
Pyöräily on monille ihmisille luonteva arkiliikunnan 
muoto vähintään useita kuukausia vuodessa, joillain 
Suomen paikkakunnilla jo lähes ympäri vuoden 
riippuen reitti  en kunnossapidon tasosta.
Liikenne-, ympäristö- sekä terveyspoliitti  sista syistä 
pyörän käytt öä tulisi vielä nykyisestään voimakkaasti  
lisätä.

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 
mukaan yli neljännes suomalaisten tekemistä 
automatkoista on alle kolmen kilometrin pituisia 
ja lähes puolet (43%) alle viiden kilometrin. Nämä 
matkat kuljett aisiin kätevästi  ja nopeasti  myös 
pyörällä. Pyörä onkin usein nopein kulkumuoto 
kaupungeissa lyhyillä, alle seitsemän kilometrin 
matkoilla. Pyöräilyn edistäminen on perusteltua 
myös kansanterveydellisistä näkökulmista, 
sillä pyöräily on erinomainen hyötyliikunnan 
muoto. Pyöräily kohott aa kuntoa ja parantaa 
terveytt ä vähentäen näin sairauskuluja ja 
työkyvytt ömyyspäiviä. 

Kun pyöräilijöiden ja kävelijöiden yhteismäärä ei ole 
huomatt avan suuri, toteutetaan yleensä yhdistett yjä 
pyöräily- ja kävelyteitä, joilla voi olla myös omat 
kaistansa kummallekin käytt äjäryhmälle. Kokonaan 
omat väylät on tarpeen toteutt aa pyöräilylle ja 
kävelylle sellaisilla alueilla, joilla käytt äjien määrä 
on huomatt avan suuri, esimerkiksi keskusta-
alueilla. Kysymystä erillisistä väylistä on hyvä 
tarkastella laajasta perspekti ivistä: pyöräilijöiden 
ja jalankulkijoiden erott elu pienellä pätkällä ei 
selkeytä kokonaisuutt a, vaan saatt aa aiheutt aa 
hahmott amisongelmia. 

Ideakortti   5: Pyöräily kaupunkikeskustassa



Pyöräilyn turvallisuus ja sujuvuus

Pyöräilyn suosiota voidaan lisätä tekemällä siitä houkutt elevampaa ja 
nopeampaa kuin autolla liikkuminen. Pyöräreitti  en tulisi olla sijoitett u 
niin, ett ä pyörän valitseminen kulkumuodoksi ei merkitt ävästi  pidennä 
matkaa verratt una saman matkan tekemiseen esim. autolla. 

Suunnitt elu ohjaa jalankulkijat pyöräilijöiden kanssa samoille väylille, 
mistä aiheutuu haitt aa pyöräilyn sujuvuudelle. Yleisesti  käytössä oleva 
kevyen liikenteen käsite aiheutt aa risti riitoja niputt amalla jalankulkijat 
ja pyöräilijät yhteen. Suunnitt elussa pyörä tulisi käsitt ää ennemmin 
hitaaksi autoksi kuin nopeaksi jalankulkijaksi.

Pyöräilyreitti  en suunnitt elussa ja rakentamisessa on keskeistä, ett ä ne 
ovat jatkuvia, portaatt omia ja pinnoiltaan tasaisia olematt a kuitenkaan 
liukkaita. Myös reitti  en suoruus sekä pysty- ett ä sivutt aissuunnassa 
on tärkeää. Korkeat reunakivet suojati en ja kevyenliikenteen väylän 
liitoskohdassa pysäytt ävät pyöräilijän vauhdin, ja niiden käytt öä tulisi 
vältt ää. 

Suurin osa pyöräliikenteen onnett omuuksista on törmäyksiä 
henkilöauton kanssa risteyksissä. Risteysten yksityiskohtaiseen 
suunnitt eluun pyöräliikenteen osalta tulee kiinnitt ää erityistä 
huomiota. Risteysten tulee olla selkeitä ja loogisia, tarvitt aessa voidaan 
rakentaa tunneleita helpott amaan pyöräilyn sujuvuutt a. Pyöräväylien 
kunnossapitoon ja kunnossapidon sujuvuuteen erityisesti  talvisin tulee 
kiinnitt ää huomiota jo väylien suunnitt eluvaiheessa.

Keskusta-alueiden pääkaduilla voidaan suosia yksisuuntaisia pyöräteitä. 
Jos kadun yhdellä puolella on kaksisuuntainen pyöräti e, pyöräilijä joutuu 
aina ylitt ämään kadun kääntyessään pääkadun toisella puolella olevalle 
sivukadulle. Yksisuuntaisilla pyöräteillä pyöräilijät kulkevat autojen 
kanssa samaan suuntaan ja säästyvät kääntyessään talutt amasta pyörää 
pääkadun yli. 

Pyörällä liikkumisen sujuvuutt a on Keski-Euroopassa lisätt y mm. 
sallimalla pyöräily yksisuuntaisilla kaduilla, järjestämällä pyöräilijöille 
oma odotusalue liikennevaloihin autojen eteen ja sovitt amalla 
liikennevalot pyöräilijöiden vauhti in. Näitä keinoja voitaisiin soveltaa 
myös Suomessa.

↑ Euroopassa reunakiviä käytetään puolikkaina auto-, pyörä- ja 
jalankulkuväylien välissä.



↑ Hollannissa polkupyörille on rakennnett u 
parkkitaloja. Valokuva: Minna Hagman

↓ Runkokiinnityksen tarjoava teline vie 
vähän ti laa ja mahdollistaa kahden pyörän 
runkolukituksen.

Pysäköinnin sujuvuus

Eri pituiset pysäköinti tarpeet tulee huomioida 
suunnitt elussa. Tärkeää on järjestää pyörien 
pysäköinti  mahdollisimman lähelle kohdett a. 
Pyörätelineiden tulee olla helppokäytt öisiä ja 
ymmärrett äviä. Julkisten ja kaupallisten palveluiden 
ja liityntäliikenteen terminaalien yhteydessä 
pyörien pysäköinnin sujuvuuteen on kiinnitett ävä 
erityistä huomiota. 

PItkäaikaisessa pysäköinnissä tulisi vähintään 
puolet pyöräpaikoista olla suojatt una sateelta. 
Runkolukitusmahdollisuus tulee järjestää 
pidempiaikaiseen pysäköinti in aina, mielellään 
myös osaan lyhytaikaisista pysäköinti paikoista. Yön 
yli tarkoitett ujen säilytyspaikkojen tulee olla aina 
jollakin tavalla valvotussa ti lassa.

Pitkäaikainen pysäköinti  edellytt ää ilkivalta- ja 
varastamisriskin vuoksi mahdollisuutt a kiinnitt ää 
pyörä rungostaan telineeseen.

Pitkäaikainen pysäköinti  voidaan hoitaa ulkoti loissa, 
mutt a toimiva käytäntö pyörien pitkäaikaiseen 
pysäköinti in voisi myös olla valvott u pyörien 
parkkitalo. Myös lukollinen kaappi tai valvott u 
pysäköinti alue ovat myös toimivia ratkaisuja 
pitkäaikaiseen säilytykseen.

Lyhytaikaisessa pysäköinnissä tärkeintä on 
pysäköinnin helppous, mutt a siinäkin suojaus 
sateelta on toivott avaa. Pyörän eturengasta tukevat 
telineet, joihin pyörä työnnetään paikoilleen, 
soveltuvat huonosti  pysäköinti in. Tällaiset telineet 
vahingoitt avat pyöriä ja niistä pitäisi päästä 
kokonaan eroon. Kun teline ai tarjoa riitt ävää tukea, 
pyörät ovat telineessä liian lähekkäin ja pyöriä on 
paljon ahtaissa pyöräparkeissa, etuvanteet sekä 
jarru- ja vaihdekahvat ovat tönimisen seurauksena 
vaarassa vääntyä.
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