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 Kävelyn ja pyöräilyn esimerkkihankkeita:

Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Maankäytön ja palveluverkon suunnittelu

• Laaditaan puuttuvat jalankulun ja pyöräilyn pääverkkosuunnitelmat ja varmistetaan, että tavoite-
 verkko esitetään varauksina kuntien kaavoissa. 

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja palvelut
Priorisoidut laatureitit

• Laaditaan koko Helsingin seudun kattava tavoiteverkkosuunnitelma. Priorisoidaan ja parannetaan
  tärkeimmät seudulliset nopean työmatkapyöräilyn pääväylät.  

Toimiva lähiympäristö
• Paikallisverkon puutteita korjataan. Laaditaan kouluittain selvityksiä, joilla kartoitetaan mahdolli-
 suuksia parantaa koulureittien turvallisuutta ja vähentää koulukuljetusten tarvetta.  

Henkilöresurssit ja ammattitaito
• Perustetaan Kuuma-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten yhteinen jalankulku- ja pyöräilysuunnittelijan  
 virka tai osoitetaan vastaavat resurssia muulla tavoin kuntien yhteistyönä.

Liikkumisen ohjaus, hinnoittelu ja sääntely
Kannustava ilmapiiri

• Selvitetään alueen peruskoulujen koulumatkapyöräilyyn liittyvät käytännöt ja suositukset sekä
  kouluissa tarjottavan liikennekasvatuksen sisältö ja määrä. Selvitysten perusteella linjataan ja suun-
 nitellaan liikkumisen ohjauksen jatkotoimet kouluissa.

Liikenteen infrastruktuuri
Tavoitteita tukeva infrastruktuuri

• Parannetaan paikalliskeskusten ja seuturaittien vanhentunutta jalankulun ja pyöräilyn infrastruk-
 tuuria sekä rakennetaan seuturaittiverkon puuttuvat osat.

Liikennejärjestelmän operointi ja ylläpito
Luotettava kunnossapito

• Luodaan seudulle yhteistyömuodot, joiden avulla kokonaisilla pääreiteillä voidaan taata hallinto-
 rajoista riippumaton korkea kunnossapidon taso.   

Tavoitteiden ja kehittämisohjelman toteutumista tulee seurata
Jalankulun ja pyöräilyn aiempaa painokkaampi edistäminen edellyttää jatkuvaa seurantaa. Kehittämisoh-
jelman toteutumisen ohella on tärkeää seurata jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden ja suosion kehitystä. 
Aikaisempi YTV:n kevyen liikenteen työryhmä laajennetaan seudulliseksi jalankulun ja pyöräilyn seuran-
taryhmäksi, jonka kokoonkutsujana toimii HSL. 
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Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa (HLJ 2011) suunnataan 
seudullista liikennepolitiikaa ja määritel-
lään liikennejärjestelmän kehittämisen
suuntaviivat. HLJ 2011:tä tehdään koko 
Helsingin seudun yhteisenä hankkeena.
Suunnittelualue kattaa pääkaupunki-
seudun kunnat, Kuuma-kunnat ja Kunta-
ryhmä Neloset. Suunnitelmassa tarkas-
tellaan liikennejärjestelmän kehittämistä 
aina vuoteen 2050 saakka. Liikennejär-
jestelmäluonnos valmistuu syksyllä 2010 
lausuntoja ja kannanottoja varten. Suun-
nitelma viimeistellään siten, että liikenne-
järjestelmäpäätös voidaan tehdä vuoden 
2011 alussa.

Kävely ja pyöräily ovat päästöttömiä liikkumistapoja ja erin-
omaista hyötyliikuntaa. Kävely on osa kaikkia matkaketjuja, sil-
lä matkan alussa, lopussa ja vaihdettaessa kulkuvälineestä toi-
seen liikutaan kävellen. Pyöräily ei vaadi suuria investointeja eikä 
erillisiä lupia. Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ja 
kulkutapaosuuden kasvattaminen parantavat liikennejärjestel-
män toimivuutta ja tukevat siten myös HLJ 2011:n tavoitteiden 
toteutumista.  

Kävelyn ja pyöräilyn nykytilannetta Helsingin seudulla on ku-
vattu raportissa, joka sisältää myös kehittämisohjelman. Työs-
sä on keskitytty kävelyyn ja pyöräilyyn itsenäisinä kulkutapoina 
ja etsitty keinoja niiden molempien edistämiseen. Tässä HLJ-
katsauksessa kuvataan tiivistettynä Kävely ja pyöräily Helsingin 
seudulla -työn toteutusta, raportin sisältöä, tavoitteita sekä laa-
dittua kehittämisohjelmaa.

Kävelyä ja pyöräilyä kannattaa edistää
Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvu paran-
taa liikennejärjestelmän toimivuutta, tuottaa kansanter-
veydellisiä hyötyjä sekä vähentää liikenteen ilmastovai-
kutuksia ja muita ympäristöhaittoja. Kävelyn ja pyöräilyn 
tilantarve on pieni ja väylät sekä muu infrastruktuuri ovat 
edullisia henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Kävely ja 
pyöräily ovatkin kustannustehokkaita liikennemuotoja niin 
yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.  Erilaisten asuk-
kaille tehtyjen kyselyjen perusteella kävely- ja pyöräilyolo-
suhteiden parantaminen on myös kuntalaisten toivelisto-
jen kärkisijoilla.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tukee tehokkaasti HLJ 
2011 -suunnitelman kärkitavoitteiden toteutumista. Myös 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), kevääl-
lä 2008 valmistunut liikennepoliittinen selonteko sekä 
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vuosien 
2009–2020 ilmastopoliittinen ohjelma ILPO kannustavat 
edistämään jalankulkua ja pyöräilyä.

Kävelyä ja pyöräilyä on monenlaista
Kävellen tai pyöräillen liikkumiseen vaikuttaa erityisesti lähipalvelujen saavutettavuus jalan tai pyöräl-
lä. Pyöräilyn luonne vaihtelee nopeasta työmatkapyöräilystä rauhalliseen huvipyöräilyyn ja toisaalta ly-
hyistä lähiympäristön matkoista pitkiin pyöräretkiin. Pyöräilyn infrastruktuuria tulisi kehittää erilaisten 
tarpeiden ja kaupunkirakenteen mukaisesti esimerkiksi siten, että järjestelyt mahdollistavat vauhdik-
kaan pyöräilyn vilkkailla työmatkaliikenteen reiteillä. Vastaavasti paikalliskeskusten lähiympäristös-
sä pyöräilynopeudet pyritään sovittamaan jalankulkijoiden vauhtiin. Käytännön syistä jalankulku- ja 
pyöräilyväylät noudattavat usein ajoneuvoliikenteen väylien linjauksia. Jalankulku- ja pyöräilyverkkoja 
suunniteltaessa tulisi kuitenkin etsiä niiden vaatimusten kannalta parhaat linjaukset. 

Kulkutapajakauma matkan pituuden mukaan laajan liikennetutkimuksen 2007–2008 tutkimusalueella 
(Helsingin työssäkäyntialue, 37 kuntaa).

Kehittämisohjelma perustuu asukkaiden ja ammattilaisten näkemyksiin
Työ on laadittu vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena 
on ollut selvittää, millä tavoin kävelyä ja pyöräilyä voidaan tehokkaimmin edistää. Aihetta on käsitel-
ty muun muassa työpajoissa. Työssä laadittu kehittämisohjelma koostuu HLJ 2011:n viiteen kehittämis-
tasoon jaetuista toimenpidekokonaisuuksista.

Kävelyn ja pyöräilyn keskeisiä tavoitteita ja toimenpidekokonaisuuksia.
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