Jalankulkijoista ja autoliikenteestä erotettu pyöräbaana, jossa voi ajaa myös sähköpyörällä. Kuva: Anna Kupila 2021.

Ideakortti 27 - Sähköpyöräilyn olosuhteet
Perustietoa
Sähköpyöräilyn suosio Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Tutkimukset
ovat osoittaneet sähköpyöräilyn lisäävän arkiliikuntaa. Lisäksi sähköpyöräily voi edistää
ilmastotavoitteiden saavuttamista, mikäli autoliikennettä korvattaisiin sillä. Yleisin syy
hankkia sähköpyörä on sen tarjoama mahdollisuus pyöräillä pidempiä matkoja kuin
tavallisella pyörällä.
Sähköpyörällä tarkoitetaan sähkömoottorilla varustettua polkupyörää. Sähköpyörät
luokitellaan pääsääntöisesti sähköavusteisiin polkupyöriin ja täyssähköpyöriin. Suomessa
sähköpyörä saa kulkea enintään 25 km/h vauhdilla. Moottorin teho puolestaan saa olla
enintään 250w.

Saavutettavuus ja turvallisuus
Sähköavusteisten pyörien käytön lisääntyminen kasvattaa pyörämatkojen pituuksia.
Kattavien pyöräverkostojen tarve kasvaa aina 25-30 kilometrin etäisyydelle
kaupunkikeskustoista. Pyöräreittien tulee olla nopeita ja ruuhkattomia, jotta
sähköpyöräily voi olla vaihtoehto autoilulle. Sähköpyörillä tehtävän päivittäisasioinnin
kasvaessa reitit työ- ja asuinpaikoille ovat keskeisiä, mutta myös alueelliset kaupan
keskittymät tulee kytkeä paremmin toisiinsa nopeilla pyöräreiteillä. Pyöräreitit on
myös suunniteltava niin, että esimerkiksi liittyminen julkisen liikenteen kulkumuotoihin
on vaivatonta. Reittien tulee olla riittävästi valaistuja, hyväkuntoisia ja opastettuja.
Kunnossapito, riittävän leveät pyörätiet ja -kaistat lisäävät turvallisuutta sekä parantavat
sähköpyöräilyn olosuhteita.
Sähköpyörien myötä nopeuserot jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä lisääntyvät.
Tämä korostaa liikenneturvallisuutta etenkin alueilla, jossa on ahtaat kulkuväylät, huono
näkyvyys sähköpyörän nopeuksilla liikuttaessa ja jos liikkujia on paljon. Tarve jalankulun
ja pyöräily erottelulle lisääntyy erityisesti kaupunkialueilla. Jalankulun ja pyöräilyn
rakenteellinen erottelu parantaa kävelijän turvallisuuden tunnetta. Erottelutapoina

voivat olla erilliset pyöräkaistat tai pyörätien siirtäminen ajoradalle. Mikäli pyörätie
siirretään ajoradalle, tulee autoliikenteen nopeusrajoituksen olla enintään 30 km/h.
Tällöin sähköavusteiset pyörät ja tavalliset polkupyörät ovat nopeudeltaan osa muuta
ajoneuvoliikennettä. Pyöräkaistat tulee erottaa selkeästi, joko kaistamaaluksin tai
tasoeroin. Pyöräkaistojen merkinnöissä tulisi huomioida talviaika ja näkövammaiset
henkilöt. Tasaisen merkinnän sijasta voidaan käyttää massamerkintää, joka kohoaa
tienpinnasta, jolloin se on helpompi havaita.
Sähköpyörille tulisi olla sekä kotona, että työ- ja opiskelupaikoilla varastotiloja
säilyttämistä varten sekä riittävästi latauspisteitä. Myös muissa julkisissa tiloissa, joissa
pääasiassa vietetään pidempiä aikoja kerralla, olisi hyvä olla latausmahdollisuus ja
säilytyspaikkoja sähköpyörille. Sähköpyörien latauspisteiden- ja paikkojen osalta on
kiinnitettävä huomiota palokuormaan, sillä ladattavat akut ovat tulipaloriski. Tilassa,
jossa akkuja ladataan, on löydyttävä palovaroitin ja alkusammutusvälineet.
Kylmä sää altistaa sähköpyörien akut toimintahäiriöille ja akun varaus kuluu nopeammin.
Siksi käyttämättömiä sähköpyöriä tulisi säilyttää varastossa, jonka lämpötila on
vähintään +5 astetta. Liian korkeat lämpötilat heikentävät myös akun käyttöikää, joten
sähköpyörää ei tulisi säilyttää suorassa auringossakaan liian pitkiä aikoja.

Vinkkejä suunnitteluun ja rakentamiseen
Toimivien sähköpyöräilyolosuhteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa
pätevät samat ohjeet kuin ylipäätään laadukkaan pyöräily-ympäristön suunnittelussa
ja toteuttamisessa.
Sähköpyörien kovempi nopeus tulee kuitenkin ottaa huomioon. Koska reagointiaikaa
on nopeuden takia vähemmän, niin näkymien ja pituuskaltevuuksien merkitys
korostuu sähköpyöräilyn olosuhteita suunniteltaessa. Alikulkutunneleissa ja liittymissä
tulee käyttää varoitusmerkkejä ja erotella ajosuunnat maalauksin tai tasoerolla, jotta
vaaratilanteet voidaan minimoida.
Sähköpyöräilyn yleistyminen tarkoittaa, että pyöräpysäköinnille on varattava enemmän
tilaa. Sähköpyörille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen lisääntyvä tarve tuleekin
huomioida asuinalueilla ja eri palveluiden yhteydessä sekä kaupunkien keskustoissa.
Pyöräbaana risteysalueella. Kuva: Anna Kupila 2021.

Kun liikutaan sähköpyörillä, latauspaikat ja runkolukitusmahdollisuudet ovat tärkeitä
toiminnallisuutta ja turvallisuutta lisääviä tekijöitä. Runkolukituksen mahdollistavia
pyöräpaikkoja voidaan sijoittaa esimerkiksi nykyisiin pysäköintiruutuihin. Yhdelle
autolle mitoitettuun ruutuun mahtuu noin kymmenen pyöräpaikkaa. Sähköpyörän
äärimitat ovat yleisesti pituuden osalta 1,8 m ja leveyden 0,6 m. Suurin sallittu leveys
sähköpyörälle on 0,8 metriä. Tilantarve on siis sama kuin tavallisella polkupyörällä.
Runkolukitsemisen mahdollistavien pyörätelineiden väliin tarvitaan noin 1,5–2 metriä
tilaa. Yleisisiä ohjeita polkupyörien pysäköintiin ja säilytykseen löytyy RT-kortista 9811207.
Nykyisellään Suomessa ei ole käytössä standardeja sähköpyörien lataamisen suhteen,
mikä aiheuttaa haasteita. Kullakin valmistajalla on omat liitinpäät latureihin ja moni
joutuu kantamaan omaa laturia mukanaan. Oman laturin kanssa sähköpyörää voi olla
vaikea jättää valvomatta latautumaan ja siksi yleisissä latauspisteissä olisi hyvä olla
suoraan mahdollisuus ladata ainakin yleisimpien merkkien akkuja.
Sähköpyörän akku on myös mahdollista irrottaa pyörästä ja ottaa mukaan esimerkiksi
toimistolle päivän ajaksi lataukseen. Tämä ei kuitenkaan onnistu esimerkiksi
kauppakeskuksissa. Tällaisissa yleisissä tiloissa olisi mahdollista hyödyntää esimerkiksi
lukollisia latauskaappeja, jonne akun voi jättää latautumaan. Niissä tulisi kuitenkin
huomioida paloturvallisuus. Pyöräparkkeihin on myös mahdollista integroida
latausmahdollisuus. Myös parkkihallien ja sähköautojen latauspisteiden yhteyteen
on mahdollista sijoittaa latauspaikkoja pyörille. Latauspisteissä on myös mahdollista
hyödyntää aurinkopaneeleja.
Sähköpyörien yleistyessä latausmahdollisuuksiin ja niiden laatuun on syytä
kiinnittää enemmän huomiota, jotta sähköpyörien käyttö ei rajoitu puutteellisten
latausmahdollisuuksien vuoksi. Latauspisteitä- ja asemia olisi hyvä rakentaa sellaisin
paikkoihin, joissa pyöräilijät viettävät useampia tunteja. Soveltuvia paikkoja lataukseen
voi sijoittua esimerkiksi asuinrakennuksien lisäksi oppilaitosten, toimistojen,
uimahallien, kirjastojen ja muiden julkisten tilojen yhteyteen.

Kaavaprosessi ja -merkinnät

Sähköpyörä, jonka akku sijaitsee tarakan alla. Kuva: Anna
Kupila 2021.

Toimivan pyöräverkoston lähtökohdat luodaan
kaavoitusvaiheessa. Yleiskaavassa määritellään
pyöräliikenteen pääverkko ja osoitetaan sen
sijoittuminen. Pääverkko koostuu pyöräteistä,
jotka ovat joko kiinni tai erillään ajoradoista.
Niiden lisäksi se voi sisältää pyöräilyyn
soveltuvia rauhallisia katuja sekä ulkoilu- ja
puistokäytäväosuuksia.
Kaupunkikeskustoissa
pääverkon eri reittien etäisyys toisistaan on noin
400–600 metriä. Yleiskaavatasolla suunnitellaan
myös alueverkko, joka yhdistää alueen sisällä
olevia toimintoja ja johtaa liikennettä pääverkkoon,
paikalliskeskuksiin ja joukkoliikenteen asemille.
Alueverkon reiteille sopiva etäisyys on 200–
300 metriä. Väylähierarkiassa alimpana on
asemakaavavaiheessa määritettävä lähiverkko.
Se palvelee lyhyitä etäisyyksiä, joiden käyttäjistä
huomattava osa on lapsia. Verkoston reittien tiheys
on 100–150 metriä. Asemakaavoitusvaiheessa
päätetään myös pyöräpaikoituksen määrästä
kullakin alueella ja mahdollisista lukollisista
pyörävarastoista. Markkinoilla on saatavilla
valmiiksi mitoitettuja pyöräkatoksia, joihin erilaisin
pysäköintiratkaisun voidaan saada suuri määrä
pyöriä säilytykseen. Esimerkiksi 6,3m x 10,5m
kokoiseen pyörätalliin mahtuu 64+2 pyöräpaikkaa
sekä latauskaappi.

Yleiskaavassa sähköpyöräilyn olosuhteille sopivia kaavamerkintöjä:
Keskustatoimintojen alue.
Keskustatoimintojen alakeskus.
Kevyenliikenteen yhteystarve.
Baanaverkko
Pyöräliikenteen nopea runkoverkko. Sijainti on ohjeellinen.

Asemakaavassa sähköpyöräilyn olosuhteille sopivia kaavamerkintöjä:
Alue, jonne saa sijoittaa pyöräkatoksia.
Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu/tie.
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