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Tavoite Pyöräily nousuun

Pyöräliikennettä edistetään nykyään kilpaa eurooppalaisissa kaupungeissa. Toimiva
pyöräliikenne on tunnusomaista kestävien arvojen mukaisille kaupungeille ja sitä pi-
detään tärkeänä osana nykyaikaista kaupunkiliikennettä.

Helsingin strategiaohjelman 2009-2012  mukaisesti liikennejärjestelmää kehitetään
kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Strategiaohjelmassa on nimetty kuusi eri-
tyisesti kävelyä ja pyöräilyä koskevaa toimenpidettä:

- Uusien alueiden suunnittelussa luodaan hyvät edellytykset kävelylle ja pyöräilylle
- Asetetaan pyöräilyprojekti ja sille toteutusohjelma pyöräilyn kaksinkertaistamis-

ohjelman toteuttamiseksi.
- Lisätään pyöräkaistoja.
- Kävelyalueita lisätään ja pyörätieverkkoa tihennetään
- Toteutetaan uusi kaupunkipyöräjärjestelmä
- Pyöräilyn markkinointia lisätään

Talousarvio vuodeksi 2010 sisältää seuraavan toivomusponnen (Kvsto 11.11.2009,
Elina Moisio): "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2010 aikana käynniste-
tään valtuuston strategiaohjelmassa päätetty pyöräilyprojekti ja sen toteutusohjelman
laadinta."

Määrälliseksi tavoitteeksi on jo vuonna 1994 asetettu pyöräilyn kaksinkertaistaminen,
mihin tähtäävää ohjelmaa tarkistettiin vuonna 2003. Keväällä 2009 Helsinki allekirjoitti
Brysselin julistuksen, jonka päätavoite on pyöräilymatkojen kulkumuoto-osuuden nos-
taminen 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen mutta linjas-
sa kaksinkertaistamistavoitteen kanssa.

Pyöräilyn saaminen selvään nousuun edellyttää tähänastista tehokkaampaa toimin-
taa. Lukuisista edistämistoimenpiteistä huolimatta Helsingin pyöräliikenteen määrä on
pysynyt suurin piirtein samalla tasolla viimeiset 15 vuotta: kulkumuoto-osuus on 6-7
prosenttia.

Tausta Kaksinkertaistamisohjelma ja Sykkeli

Kaksinkertaistamisohjelman aikataulu oli alun perin vuosijakso 1995-2005, tarkiste-
tussa ohjelmassa vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmaan on kirjattu yli 50 erillistä toi-
menpidettä, joille on nimetty myös omat vastuutahonsa.
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/e73684004a1723fbaea4ee3d8d1d4668/Helsingin+pyrilyn+kaksinkertaistamisohjel
ma.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e73684004a1723fbaea4ee3d8d1d4668

Kaksinkertaistamistavoitteen toteuttamiseksi kaupunginhallitus perusti eri hallintokun-
tien edustajista koostuvan pyöräilytyöryhmä Sykkelin. Viime vuosina Sykkelin toimin-
ta on säännöllisistä kokouksista huolimatta hiipunut. Ryhmä on toiminut lähinnä jä-
sentensä välisenä tiedotuskanavana ja keskustelufoorumina.

Marraskuussa 2009 Sykkeli -työryhmä totesi pyöräilyn kehitystarpeita pohtiessaan,
että kaupungin pyöräilytyöryhmän on uudistuneessa kehitysilmapiirissä aiheellista
päivittää mandaattiaan. Toiminnassa on tarpeen keskittyä aikaisempaa enemmän lii-
kenneympäristön kehittämiseen sekä siihen liittyvään ohjeistukseen.

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/e73684004a1723fbaea4ee3d8d1d4668/Helsingin+pyrilyn+kaksinkertaistamisohjelma.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e73684004a1723fbaea4ee3d8d1d4668
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/e73684004a1723fbaea4ee3d8d1d4668/Helsingin+pyrilyn+kaksinkertaistamisohjelma.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e73684004a1723fbaea4ee3d8d1d4668


Mitä nyt tarvitaan  1) Pyöräilyprojektille johtoryhmä

Projektin johtoryhmän tehtävänä on turvata resurssit nykyisten puutteiden tunnistami-
selle ja korjaamiselle, jouduttaa oikeanlaisten suunnitteluratkaisujen omaksumista ja
toimia pyöräliikenteen painoarvon lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa.

Johtoryhmän kokoonpano:
- apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, pj.
- apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
- budjettipäällikkö Tuula Saxholm, TasKe
- virastopäällikkö Raimo K. Saarinen, HKR
- liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen, KSV

 2) Valmisteluryhmä (korvaa Sykkelin)

Valmisteluryhmä on projektin työrukkanen, joka työstää ja esittelee johtoryhmän ko-
kouksissa käsiteltävät asiat. Valmisteluryhmä on tiivis mutta joustava niin, että siihen
voidaan tarvittaessa kutsua lisää jäseniä esimerkiksi tiettyjä osahankkeita koskeviin
tehtäviin. Valmisteluryhmän jäsenillä on konkreettinen rooli pyöräilyn edistämisessä
sekä riittävästi vaikutusvaltaa oman hallintokuntansa vastuulla oleviin toimenpiteisiin.
Kokoonpano:

- projektipäällikkö Penelope Sala-Sorsimo, HKR, investointitoimisto
- projektinjohtaja Ville Alatyppö, HKR, ylläpitotoimisto
- liikennesuunnittelija Mette Granberg HSL, Liikennejärjestelmäosasto
- suunnittelija Kimmo Raineva liikuntavirasto, tekninen yksikkö
- kävely- ja pyöräliikenteen suunnittelijat Niko Palo ja Marek Salermo (ryhmän

siht.) sekä toimistopäällikkö Leena Silfverberg (ryhmän pj.), KSV-L, aluesuun-
nittelutoimisto

Yhteistyötahoina ovat eri hallintokunnat ja luottamuselimet sekä keskeiset järjestöt,
kuten pyöräilykuntien verkosto ry ja paikallinen pyöräilyjärjestö Helsingin polkupyöräi-
lijät.

Mistä aloitetaan Kiteytetään kaksinkertaistamisohjelma

Kaksinkertaistamisohjelman tarkistusraportin 2003 toimenpideluettelo kattaa lähes
kaiken, mitä pyöräilyn edistämiseksi on ajateltavissa. Suuri osa sen 51 toimenpitees-
tä on jo kokonaan tai osittain toteutunut ja monet niistä sisältyvät hallintokuntien nor-
maaliin toimintaan. Toteutetut toimet eivät kuitenkaan ole olleet erityisen kunnianhi-
moisia eivätkä pyöräilyn lisäämisen kannalta tehokkaita.

Merkittävin kaksinkertaistamisohjelmaan tarvittava korjausliike on kantakaupungin
pyörätieverkon kehittäminen niin, että pyöräilyä ei enää rinnasteta jalankulkuun vaan
entistä selkeämmin ajoneuvoliikenteeseen. Kaksisuuntaisten yhdistettyjen kävely- ja
pyöräilyteiden sijasta on pyöräily katuverkossa tehtävä nykyistä helpommaksi, mikä
edellyttää mm. yksisuuntaisia pyöräteitä ja kaistoja sekä risteysjärjestelyjen paranta-
mista.

Pyöräilyprojektin valmisteluryhmä laatii aluksi ajantasaisen kehityssuunnitelman to-
teutettavaksi 2012 päättyvällä valtuustokaudella. Johtoryhmä varmistaa resurssit vai-



kuttavimpiin toimiin ja nimeää kullekin toimelle vastuutahon. Kaksinkertaistamisoh-
jelman keskeisiä mutta vielä toteutumattomia toimia ovat (suluissa kaksinkertaista-
misohjelman toimenpiteen numero):

- Pyöräteiden suunnitteluohje (20-22, 24-26, 33, 41)
- Pyörätieverkon rakentaminen ja ylläpito (18,19,32,34)
- Pyörien pysäköinnin järjestäminen (36-38,40)
- Pyöräkeskus (39)
- Markkinointi ja valistus (3-14, 31, 47-50)

Osana valmisteluryhmän normaalia toimintaa raportoidaan julkisesti ja säännöllisesti
pyöräliikenteen ja sen olosuhteiden kehittymisestä (1).  Raportoinnista vastaavat
ryhmän jäsenet kukin oman hallintokuntansa osalta, esimerkiksi KSV/L seuraa pyö-
räilijöiden määrää ja osuutta kulkumuotojakaumassa.

Työ jatkuu 2012 => Lyhyen ja pitkän aikavälin toimet

Pyöräilyn edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Monissa kaupungeissa eri puolilla
Eurooppaa on saavutettu merkittäviä tuloksia noin kymmenen vuotta jatkuneissa pro-
sesseissa. Nyt aloitettavassa projektissa laaditaan jatkotyöohjelma ja toimenpide-
suunnitelma vuodesta 2012 eteenpäin hyödyntäen myös muualla saatuja kokemuk-
sia.
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