa ja osana pinnoitetta lisää reitin 
hahmotettavuutta.  

Opastuksen suunnittelu tulee aloittaa sopimalla opastuksen periaatteis-
ta seudullisesti. Ensisijainen vaihtoehto olisi HSL-johtoinen yhteistyö. Jos 
HSL-yhteistyö ei toteutu, tulisi periaatteista sopia kaupunkien välisellä 
yhteistyöllä. Työ periaatteiden sopimiseksi tulee aloittaa siten,  jotta opas-
tus voidaan toteuttaa heti reittien rakentamisen yhteydessä.

11 Parannetaan laatureittien kunnossapitoa

Vastuutaho  TEKE

Muut mukana -

Kustannukset suunnittelu virkatyötä

Aikataulu  2014->

Laatureittien tulee olla käytettävissä työmatkaliikenteen tarpeisiin ympä-
ri vuoden. Tämä edellyttää hyvää kunnossapitoa sekä talvella että kesäl-
lä. Kesäkunnossapidon tehostamiseen kuuluu nopea hiekan poisto, sään-
nöllinen roskien ja lehtien putsaaminen ja rakenteen vaurioiden pikainen 
korjaaminen sekä kaivuutöiden työnaikainen valvonta ja ehdot. Talvikun-

Taulukko 6. Laatureittien talvikunnossapidon alustava laatutaso (Helsingin seudun pääpyörätie-
verkon ja laatukäytävien määrittely (HSL 2012). 

Laatukäytävät Seutureitit

Koskee ajanjaksoa Arkisin kello 06-22 Arkisin kello 07-22

Hiekoitus
2 h kuluessa liukkauden 
alkamisesta, aamulla 06 
mennessä

3 h kuluessa liukkauden 
alkamisesta, aamulla 07 
mennessä  

Lumen auraus
Maksimilumensyvyys 3 cm 
Lumen poisto 3 h kuluessa, tai 
kello 06 mennessä.

Maksimilumensyvyys 4 cm 
Lumen poisto 3 h kuluessa, 
tai kello 07 mennessä.

Aurauksen  
lähtökynnys Lumisyvyys 1,5 cm Lumisyvyys 2,5 cm

 Polanteen  
sulaminen

Ennakoitava polanteen 
sohjoutu- minen ohentamalla 
polanne max 2 cm korkeuteen 
ennen suojasäätä.

Ennakoitava polanteen 
sohjoutuminen ohenta-
malla polanne max  2 cm 
korkeuteen ennen suoja-
säätä.

Ajoradan vierialu-
een pyörätiet

Aurattu lumi poistetaan 
samalla kun lumi poistetaan 
ajoradalta.

Aurattu lumi poistetaan 
samalla kun lumi poiste-
taan ajoradalta.

nossapidon laatuvaatimuksille asetettiin seudullisesti yhteinen alustava 
vaatimustaso (taulukko 6). Alustava vaatimustaso tulee jalkauttaa Espoon 
kunnossapidon ohjeistukseen ja hankintoihin. Tämä voidaan tehdä samas-
sa yhteydessä, kun tarkastellaan koko pyörätieverkon kunnossapidon luo-
kitusta ja laatuvaatimuksia laajemmin (toimenpide 15). Ensimmäisessä vai-
heessa riittää, että koko laatureitti siirretään sen valmistuttua nykyiseen 
kunnossapitoluokkaan 1.
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Laatukäytävät Seutureitit

Koskee ajanjaksoa Arkisin kello 06-22 Arkisin kello 07-22

Hiekoitus
2 h kuluessa liukkauden 
alkamisesta, aamulla 06 
mennessä

3 h kuluessa liukkauden 
alkamisesta, aamulla 07 
mennessä  

Lumen auraus
Maksimilumensyvyys 3 cm 
Lumen poisto 3 h kuluessa, tai 
kello 06 mennessä.

Maksimilumensyvyys 4 cm 
Lumen poisto 3 h kuluessa, 
tai kello 07 mennessä.

Aurauksen  
lähtökynnys Lumisyvyys 1,5 cm Lumisyvyys 2,5 cm

 Polanteen  
sulaminen

Ennakoitava polanteen 
sohjoutu- minen ohentamalla 
polanne max 2 cm korkeuteen 
ennen suojasäätä.

Ennakoitava polanteen 
sohjoutuminen ohenta-
malla polanne max  2 cm 
korkeuteen ennen suoja-
säätä.

Ajoradan vierialu-
een pyörätiet

Aurattu lumi poistetaan 
samalla kun lumi poistetaan 
ajoradalta.

Aurattu lumi poistetaan 
samalla kun lumi poiste-
taan ajoradalta.

HSL laatutasotavoitetta on täsmennetty Espoossa laatukäytävien ajanjak-
son osalta alkamaan arkisin kello 07 mennessä. Mikäli ylläpidon määrära-
hoja saadaan selkeästi korotettua, voidaan HSL laatukäytävien talvikun-
nossapidon laatutasotavoitteita noudattaa kaikilta osin.

4.5 Sujuvat ja turvalliset väylät

Tavoite

Pyöräliikenteen verkko on turvallinen, suora, kattava, sekä vaivaton 
ja miellyttävä käyttää.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Pyöräilijöitä eniten haittaavat esteet, kuten huonot risteysjärjestelyt 
ja reunakivet sekä reittien katkeaminen, saadaan korjattua. Pyöräi-
lijöiden tyytyväisyys olosuhteisiin paranee ja pyöräilijöiden määrä 
kasvaa. Pyöräilyonnettomuuksien määrä vähenee ja turvallisuuden 
tunne kasvaa. 

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Pyöräliikenneverkon määrä ja laatu säilyvät nykyisellä tasolla. Pyö-
räilijöiden tyytymättömyys olosuhteisiin lisääntyy. 

Reittien turvallisuus ja kattavuus ovat perusedellytys pyöräliikenteelle. 
Reittien kattavuus vaikuttaa pyöräliikenneverkon jatkuvuuteen, sujuvuu-
teen, loogisuuteen, turvallisuuteen ja miellyttävyyteen. Turvallisuuteen 
taas vaikuttavat erityisesti risteysjärjestelyt autoliikenteen kanssa sekä 
jalankulun ja pyöräilyn erottelu. Turvallisuuden tunne on tärkeä tekijä kul-
kumuotoa valittaessa – jos pyöräily koetaan vaaralliseksi, pyörää ei valita 

itse eikä anneta myöskään lasten pyöräillä. Sujuvuutta ja turvallisuutta voi-
daan lisätä myös opastusta ja kunnossapitoa parantamalla.

Toimenpiteet

12 Rakennetaan verkon yhteyspuutteita

Vastuutaho  TEKE

Muut mukana -

Kustannukset 60 milj. € , josta valtaosa on pyöräilyn   
   edistämistä reittipuutteiden korjaamiseksi.  
   Kustannukset sisältyvät esitettyyn pyöräilyn  
   edistämisen vuosittaiseen rahoitukseen. 

Aikataulu  2014-> 

Espoossa on vuonna 2011 valmistunut Kevyen liikenteen väylien kehittämis-
ohjelma, jossa on määritelty verkon yhteyspuutteet ja niiden rakentamisen 
kiireellisyys. Kehittämisohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 
vuonna 2012. 

Kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelmaan koottiin aikaisempien 
suunnitelmien sekä asiantuntijoiden ja laajan vuoropuhelun avulla verkon 
parantamiskohteet. Hanketarpeita on yhteensä 125 ja ne on jaoteltu kol-
meen kiireellisyysluokkaan:

• Kiireellisyysluokka I: vuodet 2012–2016 (5 v. Jakso) 

• Kiireellisyysluokka II: vuodet 2017–2021 (5 v. Jakso) 

• Kiireellisyysluokka III: vuoden 2021 jälkeen toteutettavat hankkeet. 
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Noin vuodesta 2017 eteenpäin tehdään erillisselvitys, jossa käydään läpi 
olevan seutureitti- ja laatukäytäväverkoston risteysjärjestelyt ja muut 
parannettavat toimenpiteet maastoinventoinnein läpi. Selvityksen osana 
arvioidaan lisäinvestointi- ja käyttömenotarve.  Suurin osa pyöräliikenteen 
onnettomuuksista tapahtuu risteysalueilla. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn 
yhdistetyt väylät alueilla, joissa kävelijöitä on paljon, aiheuttavat vaarati-
lanteita ja tyytymättömyyttä sekä pyöräilijöille että kävelijöille. Yhdistetty 
kävely- ja pyörätie on toimiva ratkaisu silloin, kun väylän funktio ja käyttä-
jämäärät sen sallivat.

Rakentamisohjelman hankkeiden kustannusarvio on arvioitu karkeasti kilo-
metrikustannukseen pohjautuen. Kiireellisyysluokkien I ja II hankkeiden 
yhteenlaskettu kustannus on noin 30 miljoonaa euroa ja kiireellisyysluokan 
III noin 30 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää myös ulkoilureittihank-
keita ja kävelyn olosuhteiden parantamishankkeita, joten kaikki kustannuk-
set eivät kohdistu pyöräilyn edistämiseen. Osa hankkeista toteutetaan mui-
den infrahankkeiden yhteydessä, jolloin niiden rahoitus ei tule erillisestä 
kävelyyn ja pyöräilyyn suunnatusta rahasta.

13 Parannetaan risteysjärjestelyjen sujuvuutta ja turvallisuutta  
 sekä jalankulun ja pyöräilyn erottelua aluekeskuksissa ja  
 ”kylissä”

Vastuutaho  TEKE

Muut mukana KSK

Kustannukset Kustannukset sisältyvät esitettyyn   
   pyöräilyn edistämisen vuosittaiseen   
   rahoitukseen.

Aikataulu  2017->

Puuttuvien yhteyksien rakentamisen lisäksi myös olemassa olevien vaaral-
listen tai huonosti toimivien ratkaisujen parantaminen on erittäin tärkeää. 
Tavoitteena on taata turvalliset ja houkuttelevat pyöräilyreitit ja hyvät pyö-
räpysäköinnin paikat aluekeskuksissa ja muualla Espoossa olevien nykyis-
ten ja uusien ”kylien” sisällä, erityisesti koululaisille ja lähipalvelujen asioin-
nissa.  

Kuva 40. Tanskalaista mallia Harlemista risteysjärjestelyiden selkeyttämisestä (kuva: WSP 
Finland). 
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Espoossa eroteltu kävely- ja pyörätie rakennetaan nykyisin kadun toiselle 
puolelle kaduilla, joilla ajokaistoja on 1+1 tai 2+2 ja kadun molemmilla puolil-
la on jalankulku- ja pyörätiet. Muissa tapauksissa rakennetaan yhdistettyjä 
väyliä.

Risteysjärjestelyjen turvallisuutta ja sujuvuutta voidaan parantaa mm. 
liittymien uudelleen muotoilulla, rakenteellisilla ratkaisuilla, väistämisvel-
vollisuuden selkeällä osoittamisella, värjätyillä liittymäalueilla ja liiken-
nevalojärjestelyillä. Ratkaisuissa on aina otettava huomioon jalankulun 
esteettömyys.

Selkeä erottelu ja erottelun yhdenmukaisuus auttavat niin jalankulkijaa, 
pyöräilijää kuin autoilijaakin toimimaan turvallisesti. Pyöräilyllä ja jalan-
kululla on toisistaan poikkeavia tarpeita, jotka konkretisoituvat liittymis-
sä. Kulkumuotojen erottelu vilkkaimmilla väylillä on välttämätöntä, jotta 
molemmille käyttäjäryhmille voidaan tehdä hyvät rakenteelliset järjestelyt. 

Lähtötietoa kohteista, joissa tarvitaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua ja 
risteysjärjestelyjen parantamista saadaan toimenpiteen 6 ”Tehdään pyö-
räilyn kilpailukyvyn tarkastelut aluekeskuksittain” tuloksista. Parantamis-
toimenpiteet voidaan rakentaa muiden rakentamishankkeiden yhteydes-
sä, toteuttaa liikenneturvallisuuden pieniin toimenpiteisiin kohdistetusta 
rahasta tai rahoittaa kävelyn ja pyöräilyn erillisiin investointeihin kohdis-
tetusta rahasta. Työ ajoittuu seuraavan valtuustokauden toimenpiteisiin.

 14 Parannetaan opastusta

Vastuutaho  TEKE

Muut mukana KSK, LIPA

Kustannukset virkatyötä / konsulttityö

Aikataulu  ensimmäinen vaihe 2014->, toinen vaihe  
   2017-2020->

Katkeamaton ja selkeä opastus takaa sujuvan matkanteon ja lisää pyöräilyn 
houkuttelevuutta. Pelko eksymisestä on monelle este matkaan lähtemises-
tä. Pyöräreittien opastuksen parantaminen nousi tärkeimpien parannetta-
vien asioiden joukkoon työn aikana tehdyssä asukaskyselyssä.

Pyöräliikenteen opastuksen tulisi noudattaa nykyistä enemmän autoliiken-
teen opastuksen periaatteita. Tärkeää on opastukseen loogisuus, johdon-
mukaisuus ja katkeamattomuus. 

Opastuksen parantaminen voidaan aloittaa vaiheittain. Ensimmäisessä 
vaiheessa opastuksen parantaminen otetaan mukaan jokaiseen suunnitel-
tavaan ja toteutettavaan pyörätiehankkeeseen, erityisesti metron pyöräi-
lykaupunkilselvitysten mukaisiin laatureitteihin.  Näin asia tulee otetuksi 
huomioon uusissa kohteissa. Seuraavassa vaiheessa tehdään opastuksen 
parantamisen alueellisia tarkasteluja, jolloin mukaan tulevat myös ne koh-
teet, joita ei ole parannettu ensimmäisessä vaiheessa. Opastuksen suunnit-
telussa tulee tehdä yhteistyötä, ja ottaa huomioon ulkoilureittien opastus 
ja käynnistyvä työ laatureittien seudullisesta opastuksesta sekä valtakun-
nallisten pyörämatkailureittien opastus.
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Yksi osa opastuksen parantamista on opastuksen huomioon ottaminen 
kunnossapidossa. Ilkivalta on merkittävä ongelma jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden opasteissa: opasteita rikotaan ja käännetään väärään suuntaan. 
Opastuksen kunnon säännöllisen tarkastamisen tulisi kuulua kunnossapi-
don toimiin.

15 Parannetaan pyöräteiden kunnossapitoa

Vastuutaho  TEKE

Muut mukana KSK

Kustannukset suunnittelu virkatyötä

Aikataulu  kunnossapitokartta 2014, kokonaisvaltainen  
   kunnossapidon tarkastelu 2017-2020

Pyöräilyn kannalta talvihoidon suurimmat haasteet ovat talvihoidon laadun 
yllättävä muuttuminen kesken pyöräreitin ja talvihoidon heikko taso pyö-
räteillä. Myös pyöräteiden kunnossapitoluokan kytkös autoliikennereittien 
kunnossapitoluokkaan saattaa aiheuttaa laadunvaihteluita ja epäjohdon-
mukaisuutta pyöräreittien hoidon laadussa. Yksittäisistä kunnossapidon 
osista erityisesti loskan poisto on asia, jossa on kehitettävää. Jäätynyt los-
ka aiheuttaa pyöräteille pinnan, jolla ajaminen on erityisen vaarallista ja 
epämukavaa.

Kunnossapidon tasolla on Ruotsissa todettu olevan suora yhteys tapah-
tuneisiin onnettomuuksiin. Tutkimuksen mukaan 60 % pyöräilijöille 
tapahtuneista yksittäisonnettomuuksista voitaisiin välttää tehokkaan ja 

säännöllisen kunnossapidon avulla (Niska 2013). Pyöräilijöiden yksittäison-
nettomuudet tulevat harvoin poliisin tietoon ja sitä kautta onnettomuusti-
lastoihin. 

Toimenpiteen 11 mukaan laatureitit siirretään parhaaseen kunnossapito-
luokkaan heti niiden valmistuttua. Kunnossapitoa tulisi kuitenkin tarkas-
tella myös kokonaisuutena. Toisen valtuustokauden toimenpiteisiin kuu-
luu toimenpide, jossa koko pyörätieverkon kunnossapitoluokitus ja hoidon 
laatuvaatimukset tarkistetaan kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on, että 
kaikki pyöräilyn pääreitit ja pääreitteihin kuuluvat ajorataosuudet kuului-
sivat kunnossapitoluokkaan 1. Lisäksi myöhemmin voidaan arvioida uuden 
superluokan muodostaminen vastaamaan laatureittien kunnossapidon tar-
peita.

Yhtenä kehittämistarpeena kunnossapidossa on myös talvihoitoluokituk-
sesta informoiminen. Erityisesti viheralueiden pyöräreitit muuttuvat talvel-
la osan reiteistä muuttuessa laduiksi, jolloin olisi tärkeää tiedottaa käyttä-
jälle talvihoidetun reitin sijainnista. Sama tilanne tulee eteen reiteillä, jotka 
kuuluvat alempiluokkaiseen pyörätieverkkoon – tällöin käyttäjä tarvitsee 
tiedon lähimmästä vaihtoehtoisesta reitistä, joka kuuluu korkeampaan kun-
nossapitoluokkaan. Hyvä keino käyttäjien informoimiseen on laittaa kartta 
kunnossapitoluokista internetiin. Tämä voidaan toteuttaa jo lähivuosina. 
Nykyiset ja tulevat sähköiset palvelut antavat kuitenkin mahdollisuuksia 
erityisen käyttäjäystävällisiin ratkaisuihin pidemmällä tulevaisuudessa: 
talvihoitoluokitus voidaan lisätä yhdeksi parametriksi reittioppaaseen tai 
käyttäjille voidaan antaa tieto väylän hoidosta lähes reaaliaikaisesti gps-
teknologian avulla. Nämä mahdollisuudet jäävät harkittavaksi. Reittiop-
paan kehittäminen vaatii seudullista yhteistyötä. 
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16 Lisätään työmaakohteiden ohjeistukseen pyöräilyn huomioon  
 ottaminen

Vastuutaho  TEKE, rakennusvalvonta

Muut mukana rakentajat, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten  
   kaupungit

Kustannukset virkatyötä

Aikataulu  2014->

Kehittyvään kaupunkiin kuuluvat rakennus- ja korjaustyöt ja niiden aihe-
uttamat haitat liikenteelle. Haittoja voidaan kuitenkin minimoida ottamalla 
huomioon kaikki kadun käyttäjäryhmät. Erityisesti pyöräliikenteen järjeste-
lyt työmaiden kohdalla on usein huonosti hoidettu. Puutteita on sekä opas-
tuksessa että kiertoreiteissä ja päällysteen laadussa. 

Tilapäisten liikennejärjestelyjen vaatimukset on esitetty ohjeessa ”Kaivu-
työt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla”. Tähän ohjee-
seen tulee pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyönä lisätä tarkemmat 
vaatimukset pyöräliikenteen huomioon ottamisesta. Tilapäisissä järjeste-
lyissä on otettava huomioon pyöräliikenteen asema työmaan kohdalla ole-
valla väylällä. Laatukäytävien ja pääreittien kohdalle osuvien työmaiden 
järjestelyt tulee suunnitella erityisen huolellisesti ja niiden kohdalla tulee 
olla tiukemmat vaatimukset mm. reittien leveydelle ja väliaikaisen päällys-
teen laadulle. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota työmaan kestoon ja uudel-
leenpäällystämisen nopeuteen sekä liikennejärjestelyjen toteuttamisen 
valvontaan.

 Kuva 41. Työmaan aikaisen pyöräilyreitin mallikelpoinen opastus (kuva: WSP Finland). 
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4.6 Asemien saavutettavuus ja palvelut

Tavoite

Asemalle johtavat katkeamattomat pyöräily-yhteydet ja hyvin järjes-
tetty pyöräpysäköinti takaa matkan sujuvuuden myös määränpäissä.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Liityntämatkan sujuvuus tarjoaa asukkaille luotettavan ja täsmälli-
sen matka-ajan. Kestävien liikennemuotojen kilpailukyky nousee kun 
sekä pyöräilyn että joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään yhtäai-
kaisesti. 

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Asemien saavutettavuus pysyy nykyisellään ja palvelutaso huono-
nee pyöräpysäköintimäärien kasvaessa. Kalliiden raideinvestointien 
potentiaalia ei saada täysin hyödynnettyä, jos kaikki matkaketjun 
osat eivät toimi.

Espoon joukkoliikenne tulee tulevaisuudessa tukeutumaan vahvasti raide-
liikenteeseen metron ja kaupunkiradan rakennuttua. Myös asutus asemien 
läheisyydessä tiivistyy ja lisääntyy. Pyöräilyn hyödyntäminen liityntäliiken-
nemuotona on siis mahdollisuus, jota ei kannata hukata. 

Pyörän käyttöä liityntäliikennemuotona voidaan lisätä järjestämällä ase-
malle sujuvat yhteydet läheisiltä asuinalueilta ja rakentamalla asemalle 
riittävän lähelle ja riittävästi laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja. Pyörän 
käyttö liityntäliikennemuotona on vilkkainta 0,3–2,0 km päässä asemasta, 
joten yhteydet asemille tulee tarkastella ainakin tältä etäisyydeltä. 

 

Pyöräpysäköintipaikkojen tulee sijaita sellaisessa paikassa, jossa pyörät 
ovat hyvän sosiaalisen kontrollin alla eli paikassa, jossa kulkee ihmisiä pal-
jon ohi. Pyörään kohdistuvan ilkivallan ja varastamisen pelkoa vähentää 
myös hyvä valaistus ja kameravalvonta. Pyörätelineen tulee olla sellainen, 
johon pyörän saa lukittua rungosta. HKL on kehittänyt asemien liityntäpy-
säköintiin pyöräpysäköinnin kalustesarjan, jota tullaan kokeilemaan kesällä 
2013 ensimmäisissä pilottikohteissa.

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan (Martens K. 2007) pyöräpysäköinnin 
lisääminen paransi tyytyväisyyttä, lisäsi pysäköityjen pyörien määrää ja 
kasvatti pyörällä tehtyjen liityntämatkojen osuutta. 

Kuva 42. Eri liikennemuotojen potentiaali liityntäliikenteessä (Metron pyöräkaupunkiselvitykset 
2011). 

• Kävely on noin kilometriin saakka päälii-
tyntämuoto

• Liityntäpyöräily on vilkkainta 300…2000 
metrin etäisyydellä asemasta

• Liityntäpyöräilypotentiaali alkaa noin 
300 metrin etäisyydellä asemasta 
poispäin

• 85 % liityntäpyörämatkoista tehdään 2 
km linnuntie-etäisyydeltä asemasta
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Toimenpiteet

17 Tarkennetaan suunnitelmat ja toteutetaan asemien   
 pyöräpysäköintiä ja asemille johtavia yhteyksiä

Vastuutaho  TEKE, KSK

Muut mukana -

Kustannukset investointi tehdään radan ja asemien   
   toteuttamisen yhteydessä

Aikataulu  2013-> metroon ja kaupunkirataan liittyvä  
   suunnittelu

Työ asemien saavutettavuuden ja pyöräpysäköinnin parantamiseksi on jo 
aloitettu käynnistämällä suunnittelu. Metroradan asemista on valmistunut 
kaavoituksen ja liikennesuunnittelun lähtötiedoksi pyöräkaupunkiselvi-
tykset, joissa on arvioitu tarvittavan pyöräpysäköinnin määrä asemilla ja 
tarkasteltu aseman tulosuuntia väylien parantamisen ja pyöräpysäköinnin 
sijoittamisen lähtötiedoksi (kuva 44). Lisäksi suunnitelmissa on tehty alus-
tava verkollinen analyysi radan suuntaisen laatureitin sijainnista ja muiden 
asemalle johtavien väylien parannustarpeista. Myös kaupunkiradan ase-
mista on käynnistetty vastaava suunnittelu. 

Metrokaupunkiselvityksistä Matinkylä-Olarin, Niittykummun, Urheilupuis-
ton ja Tapiolan suunnitelmat on tehty ennen laatukäytäväsuunnitelman 
valmistumista. Näiden suunnitelmien verkollinen tarkastelu on tarpeen päi-
vittää vastaamaan pyöräilyn laatureittisuunnitelmaa.

Metroasemien houkuttelevuutta lisäävien reittien/pyöräteiden suunnitel-
mat sekä pyöräparkkien toteutussuunnitelmat arvioidaan KSL:ssa syksyllä 
2013.

Kuva 43. Pyöräpysäköintiä metroasemalla Kööpenhaminassa (kuva: WSP Finland). 

Seuraavassa vaiheessa suunnitelmia laaditaan kaduista ja puistoista, josta 
edetään rakennussuunnitteluun. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2014-
2016 on suunniteltu toteuttavaksi metron asemien puuttuvia ja paran-
nettavia yhteyksiä (kuva 45). Lisäksi Keran asema toimii pyöräpysäköin-
nin uuden kalustesarjan pilottikohteena. Keran liityntäpyöräpysäköinnin 
parannustyöt tehdään vuonna 2014.
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Kuva 44. Kaupunkiradan liityntäpaikkamäärien tarve ja liityntäsuunnat (Kaupunkiradan liityntäpysäköintiselvitys, 2013). 

Liityntäpyöräilypotentiaali ja pääliityntäsuunnat 

19 
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Kuva 45. Metron Pyöräilykaupunkiselvitysten pohjalta toteutettavat reitit vuosina 2014-2016. 
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 4.7 Viestintä ja markkinointi

Tavoite

Espoossa pyöräilyn edistämiseen kuuluvat sekä suunnitelmallinen 
viestintä että pyöräilytapahtumat.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Asukastyytyväisyys ja pyöräily-ystävällinen ilmapiiri lisääntyvät. 
Pyöräily lisääntyy. Toimenpiteiden ja virkamiestyön hyväksyntä kas-
vaa kun tiedotus ja avoimuus lisääntyvät.

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Tyytymättömyys ja virkamiesten kuormittuminen kasvaa, jos tieto 
ei kulje eri sidosryhmien välillä. Pelkät infratoimenpiteet eivät riitä 
edistämisohjelman tavoitteiden toteutumiseksi.

Viestintä ja markkinointi ovat tärkeä ja erottamaton osa pyöräilyn edistä-
mistä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että parhaat tulokset pyöräi-
lyn lisäämisessä saadaan yhdistämällä infrainvestoinnit ja markkinointi ja 
viestintä. Viestinnän ja markkinoinnin avulla lisätään ihmisten tietoisuutta 
tarjolla olevista palveluista ja toivotuista käyttäytymismalleista, luodaan 
positiivisia mielikuvia ja vahvistetaan myönteisen ilmapiirin syntymistä. 
Parhaimmillaan markkinointi ja viestintä luovat yhdessä infrainvestointien 
kanssa positiivisen kehän, jossa toimenpiteet yhdessä lisäävät pyöräilyä 
ja lisääntyneen pyöräilyn ansiosta ihmisten asenteet muuttuvat mikä taas 
lisää pyöräilyä. 

Monien pyöräilykaupunkien edistämisohjelmissa on todettu, että ilman 
näkyvää ja jatkuvaa markkinointia laajat ja kattavatkaan infra-investoinnit 
eivät tuota haluttua tulosta. Markkinoinnin ja kampanjoiden avulla voidaan 

joko houkutella lisää pyöräilijöitä, vahvistaa haluttuja käyttäytymismalleja 
tai lisätä ihmisten tietoisuutta pyöräilyn olosuhteista tai sen vaikutuksista. 
Toimiva markkinointi ja brändi syntyvät yhteistyöllä ja selkeän viestintäst-
rategian avulla.

Onnistunein markkinointi perustuu yleensä rajattuun kohderyhmään ja 
juuri valitulle kohderyhmälle suunnatusta viestistä. Potentiaalisia kohde-
ryhmiä Espoossa ovat nuoret ennen mopo- ja ajokortin saamista sekä työ-
matkoihin kohdistuva markkinointi.

Toimenpiteet

18 Laaditaan viestintäsuunnitelma

Vastuutaho  LIPA, KSK

Muut mukana TEKE, Terveyspalvelut, Kaupunkikulttuuri

Kustannukset virkatyö / konsulttityö

Aikataulu  2015

Viestintäsuunnitelmassa määritellään viestintäprosessi, vastuut ja tapa 
viestiä. Lisäksi siinä suunnitellaan viestinnän toimenpiteet, niiden ajoitus ja 
rahoitus, mediayhteistyö ja viestinnän ilme. Viestinnän ilme on osa kaupun-
gin pyöräilybrändin kehittymistä.

Ensimmäisinä vuosina viestinnän painopiste perustuu mediayhteistyöhön 
ja positiivisista parannuksista viestimiseen. Kun laatureittiverkkoa on saa-
tu valmiiksi kokonaisia osuuksia ja myös muun pyöräverkon laatutasoa on 
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nostettu, voidaan viestinnässä siirtyä markkinointiin uusien pyöräilijöiden 
saamiseksi. Tällöin myös viestinnän budjettia tulee nostaa merkittävästi.

Osana viestintäsuunnitelmaa tulee tehdä suunnitelma ajankohtaisen tie-
don, kuten pyöräilyn olosuhteiden, pyöräilyn vaikutusten ja pyöräilymäärien 
paremmasta esiin tuomisesta. Tiedon saamisen helppous ja saadun tiedon 
ajantasaisuus ovat tärkeitä tekijöitä viestinnässä ja mielikuvien luomisessa. 
Markkinoitavia palveluita ovat mm. pyöräilykartat ja pyöräilyn reittiopas. 
Myös kunnossapitoluokista informoiminen kuuluu parempaan viestintään.

Kuva 46. Tanskalaista pyöräilykulttuuria (kuva: Pyöräilykuntien verkosto).

Kuva 47. Esimerkki Dublinin turistipisteen viestinnästä eri kulkumuotojen saavutettavuuden 
suhteen (kuva: WSP Finland).
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19 Tuetaan ja ollaan mukana luomassa espoolaista   
 pyöräilykulttuuria

Vastuutaho  LIPA

Muut mukana Nuorisopalvelut, Kaupunkikulttuuri, KSK

Kustannukset toimitaan aluksi nykyisten toimintamallien ja  
   budjetin rajoissa

Aikataulu  2013->

Espoossa ei ole perinteitä pyöräilytapahtumien järjestämiseen ja niihin 
osallistumiseen. Pyöräilyn ympärille on vuosien mittaan kehitetty monia 
valmiiksi konseptoituja tapahtumia ja kampanjoita, joihin osallistuminen on 
tehty helpoksi – käytettävissä on usein valmiita markkinointimateriaaleja 
ja valmiit nettisivut tapahtuman markkinointiin ja tiedottamiseen. Tällaisia 
kampanjoita ovat esimerkiksi Kilometrikisa, Pyöräilyviikko, Autoton päivä, 
Liikkujan viikko ja Pyörällä töihin -päivä.

Esimerkkinä kampanjoiden ja kilpailujen vaikuttavuudesta toimii Kilomet-
rikisa, jonka osallistujille tehtiin vuoden 2011 kisan jälkeen kysely, jonka 
tarkoituksena oli selvittää minkälaisena pyöräilyn kannustimena Kilometri-
kisa koettiin. Tulokset olivat rohkaisevia: Aiemmin passiivisista pyöräilijöis-
tä puolet sanoi lisänneensä pyöräilyä ja yli puolet heistä sanoi jatkavansa 
kisan jälkeenkin. Kaikista osallistujista 16 % sanoi innostuneensa ympäri-
vuotisesta pyöräilystä kisan vaikutuksesta.

Kuva 48. Fillarikansa juhlii -tapahtumassa oli mukana myös fillarikirjasto (kuva: Måndag).

Pyöräilytapahtumien ja -kampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen 
kannattaa ottaa mukaan pyöräily- ja asukasjärjestöt. Yhdistämällä voimat 
saadaan aikaiseksi näyttävämpiä tapahtumia ja molemmat osapuolet voi-
vat antaa yhteisen tapahtuman käyttöön omat vahvat puolensa – kaupunki 
esimerkiksi ammattitaitoisen tiedotuskoneiston ja järjestöt vapaaehtois-
työvoimaa itse tapahtuman ajaksi.
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20 Kehitetään lasten ja nuorten asennekasvatusta

Vastuutaho  LIPA, SITO

Muut mukana Nuorisopalvelut, HSL

Kustannukset kustannuksia ei ole arvioitu

Aikataulu  2014

Lasten ja nuorten asenteisiin vaikuttaminen johtaa tuloksiin pitkällä tähtäi-
mellä ja on siksi merkittävää. Lisäksi lapset kyseenalaistamassa vanhempi-
en liikkumistottumuksia saattaa vaikuttaa laajemminkin liikkumiseen. 

Lasten ja nuorten asennekasvatuksessa kannattaa tehdä yhteistyötä ole-
massa olevien verkostojen eli koulujen, urheiluseurojen ja nuorisotalojen 
kanssa. Kouluille ja urheiluseuroille on laadittu valmiita toimintamalleja ja 
materiaaleja, joita kannattaa hyödyntää työssä. Näitä ovat mm. pyöräile-
vät ja kävelevät koulubussit, lasten pyöräilykoulut, koululaisten kilometri-
kisa, liikennekäärmepeli ja sinetti-seurojen vaatimukset. Lisäksi Espoossa 
on meneillään monivuotinen EU-hanke Bike to Track – Track to Bike, jon-
ka avulla pyritään houkuttelemaan nuoret ja nuorten perheet vapaa-ajalla 
pyöräilemään.

Kuva 49. Lasten liikennekasvatus on tehokasta tavarafillarin kyydissä (kuva: Pyöräilykuntien 
verkosto). 
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 4.8 Seuranta

Tavoite

Pyöräilyn olosuhteita seurataan säännöllisesti ja seuranta tehdään 
sen jatkohyödyntämistä ajatellen. Tieto on avointa ja helposti käy-
tettävissä.

Vaikutukset toimenpidekokonaisuuden toteuduttua

Pyöräilyolosuhteet kehittyvät laatutason parantuessa ja asukastyy-
tyväisyys lisääntyy. Kehitys on taloudellisesti ohjattu oikein ja resur-
sointi on riittävällä tasolla. Pyöräilyolosuhteiden kehityksestä tulee 
pitkäjänteistä ja laadukasta työtä.

Vaikutukset, jos toimenpidekokonaisuus ei toteudu

Pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen kärsii ja sen laadukkuut-
ta ei voida taata. Seurannan puute estää kehittymisen ja todellisten 
vaikutusten arvioimisen.

Pyöräilyn aseman nostaminen ja priorisoiminen yhtenä kestävän kehityk-
sen keinona edellyttää sen vaikutuksien todentamista niin poliittiseen pää-
töksentekoon kuin yksittäisiin suunnitteluratkaisuihin. Pyöräilyn edistämis-
ohjelmassa on asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi pyörämatkojen 15 
% kulkumuoto-osuus vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi 
ja sen seuraamiseksi tarvitaan säännöllistä ja validia tutkimustietoa liittyen 
pyöräilyn olosuhteisiin Espoossa. 

Tällä hetkellä pyöräilyolosuhteiden seuranta kattaa pistemäisissä kohteissa 
tehtävät laskennat vuosittain (vaihtuvat paikat) sekä asiakastyytyväisyyttä 
koskevan kyselyn muun liikennetutkimuksen ohessa. Pyöräilijöiden määrän 

lisäksi on tärkeää seurata edistystä kokonaisvaltaisesti, jolloin saadaan tie-
toa esimerkiksi yhteiskuntataloudellisiin laskelmiin tai ympäristöarviointei-
hin.

 Kuva 50. Näytölliset pyörälaskurit ovat yleistyneet Suomessakin. Näytöllinen laskuri toimii sekä 
seurannan että markkinoinnin välineenä (kuva: Pyöräilykuntien verkosto).
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Toimenpiteet

21 Otetaan käyttöön pyöräilyn seurantamittarit ja kerätään ja  
 julkaistaan tiedot säännöllisesti

Vastuutaho  KSK, TEKE

Muut mukana Liikuntapalvelut, Tilakeskus

Kustannukset suunnittelu virkatyötä, toteuttamisen   
   kustannuksia ei ole arvioitu

Aikataulu  2014->

Seurantamittarit tukevat asetettua tavoitetta ja seuraavat sen toteutumis-
ta. Seuranta kohdistuu asetettujen kärkitoimenpiteiden jatkuvaan seuraa-
miseen ja arviointiin. Sen tulisi kattaa kaikki edistämisohjelman osa-alueet 
politiikasta infraan ja toteutukseen. Tiedon hyödyntämisen ja julkaisemisen 
edellytys on sen tuottaminen selkeään ja avoimeen tietokantaan. Lisäksi 
seurannan mahdollistamiseksi tiedon tulee olla vertailukelpoista niin his-
toriallisiin kuin tulevaisuuden lähteisiin. Yhtenä asukastyytyväisyyden 
edellytyksenä on kaupungin tekemän työn osoittaminen ja toimenpiteiden 
vaikuttavuuden todentaminen sen asukkaille. Seudullisesti yhtenevien mit-
tarien asettamisen ja standardisoimisen edellytys on seudullinen yhteistyö.

Asetettujen mittarien tulisi kertoa mitä mitataan ja miten. Ehdotetut seu-
rantamittarit on jaettu viiteen osa-alueeseen (taulukko 7):

1. Edistämisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen
2. Käytetyt resurssit
3. Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin
4. Pyöräilyn olosuhteet
5. Liikenteelliset vaikutukset

Taulukko 7. Alustava ehdotus osa-alueiden seurantamittareista ja tilanteesta seurannan nykytilasta 
kyseisten mittarien osalta.

Mittari                                                                                        Tilanne mittarin osalta

1. Edistämisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

• Edistämisohjelman tavoitteiden 
toteutuminen

Kulkumuoto-osuus %: Liikennetutkimukset 
(HLT, HSL:n laaja liikennetutkimus)

•  Edistämisohjelman toimenpiteiden 
toteutuminen Pyöräilytyöryhmä seuraa tulevaisuudessa

2. Käytetyt resurssit

• Investoinnit
Vain pyöräilyn erillisinvestointien määrää 
seurataan, ei pyöräjärjestelyjen osuuksia 
muissa hankkeissa, TEKE seuraa jatkossa

3. Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin

• Pyöräilyn turvalliseksi kokevien määrä Lisätään kysymys liikennebarometriin ja 
toteutetaan barometri säännöllisesti

• Pyöräliikennejärjestelyt selkeäksi 
kokevien määrä 

Lisätään kysymys liikennebarometriin ja 
toteutetaan barometri säännöllisesti

• Pyöräilyn sujuvaksi kokevien määrä Lisätään kysymys liikennebarometriin ja 
toteutetaan barometri säännöllisesti

4. Pyöräilyn olosuhteet

• Pyöräliikennejärjestelyjen tunnusluvut 
(eri tyyppisten väylien pituudet ja 
osuudet)

Ei seurata näin tarkasti, TEKE seuraa 
jatkossa

• Laatureittien (HSL) määrä ja osuus TEKE seuraa jatkossa

• Pyöräkaupunkiselvitysten yhteyksien 
määrä TEKE seuraa jatkossa

• Pyöräpysäköintipaikkojen määrä 
asemanseuduilla KSK seuraa nykyisin

• Parhaaseen talvihoitoluokkaan kuuluvien 
väylien määrä TEKE seuraa jatkossa

• Parhaaseen talvihoitoluokkaan kuuluvan 
pääreitistön (laatureitit ja seutureitit) 
osuus

TEKE seuraa jatkossa

5. Liikenteelliset vaikutukset 

• Pyöräilijöiden määrän ja matkojen 
määrän kehitys 

Pyöräliikennelaskennat (KSK) ja 
liikennetutkimukset (HLT, HSL)

• Pyörämatkojen pituudet Liikennetutkimukset (HLT, HSL),  
KSK analysoi tulokset jatkossa

• Pyörämatkojen tarkoitukset Liikennetutkimukset (HLT, HSL),  
KSK analysoi tulokset jatkossa

• Pyöräilyn kulkumuoto-osuus syksyn 
arkivuorokautena 

Liikennetutkimukset (HLT, HSL),  
KSK analysoi tulokset jatkossa

• Työmatkapyöräilijöiden osuus ja matkat Liikennetutkimukset (HLT, HSL),  
KSK analysoi tulokset jatkossa

• Työ-, koulu- ja opiskelumatkojen 
kulkumuoto-osuus 

Liikennetutkimukset (HLT, HSL),  
KSK analysoi tulokset jatkossa

• Pyöräilyonnettomuuksissa kuolleiden ja 
loukkaantuneiden suhde suoritteeseen KSK seuraa jatkossa
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4.9 Yhteenveto

Pyöräilyn edistämisohjelmaan on koottu toimenpiteitä, joita toteuttamalla 
Espoo pyrkii tavoitteeseensa olla matkaketjujen ja laatureittien mallikau-
punki sekä nostaa pyörämatkojen kulkumuoto-osuus 15 %:iin syksyn arki-
päivinä vuoteen 2024 mennessä. Taulukkoon 8 on koottu kaikki toimenpi-
teet, niiden vastuutahot, muut mukana olevat tahot sekä toimenpiteiden 
ajoitus. Monet toimenpiteistä ovat pitkäkestoisia tai jatkuvia toimenpiteitä. 
Niiden intensiteetti saattaa kuitenkin vaihdella vuosittain. Taulukon värien 
tummuusvaihtelut kuvaavat tekemisen intensiteettiä eri vuosina. 

Edistämisohjelman toimenpiteet jakautuvat seuraaviin ryhmiin: 

• Poliittinen tahto ja resurssit

• Liikennejärjestelmä

• Laatureitit

• Sujuvat ja turvalliset reitit

• Asemien saavutettavuus

• Viestintä ja markkinointi 

• Seuranta.

Poliittisen tahdon ja resurssien ja liikennejärjestelmän osakokonaisuudet 
ovat kaupungin organisaatiossa asukkaalle näkymättömiä prosesseja, jot-
ka ovat kuitenkin välttämättömiä hyviin tuloksiin pääsemiseksi. Laatureitit, 
sujuvat ja turvalliset reitit ja asemien saavutettavuus ovat infrapainotteisia 
osakokonaisuuksia. Infran kehittäminen on välttämätöntä, jotta pyöräilystä 
saadaan nopeaa, helppoa, sujuvaa, turvallista ja houkuttelevaa ja sitä kaut-
ta kilpailukykyinen kulkumuoto. Viestintä ja markkinointi tukevat pyöräilyn 
houkuttelevuutta ja muokkaavat asenteita, ja ovat siten tärkeä osa koko-
naisuutta. 

Osakokonaisuuksien luonne taustalla tapahtuviin prosesseihin ja asukkail-
le näkyvänä infran rakentamisena näkyy myös toimintojen sijoittumisesta 
neliporrasperiaatteen portaille (kuva 51). 

Neliporrasmalli on liikenteen toimenpiteiden arviointikehikko, jonka aja-
tuksena on arvioida ensin sellaisia liikenteeseen vaikuttavia toimenpiteitä, 
joissa ei tarvita uusia väyläinvestointeja. Tavoitteena on tuottaa tarvittavat 
palvelut aiempaa vähemmillä resursseilla. Alimman tason keinoilla pyritään 
vaikuttamaan liikkumistarpeeseen. Tällä tasolla voidaan pyrkiä vaikutta-
maan kulkumuotojen priorisointiin ja edistämistyön perusteisiin poliittisen 
tahdon avulla. Maankäytön toimintojen sijoittamisella on suuri merkitys 
pitkän aikavälin suunnittelussa. Toisella tasolla kuvataan nykyisen liiken-
neverkon ja liikennepalvelujen käytön tehostamista, eli olemassa olevan 
infrastruktuurin käyttämistä entistä paremmin. Kolmannella tasolla kuva-
taan pieniä parantamistoimenpiteitä, joilla nykyisen infrastruktuurin laatua 
ja toimivuutta parannetaan. Neljännellä tasolla kuvataan uusinvestointeja.
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Taulukko 8. Pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteet, vastuutahot ja ajoitus. 

nro Toimenpide vastuutaho muut mukana toimenpiteen ajoitus

2013 2014 2015 2016 2017-
2020

2021-
2024

P
O

LI
IT

TI
N

EN
 T

A
H

TO
 J

A
 

R
ES

U
R

SS
IT

1 Espoo sitoutuu pyöräilyn edistämisen tavoitteisiin KSK Pyöräilytyöryhmä, 
valtuusto

2 Kaupunginjohtaja nimeää pyöräilytyöryhmän KSK muut työryhmän hallin-
tokunnat

3 Pyöräilyn edistämistyö linkitetään nykyisiin ohjelmiin KSK

Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edist. johto-
ryhmä, Kestävä kehitys 
-kehitysohjelma

4 Lisätään resursseja TEKE, KSK - 

LI
IK

EN
N

EJ
Ä

R
-

JE
ST

EL
M

Ä

5 Parannetaan pyöräilyolosuhteiden huomioon ottamista eri kaavatasoilla KSK TEKE

6 Tehdään pyöräilyn kilpailukyvyn tarkastelut aluekeskuksittain KSK TEKE

7 Lisätään pyöräpysäköintiä kiinteistöissä ja määritellään niiden laatu KSK, RAKV -

8 Kehitetään pyöräpysäköinnin olosuhteita olemassa olevissa kiinteis-
töissä RAKV, tilakeskus KSK

LA
A

TU
-

R
EI

TI
T 9 Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittejä TEKE, KSK -

10 Suunnitellaan ja toteutetaan laatureittien opastus TEKE HSL, KSK, LIPA

11 Parannetaan laatureittien kunnossapitoa TEKE -

SU
JU

VA
T 

JA
 T

U
R

VA
L-

LI
SE

T 
R

EI
TI

T

12 Rakennetaan verkon yhteyspuutteita TEKE -

13 Parannetaan risteysjärjestelyjen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä jalan-
kulun ja pyöräilyn erottelua aluekeskuksissa ja ”kylissä” TEKE KSK

14 Parannetaan opastusta TEKE KSK, LIPA

15 Parannetaan pyöräteiden kunnossapitoa TEKE KSK

16 Lisätään työmaakohteiden ohjeistukseen pyöräilyn huomioon ottaminen TEKE, RAKV rakentajat, Helsinki, 
Vantaa ja Kauniainen

A
SE

M
IE

N
 

SA
AV

U
TE

T-
TA

V
U

U
S

17 Tarkennetaan suunnitelmat ja toteutetaan pyöräpysäköintiä ja asemille 
johtavia yhteyksiä TEKE, KSK -

V
IE

ST
IN

TÄ
 

JA
 M

A
R

K
K

I-
N

O
IN

TI

18 Laaditaan viestintäsuunnitelma LIPA, KSK TEKE, Terveyspalvelut, 
Kaupunkikulttuuri

19 Tuetaan ja ollaan mukana luomassa espoolaista pyöräilykulttuuria LIPA Nuorisopalvelut, Kaupun-
kikulttuuri, KSK

20 Kehitetään lasten ja nuorten asennekasvatusta LIPA, SITO Nuorisopalvelut, HSL

SE
U

- 
R

A
N

TA

21 Otetaan käyttöön pyöräilyn seurantamittarit ja kerätään ja julkaistaan 
tiedot säännöllisesti KSK, TEKE Liikuntapalvelut, tila-

keskus
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Kuva 51. Toimenpiteiden sijoittuminen neliporrasmallin portaille. Vaaka-akselilla on toimenpiteen vaatimien investointien suuruus. 

Neliporrasmallin tasot

Resurssit
Virkamiestyö Lisäresursointi Huomattava 

lisäresursointi

2. pyöräilytyöryhmä

4. lisäresurssit5. kaavoitus

20. kasvatus

6. aluekeskus 
tarkastelut

19. kulttuuri

18. viestintä

17. asemien pp

16. työmaat
15. kunnossapito

14. opastus

13. risteysjärjestelyt

12. yhteyspuutteet
11. kunnossapito (L)

10. opastus (L)

9. rakentaminen (L)

8. kiinteistöjen pp

7. uusien kiinteistöjen pp
21. seuranta

9 Laatureittien 
rakentaminen

17 Asemien 
saavutettavuus

12 
Yhteyspuutteiden 

korjaaminen6 Pyöräilyn 
kilpailukyky 

aluekeskuksissa

7 ja 8 
Pyöräpysäköinnin 

parantaminen 
kiinteistöissä

11 ja 15 
Kunnossapidon 
tehostaminen

13  
Risteysjärjestelyjen 

parantaminen
16 

Työmaakohtien 
parantaminen

21 Seuranta

18-20 Viestintä 
ja markkinointi

5 Pyöräilyolot 
kaavoituksessa

10 ja 14 
Opastuksen 

parantaminen

1 Sitoutuminen 
tavoitteisiin

2 ja 3 
Pyöräilytyöryhmä 

ja työn 
linkittäminen
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