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Agenda

1. CitiCAP-hankkeen yleisesittely

2. Älypyörätie





Tavoite: 
hiilineutraali 

kaupunki vuonna 
2040

Haaste: liikenteen CO2-päästöt 

Nykyisellä kehityksellä ->

2030 80% päästöistä liikenteestä





3 Pääteemaa:

SUMP
Henkilökohtainen päästökauppa

Tietoalusta

sekä

1 Älykäs pyörätie





Ä l y k k ä i m m ä n  l i i k k u m i s e n  h i e r a r k i a
Arto O. Salonen, Liikenne ja maankäyttö –päivät 2017

Kävely ja pyöräily
Joukkoliikenne ja jaetut kyydit

Yksin omalla autolla

Tavoitteena on miettiä yhdessä tapoja tehdä autoilusta kestävämpää, tarjota 

ihmisille enemmän valinnan mahdollisuuksia sekä tehdä arkipäivän valintojen 

terveys- ja hyvinvointivaikutukset näkyviksi.









Mattersoft Infotripla

Moprim

Future
dialog

User 
interface

Goodsign ICT-architecture



Aikataulua:

09/2018-
12/2018

Valmisteluvaihe

•Päästödatan keruu testikäyttäjien kanssa

•Allokaatiotyöpajat asukkaiden kanssa

•Asukas-, yritys- ja henkilöstötilaisuudet  

•Älypyörätien katusuunnittelu 

•Päästökauppa-alusta valmis V1

•Yritysekosysteemi ja seuraajakaupunkistrategia

01/2019-08/2019

Testausvaihe

•Seuraajakaupunkien ilmoittautuminen
•PCT alustan testaus

•Päästökauppasovellus V1 valmis (4/2019)
•Sovelluksen testikäyttö kaupunkilaisten kanssa

•Älypyörätien rakentaminen

•1300 käyttäjän kerääminen

09/2019-
09/2020

Pilottivaihe

•Päästökauppasovelluksen lanseeraus (9/2019)

•Älypyörätie valmis

•Seuraajakaupunkien implementaation suunnittelu

•5 uutta liikkumisen palvelua aloittaa Lahdessa

•SUMP ja siihen liittyvä vuorovaikutusprosessi valmis (12/2020)



Älykäs pyörätie 
alkaa tästä





CitiCAP-älypyörätien linjausvaihtoehdot

• Reitit on esitetty katujen 
keskelle ottamatta 
kantaa väylätyyppiin 

• VE 1 Heikinkatu

• VE 2 Liipola

• VE 3 Launeenkatu

• VE 4 Uudenmaankatu

Taustakartta: Lahden kaupunki 2018



Esitys CitiCAP-älypyörätien 
poikkileikkauksiksi

Väylätyyppi

Tavoitteelliset leveydet (suluissa ehdoton minimi)

Erottelu-
tapa

Välikaista

2-suuntainen pyörätie, jonka 
rinnalla jalkakäytävä (ei 

tasoeroa)

3,5 m
(2,5 m)

0,2 m 
kiviraita

2,5 m
(1,5-2,0 m)

Reunakivellinen
ilman puita

1,0 m

Reunakivetön
puurivi
4,0 m

1-suuntainen pyörätie, jonka 
rinnalla jalkakäytävä (ei 

tasoeroa)

2,0-2,5 m
(1,5 m)

0,2 m 
kiviraita

2,5
(1,5-2,0 m)

Pyöräkaista
1,75-2,0 m

(1,25 m)
Tasoero

3,0 m
(2,5 m)

Tavoitteellinen poikkileikkaus sinne, 
missä on tilaa ja mahdollisuuksia. 

Ahtaissa ja hankalissa paikoissa 
voidaan lyhyellä matkalla sallia 

kapeampi poikkileikkaus.



Suunnittelun arkkitehtuuri



Ve 2; 2-suuntainen pyörätie ja jalkakäytävä Pohjoisella Liipolankadulla



Ve 2; 2-suuntainen pyörätie ja jalkakäytävä Ajokadun itäpuolella



Älyratkaisut

• Älyratkaisut tarkentuvat yksityiskohtaisessa suunnittelussa.
• Innovaatiokilpailun perusteella pilotoidaan

• Lumine, smartlighting, älyvalaistus ( www.lumine.fi )
• Bikeep, pyörätelineet ( www.bikeep.com)

• Lisäksi palkitaan ecolan graduaded fly ash ( www.ecolan.fi) 
• Lisäksi: Infonäytöt vaihtuvalla sisällöllä. Kytkentä henkilökohtaisen päästökaupan sovellukseen.
• Älyratkaisut on tarkoituksenmukaista sijoittaa vaihtoehdon 4 mukaiselle reitille. 

• Ensimmäisessä vaiheessa älyratkaisut esitetään sijoitettavan matkakeskuksen ja Pohjoisen 
Liipolankadun väliselle osuudelle sekä niille pyöräilyn aluereiteille, jotka ohjaavat liikennettä ao. 
yhteysvälille. 

• Lopullisessa tilanteessa älyratkaisuja esitetään toteutettavan myös vaiheessa II toteutettavalle 
vaihtoehdon 4 mukaiselle CitiCAP-älypyörätien reitille.

http://www.lumine.fi/
http://www.bikeep.com/
http://www.ecolan.fi/


Kiitos!
Lisätietoja:

Anna Huttunen, Projektipäällikkö

Anna.huttunen@lahti.fi

+35844 4826176

www.smartlahti.fi/citicap

www.lahti.fi/citicap

www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/lahti

#citicap


