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Keskeiset työkalut 

liikennesuunnittelussa

• Strategiat

• Verkkosuunnitelmat

• Ohjeistus

www.pyöräliikenne.fi



Keskeiset paikat vaikuttaa
Tilannetta on vaikeaa parantaa, jos suunnittelussa ei ole oltu hereillä alusta asti



Suunnitellaan kokonaisuutta

1. Jalankulku

2. Pyöräliikenne

3. Joukkoliikenne

4. Kuljetukset ja jakelu

5. Henkilöautoliikenne

Lähde: Liikenne kasvavassa kaupungissa (KH 1/2015)

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2016-1.pdf


Pyöräilyn edistämisohjelma 1.0

Lähde: Pyöräilyn edistämisohjelma (KH 1/2014)

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf


Tavoitteet

Lähde: Pyöräilyn edistämisohjelma (KH 1/2014)

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf


Kantakaupungin tavoiteverkko 

2025 rakentuu

Lähde: Kantakaupungin tavoiteverkko ( KSLK 5/2012 )

http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/7b/7b4e784d1cca6336fae42e41258e13f8141ae285.pdf


Yksisuuntainen pyöräliikenne

Kaksisuuntaisen pyörätien onnettomuusriski arvioitu neljä kertaa 

suuremmaksi kuin yksisuuntainen pyörätien

Kuva: Pasanen & Räsänen 1999.

+ opinnäytetyö 2017

(Matias Härme, HAMK): 

tulokset samanlaisia



Yksisuuntainen pyöräliikenne

 Kapasiteetti todella suuri

 Tilatehokas



Yksisuuntainen pyöräliikenne
 Pyöräilyn jatkuvuus erilaisten katujen välillä on helppo 

järjestää

Kuva: streetmix.net



Esikaupungin tavoiteverkko



Baanaverkko yleiskaavassa

Lähde: Baanojen verkkosuunnitelma (KSLK 3/2013) ja  Helsingin yleiskaava (KH 10/2016)

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2013-001997/kslk-2013-6/
http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/


www.pyöräliikenne.fi



”Mix if you can, separate if you must”

www.pyöräliikenne.fi



Jokainen moottoriajoneuvosuunnitelma 

on pyöräliikennesuunnitelma

Lähde: Nopeusrajoitukset Helsingissä

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/liikenneturvallisuus/


”Learn from the Best”

Utrecht, Hollanti

Kööpenhamina, Tanska

Tukholma, Ruotsi



Pyöräliikenteen edistämisohjelma päivitetään 
– toteutus ratkaisee

Kaupungin pyöräilyolosuhteet = kokonaisuus  yksittäinen suunnitelma ja toteutus



Mitä tulee toteuttaa?

Lähde: Pyöräilybarometri 2016

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-4.pdf


Toteutus ratkaisee

Lauttasaaren silta 

huippuvuorokausi 

9 168 

pyöräiltyä matkaa

Pitkäsilta 

huippuvuorokausi  

7 295 pyöräiltyä 

matkaa

Töölönlahti, Ooppera 

huippuvuorokausi  8 616 pyöräiltyä matkaa

Lähteet: Helsingin seudun EcoCounter laskimet 2018 ja pyöräliikenteen ennusteet, Strafica Oy

http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=5589
https://apps.strafica.fi/brutus/demo


Pyöräliikenteen edistämisohjelma 2.0 -

– toteutus ratkaisee

Tavoite: Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden merkittävä kasvu

Edellyttää: Kattavat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet, joiden käyttöön asukkaita 

kannustetaan. 

Kaupungin tuotettavana:

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

eroteltu 

2. Pyöräpysäköintipaikkojen määrän ja laadun nostaminen 

3. Pyöräväylien ja pysäköinnin laadukas ylläpito ympärivuotisesti

4. Selkeät ja laadukkaat työmaan aikaiset liikennejärjestelyt 

5. Pyöräliikenteen markkinointia ja viestintää



Tilannetta on vaikeaa parantaa, jos suunnittelussa ei ole oltu hereillä alusta asti

Pyöräliikenteen edistämisohjelma 2.0 

– toteutus ratkaisee



”The power of the people

is greater than the people in power”

Kuva: hs.fi /Juhani Niiranen

- Wael Ghonim



KIITOS

Reetta Keisanen

@keisasenreetta

pyöräliikenne.fi
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