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MÄÄRITELMÄT 

Kevyt liikenne jaetaan Suomen henkilöliikennetutkimuksen (LM 1999a) mukaisesti jalan-
kulkuun, pyöräilyyn ja muuhun kevyeen liikenteeseen. Jalankulku käsittää kävelyn, juok-
sun sekä potkukelkalla, potkupyörällä, rollaattorilla, pyörätuolilla, suksilla ja rullaluistimil-
la tehdyt matkat. Pyöräilyllä tarkoitetaan ainoastaan polkupyöräilyä. Muu kevyt liikenne 
sisältää mopedilla, skootterilla, veneellä, kanootilla ja hevosella tehdyt matkat. Tässä työs-
sä kevyellä liikenteellä tarkoitetaan pääasiassa jalankulkua ja pyöräilyä. Kevyt liikenne on 
muualla Euroopassa harvinainen ja epätäsmällinen termi (Tielaitos 1995), joten ulkomai-
sissa tutkimuksissa ei ole yleensä käytetty kevyt liikenne -termiä. 

Kevyen liikenteen verkko muodostuu varsinaisista kevyen liikenteen väylistä ja kevyelle 
liikenteelle sopivista yleisistä ja yksityisistä teistä sekä kaduista. Jalankulkuverkko koostuu 
jalkakäytävistä, keskustojen kävelykaduista, puistokäytävistä, tonttien sisäisistä piha-
alueista ja polkupyöräliikenteen kanssa yhteisistä kevyen liikenteen väylistä. Polkupyörä-
verkon runkona toimivat yhdistetyt ja erotellut kevyen liikenteen väylät ja niitä täydentävät 
vain pyöräilylle tarkoitetut väylät sekä pyöräkaistat. Molempien verkkojen osina voi olla 
myös vähäliikenteisiä ja rauhallisia tie- ja katuosuuksia. (LM 1998.) 

Kulkumuodolla (tai -tavalla) tarkoitetaan tapaa tehdä matka. Usein kulkumuodot jaetaan 
kevyeen liikenteeseen, julkiseen liikenteeseen ja yksityiseen ajoneuvoliikenteeseen. Kul-
kumuodolla viitataan yleensä pääasialliseen kulkutapaan, jolloin on muistettava, että esi-
merkiksi joukkoliikenteen matkoihin sisältyy aina liityntäkävely. (LVM 2001a.) 

Kulkumuotojakauma tarkoittaa liikenteen kokonaismäärän jakautumista eri kulkumuoto-
jen kesken (LVM 2001a). 

Kulkumuoto-osuudella tarkoitetaan yhden kulkumuodon (tai -tavan) suhteellista osuutta 
esimerkiksi matkojen tai matkasuoritteen kokonaismäärästä (LVM 2001a). 

Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteellä tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla pyri-
tään lisäämään kävelyn ja pyöräilyn määrää ja kulkutapaosuutta. Toimenpiteet voidaan 
jaotella usealla eri tavalla. Tässä työssä edistämistoimenpiteet on jaettu kävelyn ja pyöräi-
lyn infrastruktuuriin ja sen kunnossapitoon, markkinointiin, työpaikkojen kevyen liiken-
teen toimiin ja kulkumuotojen yhdistämiseen. 

Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali tarkoittaa mahdollisuutta kevyen liikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn, määrän lisäämiseen. Potentiaali kuvaa sitä maksimimäärää, johon 
kevyen liikenteen osuus voidaan edistämistoimenpiteillä kasvattaa. 

Vaikutuksella tarkoitetaan toimenpiteen aiheuttamaa hyödyllistä tai haitallista muutosta 
jonkin asian tilassa. Koska tavoitteena voi olla tilanteen säilyminen ennallaan, myös tilan-
teen muuttumattomuus voi olla vaikutus. (Tiehallinto 2002.) 

Liikenteellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan tässä työssä vaikutuksia (1) kävelyn ja pyöräi-
lyn määrissä: vaikutus matkojen määrään (matkaa/henkilö/vrk) ja suoritteeseen (henkilö-
km/vrk), (2) vaikutuksia henkilöautoliikenne- ja joukkoliikennemäärissä, (3) muutoksia 
kulkumuoto-osuuksissa (matkojen määrä ja suorite) ja (4) muutoksia matkojen pituuksissa 
ja matka-ajoissa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Suomessa on toiminut vuosina 2001–2004 liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liiken-
teen edistämiseen pyrkinyt Jaloin-tutkimusohjelma. Sen osana on toteutettu kaksikymmen-
tä tutkimushanketta. ”Kevyen liikenteen vaikutusten arviointi” -tutkimuksen päämääränä 
oli kevyen liikenteen hankkeiden arviointiohjeen muodostaminen (LVM 2004). Kevyen 
liikenteen kysyntämuutosten ja muiden liikenteellisten vaikutusten arviointi on tärkeä osa 
kevyen liikenteen hankkeiden yhteiskuntataloudellista arviointia. 

Kevyen liikenteen edistämistoimien liikenteellisten vaikutusten määrittämistä tarvitaan 
myös tehokkaiden toimenpiteiden valintaan ja kevyen liikenteen piilevän kysynnän arvi-
oimiseen. Liikenteellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan tässä työssä vaikutuksia kävelyn ja 
pyöräilyn määrissä, henkilöautoliikenne- ja joukkoliikennemäärissä ja muutoksia kulkuta-
paosuuksissa, matkojen pituuksissa ja matka-ajoissa. 

Suomessa on tehty useita kevyen liikenteen ja erityisesti pyöräilyn edistämiseen suunnattu-
ja ohjelmia ja selvityksiä. Kaikille niille on yhteistä kevyen liikenteen määrän ja varsinkin 
sen kulkumuoto-osuuden kasvattamistavoite. Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 
1999 asettama kevyen liikenteen johtoryhmä on asettanut tavoitteeksi: 

”Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita, toimintaedellytyksiä ja houkuttele-
vuutta parannetaan siten, että niiden yhteenlaskettu kulkumuoto-osuus kasvaa ja yhteis-
kunnan sekä kansalaisten sidonnaisuus henkilöautoon vähenee.” (LVM 2001a.) 

Pyöräilyn edistämisen määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu pyöräilyn määrän kaksinker-
taistaminen vuosien 1998–1999 tasosta vuoteen 2020 mennessä (LVM 2001a). Kävelyn 
edistämisen yhdeksi päätavoitteeksi on asetettu kävelyn suosion kasvaminen arkiliikkumi-
sen muotona itsenäisenä kulkutapana ja luontevana osana matkaketjuja (LVM 2001b). 

Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus laski Suomessa vuosien 1974 ja 1992 välisenä aikana 
jatkuvasti henkilöautoliikenteen osuuden kasvaessa. Uusimmassa henkilöliikennetutki-
muksessa (1998–1999) kevyen liikenteen osuus on selvästi noussut. Eri vuosien henkilölii-
kennetutkimukset eivät ole kuitenkaan keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi vuoden 
1992 tutkimuksesta puuttuvat alle 18-vuotiaat. Kevyen liikenteen määristä ja niiden kehi-
tyksestä ei ole Suomessa kattavaa tietoa. 

Kevyen liikenteen lisääntyminen tuottaa hyötyjä nykyisten kevyen liikenteen käyttäjien 
lisätessä kävelyä ja pyöräilyä ja erityisesti henkilöautomatkojen siirtyessä kevyen liiken-
teen matkoiksi. Kevyen liikenteen lisääminen edistää liikenteestä aiheutuvien haittojen, 
kuten onnettomuuksien, melun ja päästöjen vähenemistä, liikennetilan tehokkaampaa hy-
väksikäyttöä ja liikenteen sosiaalista tasa-arvoisuutta. Kevyen liikenteen lisääntyminen 
tuottaa myös merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä. Jalankulku ja pyöräily ovat lyhyillä 
(alle viiden kilometrin) matkoilla yleisimmät kulkumuodot. Kevyen liikenteen investoinnit 
ovat lisäksi autoliikenteen investointeja edullisemmat. Kuitenkin liikenteen investoinneista 
vain hyvin pieni osa käytetään kevyen liikenteen edistämiseen. 
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Suomessa on hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen lisäämiseen. Esimerkiksi henkilöau-
ton kuljettajana tehdyistä matkoista 46 prosenttia on alle viiden kilometrin pituisia (LM 
1999a), ja siis helposti pyöräiltävissä. Suomalaisista kahdeksallakymmenellä prosentilla on 
polkupyörä (LVM 2001a). Pyöräilyä voitaisiin lisätä eniten aikuisväestön keskuudessa, 
sillä 17–54-vuotiailla pyöräilyn osuus on pienin ja henkilöauton osuus suurin. Polkupyörä 
on usein henkilöautoa nopeampi kulkutapa kaupunkialueilla. Kevyen liikenteen lisäämisen 
merkittävin uhkatekijä on yhdyskuntarakenteen hajaantuminen ja siihen liittyvä palvelui-
den keskittyminen, jotka pidentävät kevyen liikenteen matkoja (LVM 2001a). 

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa Suomen pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi 
(LVM 2001a) todetaan, että pyöräilyn edistämisen on oltava osa kaikkea politiikkaa, lii-
kennepolitiikasta kaavoitukseen ja talouspolitiikasta terveyden edistämiseen. Kävelyn ja 
pyöräilyn määrän lisääminen ja kulkumuoto-osuuden kasvattaminen vaativat kuitenkin 
myös tehokkaita käytännön toimenpiteitä. Kevyen liikenteen edistämiskeinona on tähän 
asti lähes yksinomaan pidetty kevyen liikenteen väylien rakentamista. Tässä tutkimuksessa 
on pyritty osoittamaan, ettei kevyen liikenteen väylien rakentaminen ole yksinään riittävä 
toimenpide kevyen liikenteen määrän eikä varsinkaan kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi. 

Työn tavoitteeksi asetettiin kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden liikenteellisistä vai-
kutuksista tehtyjen tutkimusten kokoaminen. Toisena tavoitteena oli selvittää edistämis-
toimenpiteiden liikenteellinen merkitys tehtyjen tutkimusten perusteella. Tarkoituksena ei 
ollut esitellä kattavasti erilaisia edistämiskeinoja, joten kevyen liikenteen edistämistoimen-
piteitä on käsitelty osana liikenteellisten vaikutusten tutkimuksia. Työssä tutkittiin lisäksi 
muita kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavia tekijöitä ja kevyen liikenteen kasvun mahdol-
lisuutta. Tutkimuksessa käsiteltiin kävelyä ja pyöräilyä liikennemuotoina. 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja työn rakenne 

Työ suoritettiin pääosin kirjallisuusselvityksenä. Ennen kirjallisuusselvityksen aloittamista 
ennakoitiin, ettei Suomesta löydy riittävästi tutkimuksia kevyen liikenteen edistämisen 
liikenteellisistä vaikutuksista. Tutkimustuloksia etsittiin siten Suomen lisäksi Ruotsista, 
Norjasta, Tanskasta ja Alankomaista. Ruotsi, Norja ja Tanska otettiin tutkimukseen 
mukaan, koska niiden olosuhteiden voidaan ajatella vastaavan parhaiten suomalaisia olo-
suhteita. Tällöin mahdolliset tutkimustulokset ovat paremmin siirrettävissä Suomeen. 
Alankomaat otettiin yhdeksi tutkimuskohteeksi, koska sen voidaan sanoa olevan Tanskan 
lisäksi pyöräilyn edistämisen esimerkkimaa Euroopassa. Alankomaissa pyöräillään Euroo-
pan maista kaikkein eniten (27 % henkilöliikenteen matkoista), muissa Euroopan maissa 
pyörää käytetään huomattavasti vähemmän (C.R.O.W. 1997). 

Australiasta ja Isosta-Britanniasta löydettiin myös joitain tuloksia. Australiassa on tehty 
esimerkillinen pyöräilyn edistämiskampanja ja Isosta-Britanniasta on löytynyt esimerkkejä 
muiden tutkimusten kautta. Varsinkin pyöräilyn osuus on näissä maissa kuitenkin paljon 
alhaisempi kuin Suomessa (vrt. kohta 2.3), joten niiden tulokset eivät todennäköisesti ole 
siirrettävissä Suomeen. Tästä syystä näistä maista ei myöskään etsitty esimerkkikaupunke-
ja. 

Pyöräilystä ja kävelystä sekä liikenteellisistä vaikutuksista olisi voitu ehkä saada tutkimus-
tuloksia Aasian maista. Esimerkiksi Kiinassa ja Vietnamissa 50–70 % kaikesta liikenteestä 
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tapahtuu polkupyörällä (C.R.O.W. 1997). Tulosten siirrettävyys Suomeen olisi todennä-
köisesti huono jo pelkästään kulttuurillisista ja ilmastollisista eroista johtuen. 

Kevyen liikenteen kasvu saattaa lisätä kevyen liikenteen onnettomuuksia, joten kevyen 
liikenteen edistäminen edellyttää myös liikenneturvallisuuden parantamista. Turvallinen 
liikenneympäristö on lisäksi yksi tärkeimpiä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta lisääviä 
tekijöitä. Työssä ei kuitenkaan huomioitu liikenneturvallisuutta tai sitä lisääviä keinoja. 
Liikenteen rauhoittaminen määritettiin sen sijaan yhdeksi käytännön kevyen liikenteen 
edistämistoimenpiteitä määrääväksi tekijäksi. Liikenteen rauhoittamisen päämäärät ja siten 
myös liikenneturvallisuusajattelu ohjaavat varsinaisia kevyen liikenteen edistämistoimen-
piteitä. 

Kevyen liikenteen määrän ja kulkumuoto-osuuden muutosten arvioimiseksi on kehitetty 
erilaisia liikennemalleja sekä Suomessa että ulkomailla. Tässä työssä ei kuitenkaan käsitel-
ty liikenteellisten vaikutusten määrittämistä mallien avulla, vaan haettiin tutkimuksia ja 
arvioita todellisista, tehdyistä kevyen liikenteen edistämistoimenpiteistä ja niiden liiken-
teellisistä vaikutuksista. 

Kirjallisuustutkimus aloitettiin etsimällä liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liiken-
teen edistämistutkimukset ja -ohjelmat eri vuosilta. Erittäin hyvänä tiedonlähteenä toimivat 
kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusten lähdeluettelot. Kirjallisuushaku ja käytetyt hakusa-
nat on kuvattu liitteessä 1. 

Kirjallisuudessa esitetyistä kevyen liikenteen kannalta edistyksellisistä kaupungeista Ruot-
sista, Norjasta, Tanskasta ja Alankomaista etsittiin liikennesuunnittelusta vastaavat henki-
löt käyttämällä lähinnä kaupunkien www-sivuja. Yhteystietoja löytyi myös eri tutkimuksis-
ta. 

Henkilöiltä kysyttiin sähköpostitse (a) kaupungin kevyen liikenteen edistämistoimenpiteis-
tä tehtyjä tutkimuksia, (b) yleisesti kyseisen henkilön tiedossa olevia liikenteellisten vaiku-
tusten tutkimuksia omassa maassa ja ulkomailla ja (c) henkilöitä, jotka voisivat tietää täl-
laisista tutkimuksista. Kaikille näin saaduille uusille kontakteille lähettiin vastaava kysely, 
kunnes vastauksia ei enää saatu tai niissä alkoi näkyä samoja kaupunkeja ja henkilöjä. 

Vastaava kysely lähetettiin Euroopan pyöräilyjärjestöjen liitolle (ECF) ja Tanskan, Norjan 
ja Ruotsin pyöräily-yhdistyksille. Suomen osalta mahdollista tutkimustietoa kysyttiin myös 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (YTV). 

Kyselyjä lähetettiin noin viidellekymmenelle henkilölle. Lisäksi lähetettiin noin viisitoista 
kappaletta henkilöhakuja eri organisaatioihin. Henkilökohtaisina tiedonantoina saadut tut-
kimustulokset on eroteltu tämän työn lähdeluettelon loppuun. 

Kirjallisuusselvityksen tuloksia täydennettiin Suomessa henkilöhaastatteluilla Jyväsky-
lästä, Helsingistä ja Oulusta. Haastatteluilla haettiin mahdollisia kaupungeissa tehtyjä tut-
kimuksia tai muita tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä päätelmiä liikenteellisistä 
vaikutuksista. Henkilöhaastattelut suoritettiin hyvin vapaamuotoisina. 

Työssä käsitellään ensin kevyen liikenteen määrään ja kulkutapaosuuteen vaikuttavia teki-
jöitä, koska ne vaikuttavat myös kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden tehokkuuteen 
eli liikenteellisten vaikutusten suuruuteen (kohdat 2.1 ja 2.2). Samoin liikenteellisten vai-
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kutusten taustatekijänä esitetään eri maiden kulkumuotojakaumia ja muita kevyen liiken-
teen asemaa eri maissa tai kaupungeissa kuvaavia tunnuslukuja (kohta 2.3). 

Kappaleessa 3 kuvataan kevyen liikenteen edistämistoimenpiteitä ja esitetään niiden ryh-
mittely. Kappaleessa 4 käsitellään kevyen liikenteen lisäämisen mahdollisuutta ja siitä teh-
tyjä tutkimuksia. 

Liikenteellisiä vaikutuksia käsitellään kaupungin ja yksittäisen toimenpiteen tasolla. Kau-
pungeissa kevyen liikenteen määrään ja kulkumuoto-osuuteen vaikuttavat monet muutkin 
tekijät, ja tietyn toimenpiteen liikenteellisen vaikutuksen suuruuden määrittäminen on käy-
tännössä mahdotonta. Yksittäisten toimenpiteiden arviot perustuvat tiettyyn rajattuun tilan-
teeseen. Edistämistoimenpiteiden liikenteellisten vaikutusten tutkimustulokset on käytän-
nössä jaettu kappaleisiin 5, 6, 7 ja 8. 

Kappaleessa 5 esitellään kevyen liikenteen edistämistä ja sen liikenteellisiä vaikutuksia 
tietyissä Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden kaupungeissa perustuen pääosin kirjallisuus-
selvitykseen. Norjasta ei löydetty kaupunkeja, joissa olisi tutkittu liikenteellisiä vaikutuk-
sia. Kappaleessa 6 on esitetään Suomesta henkilöhaastatteluilla saadut tulokset. Edistämis-
toimien liikenteellisten vaikutusten määrälliset arviot esitellään kappaleessa 7 ja muut ar-
viot kappaleessa 8. Päätelmissä (kappale 9) analysoidaan tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja 
arvioidaan tulosten merkitystä sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita. 
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2 KEVYEN LIIKENTEEN MÄÄRÄ JA KULKUMUOTO-OSUUS 

2.1 Kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavia tekijöitä 

Kevyen liikenteen edistämisen liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava 
myös muut kevyen liikenteen määrään vaikuttavat tekijät. Muiden tekijöiden merkitys täy-
tyy ensin selvittää, jotta voidaan luotettavasti määrittää kevyen liikenteen edistämiseksi 
tehtävien toimenpiteiden liikenteellisten vaikutusten suuruus. 

Kävelyn ja pyöräilyn liikennevirtaan vaikuttaa monia sellaisia tekijöitä, joita ei ole aina 
mahdollista tunnistaa, mikä tekee yhden tietyn tekijän tärkeyden arvioimisen yhä vaike-
ammaksi. Esimerkiksi pyöräliikenteen virrassa on tavallista jopa viidenkymmenen prosen-
tin satunnaisvaihtelu (Bergström 2000). Jos muiden tekijöiden merkitystä ei ole mahdollis-
ta selvittää, voidaan helposti tehdä epätäsmällisiä päätelmiä tietyn toimenpiteen liikenteel-
lisistä vaikutuksista (Bergström 2000). 

Suomalaisessa henkilöliikennetutkimuksessa kevyen liikenteen määrän vaihtelua on tar-
kasteltu matkan tarkoituksen, toissijaisen kulkutavan, henkilön sukupuolen ja iän, työssä-
käynnin, tulojen, asuinläänin, asuinkunnan, asumismuodon ja ajallisen vaihtelun mukaan 
(Suunnittelukolmio ja LT-Konsultit 2000). Yksilöön liittyvien ominaisuuksien lisäksi ke-
vyen liikenteen käyttöön vaikuttavat myös fyysinen ympäristö eli kevyen liikenteen olo-
suhteet, maankäyttö ja muut kulkutavat (kuva 1). Kallioinen (2002) on määritellyt muut 
kuin yksilöön liittyvät tekijät kollektiivisiksi tekijöiksi, joilla hän tarkoittaa puutteellisesta 
infrastruktuurista aiheutuvia kevyttä liikennettä rajoittavia tekijöitä. 
 

Kaupunkirakenne:
etäisyydet

Kevyen liikenteen infrastruktuuri:
turvallisuus, mukavuus, kiertotiet

Joukkoliikenteen tarjonta

Motorisoidun liikenteen
infrastruktuuri

Liikennepolitiikat

korvaavuus,
täydentäminen

kävely

korvautuminen

pyöräily

Yksilön ominaisuudet:
tulot, ikä, fyysiset kyvyt, asenne, 
pyörän omistus, auton omistus

Fyysiset olosuhteet:
mäkisyys, lämpötila,
tuuli sade, lumi

Sosiaaliset ja
kulttuurilliset tekijät

 

Kuva 1.  Kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavia tekijöitä (Rietveld 2001). 
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Neuvonen (2002) on kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavia tekijöitä käsittelevässä pro 
gradu -työssään määritellyt kevyeen liikenteeseen vaikuttavat tekijät seuraavasti: 1) alue-, 
yhdyskunta- ja elinkeinorakenne, 2) väestörakenne (ikärakenne, asuntokuntien koko), 3) 
asenteet, 4) talous, 5) kevyen liikenteen infrastruktuuri, 6) muu liikennejärjestelmä, 7) lii-
kenneturvallisuus, 8) uudet kevyen liikenteen tekniikat ja 9) hallinnolliset tekijät (liikenne-
suunnittelun toimivuus, eri päättäjätahot) (kuva 2). 

Kattava esitys kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavista tekijöistä Suomessa löytyy julkai-
susta ”Liikenneskenaariot 2025 - kevyt liikenne” (LM 1999b). Tutkimus perustui kahden-
toista liikennealan asiantuntijan haastatteluihin. Sen mukaan kevyen liikenteen käyttöön 
vaikuttaa merkittävimmin kevyen liikenteen väylästö, yhdyskuntarakenne ja ihmisten asen-
teet. Yhdyskuntarakenne luo matkaetäisyyksien puolesta mahdollisuudet kevyen liikenteen 
käyttöön, kattava kevyen liikenteen verkosto luo siihen muut ulkoiset mahdollisuudet ja 
ihmisten myönteinen asennoituminen voisi siten johtaa kevyen liikenteen valintaan aina 
silloin kun se olisi mahdollista. (LM 1999b.) 

 

Kuva 2.  Kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavat tekijät ja merkittävimmät vaikutus-
suhteet (Neuvonen 2002). 

Kevyen liikenteen edistämisellä tarkoitetaan kävelyn ja pyöräilyn määrän lisäämisen lisäk-
si sen kulkumuoto-osuuden kasvattamista. Kulkumuodonvalinta riippuu olemassa olevista 
vaihtoehdoista ja vahvasti henkilön aikaisemmin käyttämästä kulkumuodosta (Bergström 
2000). Autoilijat tottuvat usein käyttämään autoa sekä lyhyillä että pitkillä matkoilla ja 
siten pyöräilevät autottomia vähemmän (Bergström 2000). 
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Viimeisimpien tutkimusten mukaan kulkumuodonvalinta riippuu yhtä paljon subjektiivisis-
ta tekijöistä, kuten imagosta, sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, turvattomuudesta jne., kuin 
objektiivisistakin tekijöistä, kuten nopeus, topografiset ominaisuudet, ilmasto, turvallisuus 
jne. (Dekoster ja Schollaert 1999). Erään tutkimuksen mukaan kulkumuodonvalinnan mää-
rää ihmisten käsitys olosuhteista eivätkä todelliset olosuhteet (Jensen ym. 2000). 

Kaikkia kävelyn ja pyöräilyn määrään ja kulkumuoto-osuuteen vaikuttavia tekijöitä on 
lähes mahdotonta selvittää. Ei ole olemassa kattavaa tietoa siitä, millä tekijöillä on eniten 
vaikutusta siihen, että pyöräilyä (ja kävelyä) ei valita kulkutavaksi (Kallioinen 2002). Vai-
kutusketjut ovat komplekseja, joten yhden tekijän vaikutusta on vaikea erottaa muiden vai-
kutuksesta. 

Kallioisen (2002) mukaan mäkisyys, mutkaisuus ja sääolot rajoittavat pyöräilyä vähemmän 
kuin kevyen liikenteen puutteelliset järjestelyt (väylien huono kunto, jalankulku- ja pyörä-
liikenteen huono erottelu sekä liikennevalot). Tehdyn kirjallisuusselvityksen perusteella eri 
tekijöiden vaikutusta pyöräilyyn on tutkittu kuitenkin vain fyysisten olosuhteiden osalta. 
Tuloksia on esitelty kohdassa 2.2. Kävelyn osalta ei löydetty vastaavaa tutkimustietoa. 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi (olemassa oleva) kulkumuotojakauma, eli kevyen lii-
kenteen osuus, vaikuttaa edistämistoimenpiteiden vaikutuksen suuruuteen. Tämän vuoksi 
kohdassa 2.3 on esitetty eri maiden ja kaupunkien kulkumuotojakaumia ja eräitä muita 
kevyen liikenteen tunnuslukuja. 

2.2 Kaupunkirakenteen ja fyysisten olosuhteiden vaikutus kevyen liikenteen mää-
rään 

Kevyen liikenteen matkoja tehdään pääasiassa lyhyillä matkoilla, joten tiheä kaupunkira-
kenne on eduksi kevyelle liikenteelle. Väite voidaan perustella taulukon 1 avulla, vaikka-
kin vaikutus on oletettua pienempi. Kävelyn osuus kasvaa johdonmukaisesti tiheyden 
kanssa. Pyöräilyn osalta yhteys on paljon epämääräisempi. Kun tiheys on suurempi, jouk-
koliikenteen hyvä laatutaso tekee siitä kilpailukykyisen pyörään verrattuna. (Rietveld 
2001.) 

Taulukko 1.  Keskimääräinen matkojen määrä/hlö/päivä kaupungistumisasteen ja pää-
asiallisen kulkumuodon mukaan Alankomaissa vuonna 1997 (Rietveld 
2001). 

Matkoja/hlö/päivä 
pääasiallinen kulkumuoto 

Kaupungistumisaste 

ha jkl pp jk muu 
yht. 

erittäin korkea 1,26 0,36 0,95 0,82 0,09 3,48 
korkea 1,63 0,16 1,04 0,67 0,09 3,60 
keskimääräinen 1,75 0,13 1,04 0,61 0,09 3,62 
alhainen 1,81 0,10 1,07 0,54 0,09 3,61 
erittäin alhainen 1,84 0,09 0,93 0,52 0,09 3,48 
Yht. 1,66 0,17 1,01 0,63 0,09 3,57 
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Mäkisyys vaikeuttaa pyöräilyä varsinkin harvoin pyöräilevillä ja huonokuntoisilla ihmisillä 
silloin, kun tien kaltevuus on yli 5 %, mäet ovat pitkiä ja niitä on paljon tai pyörä on huo-
nossa kunnossa. Pyöräily ei ole mahdotonta tällaisissakaan oloissa. Trondheimissa Norjas-
sa pyöräilyn osuus kaikista matkoista on 8 %, vaikka kaupunki on hyvin mäkinen. Kau-
pungissa on mm. otettu käyttöön maailman ensimmäiset pyörähissit. (Dekoster ja Scholla-
ert 1999.) 

Jensenin ym. (2000) mukaan reitin korkeuserot on tärkein tekijä valittaessa pyöräily kulku-
tavaksi. Yli viisikymmentä metriä korkeilla mäillä on suuri vaikutus pyöräilyyn (kuva 3) 
(Jensen ym. 2000). 

 

Kuva 3.  Henkilön päivässä tekemien pyörämatkojen suhde korkeuseroon (maksimi 
ero metreinä) 10 000–70 000 asukkaan tanskalaisissa kaupungeissa (Jensen 
ym. 2000). 

Skandinaavissa maissa kevyen liikenteen määrään vaikuttaa merkittävästi vuodenaika. 
Suomessa pyöräilyn kausivaihtelu on selvästi suurempaa ja päinvastaista kuin jalankulun. 
Jalankulkumatkojen määrä on suurimmillaan maaliskuussa lähes 1,3-kertainen ja pienim-
millään kesäkuussa alle 0,7-kertainen vuoden keskiarvoon verrattuna. Pyörämatkojen mää-
rä on suurimmillaan elo-syyskuussa lähes 1,6-kertainen ja pienimmillään tammikuussa 
vain 0,3-kertainen vuoden keskiarvoon verrattuna. Sen sijaan jalankulun ja pyöräilyn yh-
teenlaskettu matkaluku ja kulkutapaosuus pysyvät melko tasaisena läpi vuoden. (Suunnitte-
lukolmio ja LT-Konsultit 2000.) 

Sään ja kelin vaikutus kevyen liikenteen määrään riippuu vahvasti paikallisista olosuhteis-
ta. Vitikan ym. (2003) mukaan Suomessa arkipyöräilyn määrä vähenee sadepäivänä noin 
30 %. Viikonloppupyöräilyyn vaikutus on hieman suurempi: sadepäivinä pyöräilymäärä 
vähenee yli 40 %. Sade vaikuttaa pyöräilymäärään, mutta sateen määrällä ei ole kovinkaan 
suurta vaikutusta. (Vitikka ym. 2003.) 
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Helsingissä on tutkittu sademäärän vaikutusta pyöräilyyn. Pyörälaskentojen ja sademäärä-
tietojen mukaan sateen määrä vaikuttaa selvästi pyöräilijöiden määrään (kuva 4). (Hellman 
1998.) 

 

Kuva 4.  Sademäärän vaikutus pyöräilyyn Helsingissä (Hellman 1998). 

Jalankulun motiivit ovat hieman pyöräilystä poikkeavat eivätkä jalankulun sää- ja kausi-
vaihtelut ole niin suuria kuin pyöräilyn. Jalankulkumatka on usein osa matkaketjua, jolloin 
se joudutaan tekemään olosuhteista riippumatta. Toisaalta jalankulku on talvella myös 
vaihtoehtoinen kulkumuoto pyöräilylle kylmyyden ja keliolosuhteiden vaikutuksesta. (Vi-
tikka ym. 2003.) 

Bergström (2000) on tehnyt pyöräteiden talvikunnossapidon ja pyöräilyn suhdetta käsitte-
levän väitöskirjatyönsä yhteydessä kirjallisuusselvityksen muun muassa vuodenajan, sään 
ja lämpötilan vaikutuksesta kävelyyn ja pyöräilyyn huomioiden vain Ruotsin olosuhteisiin 
sovellettavissa olevat tulokset. Kirjallisuusselvityksen tuloksia on esitetty seuraavassa (tau-
lukot 2 ja 3). 

Taulukko 2.   Sään vaikutus pyöräilyyn viiden eri tutkimuksen mukaan (Bergström 2000). 

Tutkimus Sään vaikutus pyöräilyyn 
Ruotsi, 1987 -25 % voimakkailla tuulilla 

-20 % sumussa 
-30 % voimakkaalla sateella 
-15 % kevyellä sateella 

Ruotsi (Tukholma), 
1999 

-50 % sateella, 
Ei voitu havaita korrelaatiota sateen intensiteetin ja pyöräilyn 
määrän välillä. 

Ruotsi (Göteborg, 
Linköping ja 
Umeå), 1996 

-40 % kevyellä sateella talvella 
-60 % kovalla sateella talvella 
Vähennys on sama riippumatta siitä tuleeko sadanta vetenä vai 
lumena. 

Iso-Britannia, 1994–
1996 

-11–15 % sateella, 
Sateen intensiteetillä ei ole merkitystä. 

Alankomaat, 1996 -50 % sateella 
-20 % lumisateella 
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Göteborgissa, Linköpingissä ja Umeåssa tehdyn tutkimuksen mukaan vuodenaika tai sa-
demäärä eivät merkittävästi vaikuta kävelijöiden liikennevirtaan, mutta kylmä ilma ja tie-
olosuhteet vaikuttavat. Pyöräilijöiden liikennevirtaan vaikuttavat huomattavasti vuodenai-
ka, sademäärä ja tieolosuhteet. (Öberg ym. 1996.) 

Taulukko 3.  Lämpötilan vaikutus kävelyyn ja pyöräilyyn eri tutkimusten mukaan (Berg-
ström 2000, Öberg ym. 1996). 

Tutkimus Lämpötilan vaikutus kävelyyn ja pyöräilyyn 
Ruotsi, 1987 Tutkimuksessa ei havaittu korrelaatiota pyöräilyn ja ilman lämpö-

tilan välillä 
(lämpötila vaihteli tutkimuksessa 5–21 asteen välillä). 

Ruotsi (Göteborg, 
Linköping ja 
Umeå), 1996 

Lämpötilan laskiessa alle nollan jalankulkijoiden liikennemäärä 
laskee 10–15 % jokaista 5°C:een lämpötilan alenemaa kohden  
(lähinnä lapsilla ja vanhoilla ihmisillä). 
Pyöräily saavuttaa miniminsä välillä 0 - -5 ºC. 

Iso-Britannia, 1994–
1996 

Lämpötilan nousu yhdellä asteella aiheutti noin 3 %:n kasvun 
päivittäisessä pyöräliikenteen määrässä. 
Pyöräliikenteen virtaan vaikuttaa enemmän päivän maksimi läm-
pötila kuin sademäärä. 

Göteborgissa, Linköpingissä ja Umeåssa tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä 
eroja paljaan maanpinnan (yli 75 % pinnasta on vapaa lumesta ja alle 25 %:lla on jäätä) ja 
vaihtelevien tieolosuhteiden (lumisia/jäisiä olosuhteita 25–75 %) välillä. Vaihtelevissa 
tieolosuhteissa toteutuu 75 % paljaan maan kevyen liikenteen virrasta. Pyöräilijöillä ero on 
suurempi. Vaihtelevissa tieoloissa toteutuu 60 %, ja jäisissä ja lumisissa oloissa 50 % pal-
jaan maan pyöräliikenteen virrasta. (Öberg ym. 1996.) 

Ruotsalaisen vuoden 1987 tutkimuksen perusteella pyöräilyyn ei vaikuta vain vallitseva 
säätila, vaan myös edeltävä sää. Sateisten ja kylmien päivien jälkeen tarvitaan useita läm-
pimiä ja sateettomia päiviä ennen kuin pyöräilyn määrä palautuu normaaliksi. (Bergström 
2000.) 

2.3 Kulkutapaosuuksia eri maissa ja kaupungeissa 

Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteen aiheuttaman liikenteellisen vaikutuksen suuruu-
teen vaikuttaa aina kulkutapaosuuksien jakauma ennen toimenpidettä. Kevyen liikenteen 
osuuden ollessa alhainen kevyen liikenteen edistämistoimenpiteillä voidaan yleensä saa-
vuttaa suurempi liikenteellinen vaikutus kuin tilanteessa, jossa kevyellä liikenteellä on jo 
merkittävä asema liikennejärjestelmässä. 

Taulukossa 4 on esitetty kulkumuoto-osuuksia eri maissa ja taulukossa 5 eri kaupungeissa. 
On huomattava, että tiedot ovat eri vuosilta ja kaikissa tapauksissa alkuperäistä tutkimus-
vuotta ei ole saatu selville. 

Matkojen määrää tarkastelemalla kevyen liikenteen osuus vaikuttaa kohtuullisen suurelta 
monissa maissa (vrt. taulukko 4). Sen sijaan matkasuoritteesta kevyen liikenteen osuus on 
häviävän pieni. Esimerkiksi Suomessa kevyen liikenteen osuus kaikista matkoista on 35 %, 
mutta suoritteesta vain 4 % (LM 1999a). 
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Taulukko 4.  Kulkumuoto-osuudet eri maissa (Austroads 2001, Denstadli ja Hjorthol 
2002, LM 1999a, Schollaert ym. 1997, VTPI 2003). 

Kulkumuoto-osuus (% kaikkien matkojen määrästä) Maa 
kävely pyöräily joukkolii-

kenne 
henkilöauto 
(kuljettaja / 
matkustaja) 

muu 

Suomi (1999) 24 11 9 39/15 2 
Ruotsi 18 11 9 42/17 2 
Tanska (1993) 30 18 8 44 - 
Norja (2001) 22 4 9 52/12 1 
Alankomaat (1993) 16 27 6 48 3 
Iso-Britannia 12 8 14 62 4 
Itävalta (1992) 23,5 7 18 40/9 2,5 
Sveitsi 29 10 20 38 3 
Saksa (1994) 27 10 11 52 0 
Ranska 30 4 12 54 0 
Australia (2000)* 5 12 75 - 
Kanada 10 1 14 74 1 
USA 9 1 3 84 2 
* työmatkat (8 %:lla ei työmatkaa) 

 

Taulukko 5.  Kulkumuoto-osuudet eri kaupungeissa (Dijkstra ym. 1998, Jonsson 2004, 
Jyväskylän kaupunki 1996, Mikkelsen 2003, Schollaert ym. 1997, Tielaitos 
1995, Transek 2001, Transplus 2004, Tunberg 2004, YTV 1998a). 

Kulkumuoto-osuus (% kaikkien matkojen 
määrästä) 

Kaupunki 

kävely pyöräi-
ly 

joukko-
liikenne

henkilöauto 
(kulj./matk.)

muu 

Asukas-
luku 

Helsinki kantakaupunki 47 14 24 14 1 
 esikaupunki 34 16 27 22 1 550 000 

Jyväskylä 29 15 6 50 - 77 900 
Oulu (1995) 14 25 5 56 - 118 000 
Odense (1995) 9 20,5 9,5 61 - 185 000 
Kööpenhamina (1995) 12 20 18 50 - 562 000 
Aalborg 14 24 10 52 - 162 000 
Århus (1995) 13 16 18,5 52,5 - 280 000 
Lund (2001) 37 11 7 28/15 2 100 000 
Tukholma 26 28 46 - 760 000 
Helsingborg (2001) 33 11 5 40/9 2 120 000 
Göteborg (1989) 26 6 20 46 2 474 000 
Tilburg 25 36 3 36 - 165 000 
Delft 20 29 7 40 - 100 000 
Groningen 23 35 6 36 - 175 000 
Houten 4 31 6 55 4 32 000 
Lontoo (1993) 32 1 16 51 - 6 900 000 
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Eri maiden ja kaupunkien kulkutapaosuudet ja henkilöä kohti tehtyjen matkojen määrät 
eivät ole suoraan verrattavissa (Dijkstra ym. 1998, Pucher ja Dijkstra 2003, Solheim ja 
Stangeby 1997), koska: 

− matkan määritelmä vaihtelee eri maissa, 
− osassa maista huomioidaan vain tiettyä etäisyyttä pidemmät matkat tai esimer-

kiksi vain yli kymmenen minuutin jalankulkumatkat, 
− tutkimusmenetelmä vaihtelee eri maissa (mm. kysymysten muoto), 
− haastateltavien ominaisuudet vaihtelevat eri tutkimuksissa (mm. haastateltavien 

ikä) ja 
− kaupunkialueen rajaus vaihtelee eri maissa. 

Taulukossa 6 on esitetty tehtyjen matkojen määrät yhdeksässä Euroopan maassa. Taulu-
kossa 7 on esitetty henkilöä kohden pyöräiltyjen kilometrien määrät vuorokaudessa ja pyö-
räilyn osuus kaikista matkustetuista kilometreistä 15 Euroopan maassa. 

Taulukko 6.  Matkojen määrä henkeä kohti vuorokaudessa eri maissa (Virrankoski 
2001). 

Matkojen määrä/hlö/vrk Maa 
kävely polku-

pyörä 
auto, 

kuljettaja
auto, 

matkustaja
joukko-
liikenne 

yhteensä 

Norja 0,66 0,20 1,70 0,39 0,26 3,25 
Ruotsi 0,48 0,37 1,25 0,50 0,33 2,93 
Suomi* 0,39 0,22 1,66 0,42 0,25 2,97 
Tanska* 0,30 0,50 1,40 0,30 0,30 2,90 
Iso-Britannia* 0,84 0,05 1,07 0,63 0,25 2,88 
Alankomaat 0,67 1,01 1,28 0,51 0,19 3,74 
Saksa 0,79 0,34 1,06 0,34 0,28 2,82 
Itävalta** 0,55 0,18 1,41 - 0,37 2,59 
Sveitsi 0,75 0,33 1,72 - 0,46 3,50 
*    mukana vain 200–500 m pidemmät matkat 
**  tieto koskee vain Itävallan läntisintä osavaltiota 
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Taulukko 7.  Henkilöä kohden pyöräiltyjen kilometrien määrä vuorokaudessa ja pyöräi-
lyn osuus kaikista matkustetuista kilometreistä eri maissa vuonna 1997 (Vir-
rankoski 2001). 

Maa pyöräilykilometrejä/ 
asukas/vrk 

pyöräilyn osuus matkustuski-
lometreistä (%) 

Tanska 2,5 5,0 
Hollanti 2,3 6,0 
Belgia 0,9 2,5 
Saksa 0,8 2,5 
Ruotsi 0,7 2,0 
Suomi* 0,7 2,0 
Irlanti 0,5 1,3 
Italia 0,4 1,0 
Itävalta 0,4 1,0 
Iso-Britannia 0,2 0,5 
Ranska 0,2 0,5 
Kreikka 0,2 0,7 
Luxemburg 0,1 0,2 
Portugal 0,1 0,2 
Espanja 0,1 0,2 
*  Suomen arviot perustuvat vuoden 1992 henkilöliikennetutkimukseen, josta puut-

tuvat alle 18-vuotiaat. 
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3 KEVYEN LIIKENTEEN EDISTÄMISTOIMENPITEIDEN TUTKIMUS JA 
RYHMITTELY 

3.1 Tutkimukset edistämistoimenpiteistä 

Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteitä on käsitelty erityisissä kävelyn ja pyöräilyn edis-
tämisohjelmissa ja muissa selvityksissä Suomessa ja ulkomailla. Kattavaa luetteloa kaikista 
kevyen liikenteen edistämistoimenpiteistä ei ole olemassa. 

Suomessa toteutettavaksi ehdotettuja toimenpiteitä on esitetty esimerkiksi vuoden 1993 
”Pyöräilypoliittisessa ohjelmassa” (LM 1993a). Se sisältää yhteensä 82 toimenpide-
ehdotusta pyöräilyn edistämiseen. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) johtama 
kansainvälinen PROMPT-hanke on etsinyt uusia keinoja kävelyn edistämiseen, ja on tuot-
tanut varsin yksityiskohtaisen listauksen kävelyn edistämisen uusista keinoista 
(http://www.vtt.fi/virtual/prompt/). 

Euroopassa on vuosina 1996–1998 toteutettu kaksi laajaa, kansainvälistä tutkimushanketta, 
Adonis ja Walcyng. Molempien tavoitteena oli tutkia ja kehittää keinoja vähentää lyhyitä 
automatkoja edistämällä kävelyä ja pyöräilyä niin, että liikenneturvallisuus samalla para-
nee (Virrankoski 2001). 

Adonis-hankkeen yhteydessä koottiin kokoelma kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sovel-
tuvia malliratkaisuja (yhteensä lähes 150). Osa ratkaisuista on teknisiä toimenpiteitä, kuten 
pyörätiejärjestelyt, autoilun rajoittaminen, liikenteen rauhoittaminen, odotus- ja säilytysti-
lat jne., osa taas ”pehmeämpiä” esimerkkejä siitä, miten kävelyä ja pyöräilyä voidaan edis-
tää kampanjoimalla, kouluttamalla tai kehittämällä yhteistyötä. Toimenpiteet kohdistuvat 
teiden varsilla oleviin kevyen liikenteen väyliin sekä liittymiin, ja ne on tarkoitettu toteu-
tettavaksi suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa Euroopassa. (Dijkstra ym. 1998, Virran-
koski 2001.) 

Monia oppaassa esitetyistä toimenpiteistä ei ole vielä arvioitu (Dijkstra ym. 1998). Op-
paassa on arvioitu mm. turvallisuus- ja terveysvaikutuksia, sen sijaan liikenteellisiä vaiku-
tuksia on arvioitu hyvin vähän. Adonis-hankkeessa ei ollut mahdollista selvittää, mitkä 
toimenpiteet ovat erityisen hyviä kävelyn tai pyöräilyn edistämiseksi (Dijkstra ym. 1998). 
Esimerkki Adonis-malliratkaisusta, jossa liikenteellisten vaikutusten arviointi on tehty: 

 
Toimenpide C-17a. Kaksisuuntainen pyöräliikenne yksisuuntaisella kadulla Belgias-
sa (ja Alankomaissa). 
Reitin suoruus on tärkeä vaatimus pyöräilijöille, koska se lisää pyöräilyn houkuttelevuut-
ta. Suurin osa Belgian ja Alankomaiden kaupungeista sallii pyöräilyn vastasuuntaan yk-
sisuuntaisilla kaduilla. Bruggen  kaupungissa (Belgia) on jo useiden vuosien ajan pyritty 
vähentämään autoliikennettä. Keskustan läpiajo autolla pyritään estämään ja yksisuuntai-
silla kaduilla sallitaan pyörille kaksisuuntainen liikenne (noin viidelläkymmenellä kadulla 
on tehty tällainen muutos). Myös pyöräilykartta ja monia muita toimenpiteitä on toteutet-
tu useina vuosina. Uuden liikennesuunnitelman toteuttamisen jälkeen pyöräilijöiden mää-
rä on kasvanut 21 prosenttia. (Dijkstra ym. 1998.) 
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Adonis-hankkeen perusteella kevyen liikenteen edistämistyö olisi aloitettava laatimalla 
yksinkertainen luettelo käytettävissä olevista toimenpiteistä. Toimenpideohjelman ja toteu-
tusaikataulun laatimisen jälkeen on laadittava yksityiskohtaisempi suunnitelma. Tällöin on 
mietittävä huolellisesti, mitä vaikutuksia kustakin toimenpiteestä on odotettavissa. (Virran-
koski 2001.) 

Pyöräilyn edistämistoimenpiteet eivät välttämättä ole sopusoinnussa jalankulkijoiden tar-
peiden kanssa, tai päinvastoin. Edistämistoimenpiteitä suunniteltaessa on siten varmistetta-
va, etteivät toimenpiteet kumoa toistensa vaikutuksia. (Dijkstra ym. 1998, Virrankoski 
2001.) 

Adonis-luettelo on ensimmäinen laatuaan. Pyöräilytoimenpiteistä on julkaistu joitain op-
paita, mutta jalankulkua edistävistä toimista ei ole tehty vastaavaa Euroopan laajuista työ-
tä. (Cour Lund ja Nillson 1999.) 

Walcyng koostui yhdestätoista osatutkimuksesta. Sen yhtenä tuloksena oli laaja tarkistus-
lista, jonka avulla voidaan käydä läpi kunnan kävely- ja pyöräilyolot, havaita pahimmat 
puutteet ja löytää ensisijaiset kehittämiskohteet (Virrankoski 2001). Walcyng-
tutkimushankkeen tuloksia on esitelty tarkemmin useissa kohdissa tätä työtä, mm. kohdissa 
4.3.7 ja 8.3. 

3.2 Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden ryhmittely 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen on käytännössä Suomessa ymmärretty yleensä tarkoitta-
van uusien kevyen liikenteen väylien rakentamista. Kävelyn ja pyöräilyn määrän ja osuu-
den lisäämiseksi voidaan kuitenkin toteuttaa myös hyvin paljon muita toimenpiteitä. Toi-
menpiteet käsittävät erilaisten infrastruktuurikeinojen lisäksi muun muassa asenteisiin vai-
kuttamisen. 

Kattavaa toimenpideluetteloa ei ole olemassa, koska aina ilmenee uusia keinoja. Kevyen 
liikenteen edistämistoimenpiteitä on luokiteltu kirjallisuudessa erilaisiin ryhmiin. Seuraa-
vassa on esitetty muutama toimenpiteiden luokittelutapa. 

YTV:n (2002) mukaan kevyen liikenteen lisäämiseksi ja kulkumuotojakauman muuttami-
seksi tarvittavat toimenpiteet voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa: 

− kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen ja niiden markkinoimiseen 
− henkilöautoliikenteen käyttömahdollisuuksien rajoittamiseen  

Tielaitoksen selvityksessä ”Pyöräilyn edistäminen Euroopassa” (Tielaitos 1995) kevyen 
liikenteen edistämiskohteet on jaettu: 

− teknisiin keinoihin 
− koulutukseen 
− rajoittaviin keinoihin 
− rohkaiseviin keinoihin 
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Liikenne- ja viestintäministeriön ”Kevyen liikenteen edistämisen arvioinnin yleisohjeen” 
(LVM 2004) mukaan kevyen liikenteen edistämistoimenpiteet voidaan ryhmitellä erilaisten 
arviointitilanteiden perusteella seuraavasti: 

− kevyen liikenteen ohjelmaan liittyvät toimenpiteet 
− yksittäiseen kevyen liikenteen hankkeeseen liittyvät toimenpiteet 
− muuhun liikennehankkeeseen tai -ohjelmaan liittyvät toimenpiteet 

Työssä ei ole pyritty esittämään kattavaa kokoelmaa kevyen liikenteen edistämistoimenpi-
teistä, vaan niitä on käsitelty osana liikenteellisten vaikutusten tutkimuksia (kappale 7). 
Tutkimuksissa esille tulleet toimenpiteet on pyritty jakamaan kuvassa 5 esitetyn luokittelun 
mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Työssä käytetty kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden periaatteellinen 
ryhmittely. 

Liikennepolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan keinoja ja toimenpiteitä, joilla vaikutetaan 
liikennepalvelujen kysyntään, käyttöön ja tuotantoon. EU:n liikennepolitiikka, valtakunnal-
linen ja kunnallinen liikennepolitiikka sekä eri toimijoiden pitkän tähtäimen suunnitelmat 
ja toiminta- ja taloussuunnitelmat määrittävät tavoitteet kevyen liikenteen edistämiselle. 
Liikennepoliittisia keinoja ovat mm. lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset sekä erilaiset oh-
jelmat. 

Asuntojen, työpaikkojen, palveluiden ja vapaa-ajan toimintojen määrä, laatu ja keskinäinen 
sijainti määrittävät syntyvän liikenteen. Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus ilmenee 
konkreettisesti kävelyssä ja pyöräilyssä (Tielaitos 1995). Maankäytön suunnittelulla voi-
daan merkittävästi vaikuttaa kevyen liikenteen edellytyksiin. 

Liikenteen rauhoittamisella pyritään rajoittamaan autoliikenteen määrää ja nopeutta, koska 
liikenneturvallisuus, myös koettu turvallisuus, on tärkeä kevyen liikenteen houkuttelevuut-

toimenpiteet 

I LIIKENNEPOLITIIKKA 

Maankäytön suunnittelu 

Liikenteen rauhoittaminen 

II YHTEISTYÖ 

A. Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri ja kunnossapito

B. Markkinointi 

C. Työpaikat ja kevyt liikenne 

D. Kulkumuotojen yhdistäminen 
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ta parantava tekijä. Liikennettä voidaan rajoittaa teknisillä keinoilla, kuten ajokielloilla ja 
nopeusrajoituksilla sekä pehmeämmillä keinoilla, kuten koulutuksella ja valistuksella. 

Yhteistyö eri tahojen välillä on erityisen tärkeää kevyen liikenteen määrän ja osuuden li-
säämiseksi. Tärkeitä tahoja ovat mm. liikenne- ja viestintäministeriö, muut ministeriöt, 
Tiehallinto, kunnat, asukkaat ja niiden ryhmittymät, koulutuksesta vastaavat, konsultit ja 
yritystoiminta. 

Yksityiskohtaiset kevyen liikenteen edistämiskeinot on jaettu kävelyn ja pyöräilyn infra-
struktuuriin ja kunnossapitoon, työpaikkojen kevyen liikenteen edistämistoimiin, markki-
nointiin ja kulkumuotojen yhdistämiseen. 

Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurilla ja kunnossapidolla tarkoitetaan uuden kevyen 
liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen ja olemassa olevien olosuhteiden parantamiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Tarkempi jaottelu on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8.  Kevyen liikenteen infrastruktuuritoimenpiteiden luokittelu. 

Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri ja kunnossapito 
Toimenpide Määrittely 
Uuden (yksittäisen) kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen 

Kevyen liikenteen väylä voidaan rakentaa joko erillise-
nä hankkeena tai osana muuta liikennehanketta. 

Kevyen liikenteen verkoston 
täydentäminen 

Olemassa olevan kevyen liikenteen verkon puuttuvien 
yhteyksien täydentäminen. 

Kevyen liikenteen väylien yllä-
pito ja kunnossapito 

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väy-
lien epätasaisuuksien poistaminen, puhdistus ja talvi-
kunnossapito, mm. lumenauraus ja liukkaudentorjunta. 

Eri kulkumuotojen risteäminen Liikenneturvallisuuden parantaminen kevyen liikenteen 
ali- tai ylikulkuja rakentamalla, tai huomioimalla kevyt 
liikenne liittymässä muulla tavalla. 

Pyöräpysäköinti, varkauksien 
estäminen ja palvelut 

Ryhmään kuuluu mm. pyöräpysäköintipaikkojen raken-
taminen ja kattaminen sekä pyörän huoltopalvelut. 

Kevyen liikenteen viitoitus Kevyen liikenteen verkolla liikkumisen helpottaminen 
viitoituksen ja kevyen liikenteen karttojen avulla. 

Kevyen liikenteen verkoston 
ympäristön viihtyisyys 

Ryhmä sisältää kevyen liikenteen väylällä liikkumisen 
viihtyisyyttä lisääviä toimenpiteitä, mm. valaistuksen ja 
istutukset. 

Muu kevyen liikenteen infra-
struktuurin rakentaminen tai 
olemassa olevan parantaminen 

Ryhmä käsittää muut kuin yllämainittuihin ryhmiin 
kuuluvat toimenpiteet. Esimerkiksi kaksisuuntaisen 
pyöräilyn salliminen yksisuuntaisella kadulla. 

 

Markkinoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään kevyen liikenteen edis-
tämiseen muilla kuin infrastruktuurin keinoilla. Markkinointiin liittyvät toimenpiteet on 
jaettu alaryhmiin taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Markkinointiin liittyvien toimenpiteiden luokittelu. 

Markkinointi 
Toimenpide Määrittely 
Kampanjat Kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää hyvin monenlai-

silla kampanjoilla ja tempauksilla, esimerkiksi turval-
listen koulumatkojen kampanjoilla. 

Tiedottaminen ja mainonta Ihmisille voidaan tiedottaa uusista tai parannetuista 
kevyen liikenteen olosuhteista ja tietystä kampanjasta 
tai voidaan pyrkiä yleisen tietoisuuden lisäämiseen. 
Tiedottaminen voi olla henkilökohtaista tai perustua 
massamediaan. 

Koulutus ja valistus Koulutus tarkoittaa niin kevyessä liikenteessä liikku-
vien kuin liikenneympäristön suunnittelusta vastaavi-
en koulutusta. Liikennevalistus sisältää mm. uusista 
liikennesäännöistä kertomista. 

 

Työpaikkojen kevyen liikenteen toimenpiteillä tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla 
pyritään lisäämään työntekijöiden liikkumista kävellen ja pyörällä. Ryhmä sisältää infra-
struktuuriin ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä sekä erityisiä kannustinjärjestelmiä. 

Kulkumuotojen yhdistämisellä pyritään tukemaan muun muassa kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen yhteiskäyttöä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi polkupyörän kuljetuksen 
salliminen joukkoliikennevälineissä ja pyöräpysäköinti asemilla. 

Esitelty ryhmittely perustuu liikenteellisistä vaikutuksista olemassa oleviin tutkimustulok-
siin. Se on osittain keinotekoinen, koska toimenpiteistä on monesti etua myös muiden ai-
hepiirien kannalta tarkasteltuna. Muussa yhteydessä jokin muu luokittelu voi olla parempi. 
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4 MAHDOLLISUUDET KEVYEN LIIKENTEEN LISÄÄMISEEN 

4.1 Mahdollisuuksien eli potentiaalin määrittäminen 

Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali tarkoittaa mahdollisuutta kevyen liikenteen mää-
rän lisäämiseen. Potentiaali kuvaa sitä maksimimäärää, johon kevyen liikenteen osuus voi-
daan edistämistoimenpiteillä kasvattaa. 

Walcyng-tutkimuksen mukaan nykyiset ja potentiaaliset jalankulkijat ja pyöräilijät on syy-
tä jaotella erilaisiin ryhmiin (Virrankoski 2001). Potentiaaliset kevyen liikenteen käyttäjät 
voidaan jakaa 1) jalankulkijoihin, 2) pyöräilijöihin, 3) joukkoliikenteen matkustajiin ja 4) 
henkilöauton kuljettajiin ja matkustajiin. Kahdella ensimmäisellä kevyen liikenteen poten-
tiaali tarkoittaa kävelyn tai pyöräilyn lisäystä tai siirtymiä näiden kesken. Joukkoliikenteen 
ja henkilöautoliikenteen osalta kevyen liikenteen potentiaali tarkoittaa kulkumuotosiirty-
mää kävelyyn ja/tai pyöräilyyn. Lisäksi on huomioitava mahdolliset kokonaan uudet kevy-
en liikenteen matkat, jotka jäisivät toteutumatta ilman kevyen liikenteen edistämistoimen-
piteitä. 

Useissa tässä työssä esiintyvissä selvityksissä (Tielaitos 1995, LM 1993b) on todettu, että 
pyöräilyn edistämiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteisiin, jotka houkutte-
levat autoilijoita siirtymään pyöräilyyn. Näkemys johtunee siitä, että suurin osa esimerkiksi 
suomalaisten henkilöautomatkoista on lyhyitä ja osittain korvattavissa kävellen ja pyöräil-
len. Lisäksi autoilun sijasta kävellen tai pyörällä tehdyt matkat synnyttävät säästöjä ja mui-
ta hyötyjä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta (LVM 2001a). 

Tanskalaisen pyöräilyn suunnitteluohjeen (Jensen ym. 2000) mukaan piintyneiden autoili-
joiden siirtäminen pyöräilyyn vaatii huomattavan paljon resursseja, joten heidät voidaan 
unohtaa kevyen liikenteen edistämisen kohderyhmänä. Markkinointiin liittyvien toimenpi-
teiden osalta mm. Tanskan liikenneministeriö (Ministry of Transport 2000) on todennut, 
että kaikki ihmisryhmät eivät ole potentiaalisia pyöräilijöitä. Kevyttä liikennettä markki-
noitaessa kohderyhmät tulisikin identifioida, koska eri ihmisryhmiin voidaan vaikuttaa eri 
argumenteilla (kuva 6). 
 

 
Tanskalaisessa Horsensin kaupungissa perheet ovat muuttaneet liikennetottumuksiaan perustu-
en yksistään kampanjaan, joka vaikutti heidän mielipiteisiinsä lyhyistä automatkoista. Naiset 
muuttivat käyttäytymistään pääasiassa perustuen terveysvaikutuksiin ja miehet ympäristöllisiin 
vaikutuksiin (mm. autojen kylmäkäynnistys). (Ministry of Transport 2000.) 

Kuva 6.  Esimerkki tanskalaisesta Horsensin kaupungista. 

Matkan pituudella on vahva yhteys kulkumuodonvalintaan, mutta auto on yleinen myös 
lyhyillä matkoilla (Elvik ym. 1999). Potentiaalin kannalta olennainen kysymys onkin, mis-
sä määrin lyhyitä automatkoja voidaan korvata kävelyllä ja pyöräilyllä. 

Euroopassa tehdyistä automatkoista yli 30 % on alle kolmen kilometrin ja 50 % alle viiden 
kilometrin pituisia. Pelkästään näillä matkoilla pyörä voisi helposti korvata automatkoja. 
(Dekoster ja Schollaert 1999.) 
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Walcyng-tutkimuksen mukaan tarkasteltaessa kävelyä ja pyöräilyä liikennemuotoina on 
havaittavissa tietty raja, kuinka pitkälle ihmiset ovat valmiita kävelemään tai pyöräilemään. 
Hyväksyttävä kävelyetäisyys on enintään 1–2 kilometriä. Pyöräilyhalukkuus vaihtelee 
maiden välillä riippuen mukavuudesta, pinnan muodoista (vrt. Tanska, Hollanti) ja muista 
seikoista. Yleensä ottaen ihmisten ei voida olettaa pyöräilevän yli 3–5 kilometriä. (Virran-
koski 2001.) 

Ihmisten työmatkoilla liikkuminen noudattaa yleensä 20/60/20-jakoa. Ihmisistä 20 % on 
valmiita käyttämään ympäristöystävällisiä kulkumuotoja. Työssäkäyvistä 60 % kannattaa 
pyöräteitä ja parempia joukkoliikennepalveluja, ja he ovat periaatteessa myös valmiita 
muuttamaan käyttäytymistään. Ihmisistä 20 % pitää autolla ajamisesta, eivätkä he ole val-
miita muuttamaan käyttäytymistään. (ECMT 2001.) 

Kevyen liikenteen lisäämisen mahdollisuus voidaan määrittää kyselytutkimuksilla tai haas-
tatteluilla (Bergström 2000) ja tutkimalla erilaisia potentiaalia kuvaavia tunnuslukuja. Po-
tentiaalia koskevat tutkimukset ovat kuitenkin yhä harvinaisia. Pyöräily-ystävällistä asen-
noitumista kuvaa esimerkiksi vuodessa pyöräiltyjen kilometrien määrä. Pyöräilyn lisäämi-
sen potentiaalista saadaan käsitys myös vertaamalla Euroopan maita keskenään ja huomi-
oimalla lukuisat polkupyörät, jotka ehkä vain odottavat käyttöönottoa (taulukko 10) (De-
koster ja Schollaert 1999). 

Taulukko 10.  Pyöräilyn lisäämisen potentiaalia kuvaavia tunnuslukuja (Dekoster ja 
Schollaert 1999). 

Pyöränkäyttö 
vuoden 1991 Eurobarometrin mukaan* 

Maa Polku-
pyörien 
myynti 
(1 000 
kpl) 
v. 1996 

Polku-
pyörien 
määrä/ 
1 000 as. 

Säännölliset 
pyöräilijät (ai-
nakin kerran tai 
kaksi viikossa) 

Satunnaiset 
pyöräilijät 
(1–3 kertaa / 
kk) 

Yht. (ainakin 
1–3 kertaa / 
kk pyöräile-
vät) 

Pyöräi-
lysuori-
te 
(km/as./ 
vuosi)**

Tanska 415 980 50,1 % 8 % 2 489 000 958 
Saksa 4 600 900 33,2 % 10,9 % 29 585 000 300 
Ranska 2 257 367 8,1 % 6,3 % 6 584 000 87 
Luxem-
burg 20 430 4,1 % 9,7 % 44 000 40 

Alanko-
maat 1 358 1 010 65,8 % 7,2 % 9 031 000 1 019 

Itävalta 630 381 - - - 154 
Suomi 230 596*** - - - 282 
Ruotsi 420 463*** - - - 300 
Iso-
Britannia 2 100 294 13,6 % 0,8 % 6 727 000 81 

* 
** 
*** 

yli 15-vuotiaat, Itävalta, Suomi ja Ruotsi eivät jäseniä vuonna 1991 
vuonna 1995, mukana myös alle 15-vuotiaat 
Naskilan (2004) mukaan polkupyörien määrä Suomessa ja Ruotsissakin on todennäköisem-
min noin 700–800 tuhatta asukasta kohden. 
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Pyöräilyn määrästä ja sen potentiaalista voitaisiin periaatteessa saada tietoa myös pyörä-
pysäköinnin käyttöasteen perusteella. Esimerkiksi asemien pyöräpysäköintiä seuraamalla 
voitaisiin saada tietoa polkupyörä-joukkoliikenne yhdistelmän käyttäjämääristä. 

4.2 Siirtymät kulkumuotojen välillä 

Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden seurauksena kevyen liikenteen kulkumuoto-
osuus voi kasvaa kevyen liikenteen määrän lisääntyessä. Kulkumuotojakauman muutoksen 
arvioiminen on kuitenkin vaikeaa, mitä kuvastaa seuraavat osin ristiriitaiset arviot. 

Liikenneministeriön (LM 1997) mukaan pyöräilyyn saatetaan vaihtaa helpommin joukko-
liikenteestä kuin yksityisautoilusta. Myös auton matkustajat saattavat siirtyä pyöräilyyn, 
jolloin automatkat eivät vähene. Näitä matkoja uskotaan kuitenkin olevan vähän. Tutki-
muksen mukaan autonkäyttö vähenee ainakin silloin, kun tarkoituksena on ollut vain toisen 
henkilön kuljettaminen. Tutkimuksen pessimististen arvioiden mukaan puolet siirtymistä 
pyöräilyyn tulisi joukkoliikenteestä ja puolet autoista. 

Rietveldin (2001) mukaan eri maiden kulkumuotojakaumia vertailemalla voidaan havaita 
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen välillä huomattava korvautuvuus, kun vaikutus au-
tonkäyttöön on lähes olematon. Tällöin kevyen liikenteen lisäämiseen tähtäävät keinot ei-
vät välttämättä vähennä henkilöautonkäyttöä. Walcyng-tutkimuksen perusteella lyhyet 
matkat joukkoliikenteellä Alankomaissa ja Tanskassa vaikuttivat korvautuneen pyöräilyllä 
eivätkä henkilöautonkäytöllä (Solheim ja Stangeby 1997). 

Liikenneministeriön selvityksen ”Polkupyöräilyn kaksinkertaistumisen yhteiskuntatalou-
delliset vaikutukset” (LM 1997) yhteydessä tehdyn kirjallisuustutkimuksen mukaan Isossa-
Britanniassa on selvää näyttöä alueista, joissa pyöräily on lisääntynyt, ja uudet pyöräilijät 
ovat siirtyneet tasapuolisesti yksityisautoista ja joukkoliikenteestä. Näin on tapahtunut 
myös alueilla, joilla ei ole rajoitettu autoliikennettä tai edistetty joukkoliikennettä. 

Victoria Transport Policy Instituten (2003) mukaan kevyen liikenteen olosuhteiden paran-
tamisesta voi seurata suoraan automatkojen korvautumista kävelyllä ja pyöräilyllä. Tällöin 
yleensä suhteellisen lyhyt kevyen liikenteen matka korvaa pidemmän automatkan. (VTPI 
2003.) 

Useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa kevyen liikenteen edistämisohjelmissa ja muissa ke-
vyen liikenteen selvityksissä on todettu, että henkilöautomatkoja voidaan vähentää edistä-
mällä pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä (ks. mm. Tielaitos 1995, Vähä-Rahka 
1997). Tällöin pidempi autoliikenteen matka korvautuu pyöräilyn ja joukkoliikennematkan 
yhdistelmällä. 

Rietveldin arvioiden (2001) mukaan myös kävely ja pyöräily korvaavat jossain määrin 
toisiaan. Kun pyöräilyn osuus tietyssä maassa on suuri, kävelyn osuus on pieni, ja päinvas-
toin. Kävelyn ja pyöräilyn keskinäinen korvautuvuus tulee ottaa huomioon niiden edistä-
mistä arvioitaessa. 
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4.3 Tutkimukset kevyen liikenteen lisäämisen potentiaalista 

4.3.1 Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen potentiaali Suomessa 

Talvipyöräilyn lisäämisen potentiaali 

Perälä (2003) on tutkinut talvipyöräilyä Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemel-
lä vuonna 2002. Tutkimuksen mukaan talvipyöräilyn edistämiselle on paljon potentiaalia 
Suomessa. (Perälä 2003.) 

Tutkimus tehtiin kohdennetulla postikyselyllä (n = 7 700), jonka vastausprosentti oli noin 
30 %. Talvella pyöräilemättömistä henkilöistä erotettiin ne, jotka olisivat valmiita kohtuul-
lisilla toimenpiteillä aloittamaan talvipyöräilyn. Tähän joukkoon kuuluivat pääasiassa ne, 
jotka ilmoittivat voivansa aloittaa talvipyöräilyn, jos heidän ilmoittamansa esteet olisivat 
kohtuullisella vaivalla poistettu (parempi kunnossapito, omistaisi talvipyörän jne.) ja pyö-
räilemättömistä henkilöistä ne, jotka ilmoittivat voivansa aloittaa pyöräilyn kesän lisäksi 
myös talvella. Potentiaalisiin talvipyöräilijöihin ei sisällytetty henkilöitä, jotka ilmoittivat 
talvipyöräilyn esteeksi liian pitkän matkan tai jonkin muun pakottavan syyn. Potentiaalis-
ten talvipyöräilijöiden osuus kyselyyn vastanneista on esitetty kuvassa 7. (Perälä 2003.) 

 

Kuva 7.  Aktiiviset ja potentiaaliset talvipyöräilijät Helsingissä, Jyväskylässä, Oulus-
sa ja Rovaniemellä (% kaikista postikyselyyn vastanneista) (Perälä 2003). 

Perälän (2003) mukaan pääasiassa kesäaikaan pyöräilevistä 28 % olisi valmiita aloittamaan 
pyöräilyn, jos talvikunnossapidon taso olisi parempi. Kesäpyöräilijöistä 18 % ei aio aloit-
taa pyöräilyä talvella missään tapauksessa. Tutkimuksessa havaittiin pyöräilyn vaihtoehtoi-
seksi kulkumuodoksi Helsingissä joukkoliikenne, kun muissa kaupungeissa valinta kohdis-
tuu lähes tasan muiden kulkumuotojen välille. (Perälä 2003.) 

Terveyttä edistävä liikunta 

Terveyttä edistävä liikunta on määritelty vähintään kolmenkymmenen minuutin kohtuulli-
sen intensiteetin liikunnan kertymänä suurimpana osana päivistä tai mieluummin kaikkina 
viikonpäivinä. Tämä liikunta voidaan luonnollisesti saavuttaa monella tavalla, mutta sen 
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yhdistäminen jokapäiväisiin rutiineihin edistää todennäköisesti merkittävästi käyttäytymi-
sen pysyvää omaksumista. (Oja ym. 1998.) 

UKK-instituutti on tutkinut työmatkakävelyn ja -pyöräilyn lisäämisen potentiaalia terveyttä 
edistävän liikunnan kannalta. Tampereella (noin 200 000 as.) suoritettiin vuonna 1986 pos-
tikyselynä tutkimus, jossa selvitettiin työmatkakävelyn ja -pyöräilyn yleisyyttä, esteitä ja 
edellytyksiä. Kyselyn (n = 2 014) vastausprosentti oli noin 70 %. (Paronen 1990.) 

Tutkimuksessa säännöllisen töihin kävelyn osuus oli talvella 21 %, kesällä 14 % ja syksyl-
lä 18 %. Vastaavat luvut pyöräilylle olivat 2, 18 ja 6. Pyöräilyn alhainen osuus talvella ja 
syksyllä voidaan selittää kylmällä säällä ja lumisilla ja liukkailla teillä. (Paronen 1990.) 

Yksi tutkimuksessa tehtyjen kyselyjen päätarkoitus oli löytää suomalaisista kaupunkilaisis-
ta motivoitunut osa, jonka on mahdollista aloittaa kävely tai pyöräily tai lisätä sitä työmat-
koilla. Työmatkaliikunta voi lisääntyä, jos ihmiset haluavat kulkea työmatkat kävellen tai 
pyöräillen ja heillä on siihen mahdollisuus. Kesän kyselyyn vastanneet on jaettu kuvassa 8 
työmatkan kulkutavan, kävellen tai pyörällä liikkumisen mahdollisuuden ja halukkuuden 
mukaan ryhmiin. (Paronen 1990.) 

Vastaajista 16 % kulki työmatkat jalkaisin tai pyörällä ja halusi lisätä liikkumistaan. Työ-
matkat autolla tai bussilla kulkevista myös 16 % halusi lisätä kevyen liikenteen käyttöä. 
Kävelyä ja pyöräilyä halusi siten lisätä noin kolmasosa vastaajista. Kuitenkin vain 13 pro-
sentille työmatkaliikunnan lisääminen oli realistista, eli henkilö kulki työmatkat kävellen 
tai pyöräillen satunnaisesti (6 %) tai kevyen liikenteen käytön aloittaminen oli mahdollista 
(7 %). (Paronen 1990.) 

halukas lisäämään
10 %

säännöllisesti
37 %

halukas lisäämään
6 %

ajoittain
13 %

kävely tai pyöräily
50 %

halukas aloittamaan
kävelyn tai pyöräilyn

7 %

mahdollisuus
kävellä tai pyöräillä

19 %

halukas aloittamaan
kävelyn tai pyöräilyn

9 %

ei mahdollisuutta
kävellä tai pyöräillä

31 %

auto tai bussi
50 %

työssä kodin ulkopuolella
100 %, n=1058

 

Kuva 8.  Suomalaisen kaupungin asukkaiden jakauma työmatkoilla käytetyn kulku-
muodon mukaan, ja työmatkoilla kävelyn tai pyöräilyn aloittamiseen tai li-
säämiseen halukkaiden ihmisten osuudet (Oja ym. 1998). 

Tulosten mukaan työmatkakävelyn ja -pyöräilyn lisäämisen potentiaali Suomessa on mer-
kittävä. Aktiivisen työmatkakävelyn ja -pyöräilyn suurimmiksi esteiksi osoittautuivat odo-
tukset säästä, intressi- ja aikarajoitukset sekä huonot ja turvattomat kävely- ja pyöräilyolo-
suhteet. (Oja ym. 1998.) 
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4.3.2 Ruotsin selvityksiä kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen potentiaalista  

Lyhyistä matkoista tehdään Ruotsissa 56 % jalan tai pyörällä ja 40 % henkilöautolla. Lun-
din yliopistossa on tutkittu vuonna 1994 sitä osuutta taajamien lyhyistä automatkoista, joka 
olisi mahdollista siirtää pyörämatkoiksi. Tutkimuksen mukaan siirtopotentiaali riippuu 
pyöränkäytön mahdollisuudesta ja etäisyyksistä. Lyhyellä matkalla tarkoitetaan tutkimuk-
sessa korkeintaan kolmea kilometriä ja matkaketjujen osalta kuutta kilometriä. (Nilsson 
1996.) 

Tutkimus suoritettiin kuudessa ruotsalaisessa kunnassa (Falun, Gävle, Landskrona, Sunds-
vall, Växjö ja Örebro). Kysely lähetettiin 1 500 ajokortilliselle henkilölle ja vastauspro-
sentti oli 53 %. 

Tutkimuksen mukaan vähintään 4 % työ- ja koulumatkoista, 5 % ostos- ja asiointimatkois-
ta ja 20 % vapaa-ajan matkoista ja muista matkoista, eli yhteensä 9,5 % kaikista lyhyistä 
matkoista, on mahdollista siirtää automatkoista pyörä- tai kävelymatkoiksi. Potentiaali 
laskettiin olettamalla ensin, että kaikki lyhyet matkat on siirrettävissä autoilusta kevyeen 
liikenteeseen, ja poistamalla sitten matkat, joille ilmoitettiin jokin este. Esteitä olivat mm. 
terveys, huono sää, auton tarve työssä, tavaroiden tai perheenjäsenten kuljettaminen, auton 
tarve työ- tai opiskelumatkalla johonkin muuhun tarkoitukseen tai pyörämatkojen välttä-
minen ilta-aikaan. (Nilsson 1996.) 

Tutkijoiden mukaan näin saatu potentiaali on luultavasti liian alhainen, koska kaikilla ih-
misillä ei todennäköisesti ollut ylläkuvattuja esteitä jokaisena kyselyssä ilmoitettuna vii-
konpäivänä. Kun tutkimuksessa poistettiin puolet ilmoitetuista esteistä olettaen, että terve-
ys ja tavaroiden kuljettaminen ovat esteitä kaikissa ilmoitetuissa tapauksissa, potentiaaliksi 
saatiin 47,7 %. (Nilsson 1996.) 

Lyhyistä automatkoista olisi siten mahdollista siirtää vähintään 10 % ja korkeintaan 48 % 
kävelyyn ja pyöräilyyn, mikä vastaa 4–20 % kaikilla lyhyillä matkoilla tehdystä ajosuorit-
teesta. Tutkimuksen mukaan potentiaali on suurin vapaa-ajan matkoilla ja muilla matkoilla, 
joissa mukavuustekijä vaikuttaa eniten kulkumuodon valintaan. (Nilsson 1996.) 

Toisessa ruotsalaisessa kevyen liikenteen potentiaalin tutkimuksessa on selvitetty haastat-
telututkimuksella talvikunnossapidon vaikutusta pyöräilymäärään Luleåssa ja Linköpingis-
sä vuonna 1998. Tutkimuksen tulokset perustuvat 433 vastaukseen, joista 270 on saatu 
Luleåsta ja 163 Linköpingistä. (Bergström 2000.) 

Tutkimuksessa havaittiin selkeä korrelaatio kodin ja työpaikan välisen etäisyyden ja kul-
kumuodonvalinnan välillä. Etäisyys oli kulkumuodonvalinnan kannalta tärkeämpi talvella 
kuin kesällä. Kesällä osa alle viiden kilometrin pituisista automatkoista voidaan siirtää 
pyöräilyyn, mutta kriittinen etäisyys lyhenee talvella noin kolmeen kilometriin. (Bergström 
2000.) 

Kulkumuodonvalinnassa havaittiin merkittävä ero talvella pyöräilevien ja muiden välillä. 
Talvella pyöräilevillä tärkeimpiä tekijöitä olivat liikunta, taloudellisuus ja ympäristölliset 
näkökohdat. Muilla tärkein kulkumuodonvalintaan vaikuttava tekijä oli matka-aika. Kesä-
pyöräilijöillä lämpötila, sade ja teiden kunto olivat tärkeämpiä tekijöitä kuin talvella pyö-
räilevillä. Lumenaurauksen puute oli kaikilla merkittävä ongelma. Liukkauden torjunta, 
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teiden epätasaisuudet ja roskaisuus eivät olleet yhtä tärkeitä kuin lumenauraus. Lu-
menaurauksen ja liukkauden torjunnan ero oli kuitenkin marginaalinen. (Bergström 2000.) 

Suurin osa kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että pyöräteiden talvikunnossapitoa tulee pa-
rantaa. Kaikista vastaajista 38 % ilmoitti, että he pyöräilisivät enemmän talvella, jos pyörä-
teiden talvikunnossapitoa parannettaisiin. (Bergström 2000.) 

Potentiaalisia talvella pyöräilijöitä on löydettävissä kesäpyöräilijöiden joukosta. Vaikka 
talvikunnossapitoa parannettaisiin, ”harvoin pyöräilevät” ja ”ei koskaan pyöräilevät” eivät 
todennäköisesti pyöräile myöskään talvella pyöräilyn lisäämishalukkuuden ilmoittamisesta 
huolimatta. Kesällä pyöräilevät muodostivat viidenneksen vastaajista. Kun huomioidaan 
kesäpyöräilijöistä ne, jotka ilmoittivat pyöräilevänsä useammin ja paljon useammin, talvi-
pyöräilijöiden osuus kasvaisi 23 %:sta 26–36 %:iin. Koska talvipyöräilijä pyöräilee työ-
matkoista keskimäärin 4–5, pyörämatkojen määrä kasvaisi 5–46 %. Tutkimuksen tulokset 
viittaavat siihen, että monet ihmiset todellakin valitsevat auton ja pyörän välillä työmat-
koilla. (Bergström 2000.) 

4.3.3 Pyöräilyn lisäämisen potentiaali Norjassa 

Norjassa on tutkittu pyöräilyn lisäämisen potentiaalia eri kaupungeissa. Tutkimus perustuu 
haastattelututkimuksen tuloksiin, kansalliseen liikennetutkimukseen (1997/1998) ja asian-
tuntija-arvioihin. (Lodden 2002.) 

Norjassa pyöräilyn kulkumuoto-osuus on alhainen suhteessa moneen muuhun Euroopan 
maahan, vain 6 % kaikista matkoista tehdään pyörällä. Norjalaisten arvioiden mukaan 
Ruotsin korkeampi pyöräilyn osuus viittaa siihen, että ilmasto ja topografia eivät voi yksin 
selittää alhaista pyöräilyn osuutta Norjassa. Pyöräilyä voidaan lisätä pääasiassa lyhyillä 
matkoilla. (Lodden 2002.) 

Norjassa on laskettu pyöräilyyn siirtymisen potentiaali alle viiden kilometrin matkoille, 
koska puolet kaikista henkilöauton kuljettajana tehdyistä matkoista on alle viiden kilomet-
rin pituisia. Kaikista lyhyistä automatkoista 35 % on mahdollista siirtää kävelyyn tai pyö-
räilyyn, kun huomioidaan vain autonkuljettajat. Nämä matkat käsittävät 16 % kaikista teh-
dyistä automatkoista. Tällöin kävely- ja pyöräliikenne kasvaisi 37 %. Potentiaalia voitaisiin 
kasvattaa jonkin verran huomioimalla myös henkilöautojen ja joukkoliikenteen matkusta-
jat. Tällöin pyöräily ja kävely voisi lisääntyä jopa 50 %. Tietty määrä uutta pyöräliikennet-
tä voidaan olettaa olevan seurausta myös olemassa olevien pyöräilijöiden pyörämatkojen 
lisäyksestä. (Lodden 2002.) 

Laskettu potentiaali on hyvin epävarma, joten tarkemmat arviot vaativat uutta tietoa koski-
en ihmisten kulkutavan valintaa. Arvioiden mukaan Norjassa 10–15 prosentin siirto kaikis-
ta matkoista kävelyyn ja pyöräilyyn voi olla realistinen riippuen toteutettavista toimenpi-
teistä. Siirron potentiaali on suurin työmatkoilla ja vapaa-ajanmatkoilla. Ostosmatkoilla, 
kuljetettaessa lapsia tai pidemmillä matkaketjuilla on oletettu olevan pienempi siirtopoten-
tiaali. Suurimman potentiaalin muodostavat kulkumuotoaan usein vaihtavat henkilöt. 
(Lodden 2002.) 

Muiden maiden esimerkkien perusteella useat ihmiset voisivat pyöräillä lyhyillä matkoilla 
autonkäytön sijasta, jos olosuhteita parannettaisiin. Tämä edellyttää kuitenkin aktiivista 
panostusta pyöräliikenteeseen useiden vuosien ajan. (Lodden 2002.) 
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Toisen tutkimuksen mukaan Norjassa yli 60 % kahden kilometrin pituisista matkoista teh-
dään autolla. Näistä matkoista osan korvaaminen kävelyllä tai pyöräilyllä voisi olla mah-
dollista. Alle viiden kilometrin pituiset työ- ja vapaa-ajanmatkat voidaan helpoiten korvata 
pyöräilyllä. (Elvik ym. 1999.) 

Taulukossa 11 on esitetty automatkan korvattavuus pyörällä norjalaisen SP-tutkimuksen 
mukaan. Ihmiset voisivat korvata 22 % työmatkoistaan ja noin 20 % vapaa-
ajanmatkoistaan pyöräilyllä. (Elvik ym. 1999.) 

Taulukko 11.  Autolla tehdyt lyhyet matkat, jotka on helpoiten korvattavissa pyörällä (El-
vik ym. 1999). 

Matkan tarkoitus Pyörällä korvattavissa 
oleva osuus (%) 

työ/koulu 22 
urheilu 20 
vierailu 14 
päivittäistavarakauppa 12 
virkistys 12 
palvelut 10 
muu kauppa 5 
muu tuominen/vieminen 4 

 

Taulukossa 12 on esitetty ensimmäinen ja toinen vaihtoehto autolle viimeisimmälle tehdyl-
le työmatkalle erään norjalaisen tutkimuksen mukaan. Toista vaihtoehtoa kysyttiin vain 
henkilöiltä, jotka ilmoittivat joukkoliikenteen ensimmäiseksi vaihtoehdokseen. Autoilun 
vaihtoehdoiksi nähtiin pääasiassa pyöräily ja joukkoliikenne. 

Taulukko 12. Norjalaisen SP-tutkimuksen mukaan ensimmäinen ja toinen vaihtoehto au-
tolle viimeisimmälle tehdylle työmatkalle (%) (Stangeby 1997). 

Vaihtoehto autolle 1. vaihtoehto 2. vaihtoehto
ei toista vaihtoehtoa 2  
pyöräily 44  
kävely 16  
joukkoliikenne 39  
 pyöräily - 25 
 kävely - 7 
 joukkoliikenne - 7 
Yhteensä 101 39 
lkm 380  

 

4.3.4 Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali Tanskassa 

Tanskan kansallisen liikennesuunnitelman ”Trafik 2005” mukaan 4 % kokonaisautoliiken-
teestä tulisi siirtyä kevyeen liikenteeseen. Tanskassa 1990-luvun puolivälissä tehdyssä 
haastattelututkimuksessa potentiaaliksi arvioitiin 3,6 %:n siirtymää henkilöautoliikenteestä 
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kevyeen liikenteeseen. Tällöin pyörämatkat lisääntyisivät 35 %. Arvio perustuu 1 095 ih-
misen haastatteluun tanskalaisissa Gladsaxen ja Horsensin kunnissa. (LM 1997.) 

Naskilan (2004) mukaan pyörämatkojen lisääntyminen 35 % Tanskassa vastaisi Suomen 
pyöräilysuoritteella pyöräilyn kaksinkertaistamista Suomessa. 

Samassa haastattelututkimuksessa kaikista automatkoista 13 % arvioitiin voitavan siirtää 
pyöräilyyn. Tämä vastaa alle 3 kilometrin automatkoilla noin kahden kolmasosan siirty-
mistä pyörämatkoihin. Lisäksi ennustettiin, että automatkoista 2 % voidaan siirtää käve-
lyyn. (LM 1997.) 

Tutkimuksen perusteella kevyeen liikenteeseen siirtymisen kokonaispotentiaali on noin 
14 % matkoista, jotka on tehty joko autolla tai julkisella liikenteellä. Pyöräilyn potentiaa-
lissa julkinen liikenne on merkittävin, kun pidemmät automatkat siirtyvät julkiseen liiken-
teeseen, johon on yhdistetty pyöräily. (LM 1997.) 

Kööpenhaminassa vuonna 2002 suoritetussa haastattelututkimuksessa 38 % vastaajista 
ilmoitti, että mikään ei saisi heitä aloittamaan pyöräilyä tai pyöräilemään enemmän. Vas-
taajista 15 % ilmoitti, ettei osaa tehdä päätöstä asiasta. Autoilijoista puolet aloittaisivat 
pyöräilyn (tai pyöräilisivät enemmän), jos pyöräteitä olisi enemmän, tai pyörätiet olisivat 
paremmat. Monien mielestä lyhyempi työmatka houkuttelisi myös pyöräilemään (20 % 
vastaajista). Autoilijoista vain 10 % koki säätilan pääasiallisena esteenä pyöräilylle. Vuo-
den 2002 kyselyyn osallistui 400 kaupunkilaista. Tutkimus suoritettiin osana Kööpenhami-
nan pyöräilyolojen tutkimusta. (City of Copenhagen 2003.) 

4.3.5 Pyöräilyn lisäämisen potentiaali Alankomaissa 

Vuonna 1989 Alankomaissa 258 kotitaloutta kirjasi ylös tekemänsä automatkat ja mahdol-
lisuudet kunkin matkan tekemiseen polkupyörällä. Tutkimuksen tuloksena automatkoista 
50 % ei ollut korvattavissa pyörällä, 25 % oli korvattavissa melko helposti ja 25 % voitai-
siin korvata helposti pyörällä. Korvautuvuus eri tyyppisillä alueilla on esitetty taulukossa 
13. (Naskila 1993.) 

Taulukko 13.  Koettu mahdollisuus korvata automatka pyörämatkalla (% henkilöautomat-
koista) Alankomaissa vuonna 1989 (Naskila 1993). 

Automatkan 
korvattavuus 

Kaupun-
gissa 

Kaupunkiin suun-
tautuvat matkat 

Kylissä Kylien 
välillä 

Haja-asutus-
alueilla 

Ei 35 58 31 52 68 
Melko helposti 18 28 28 29 21 
Helposti 47 14 41 19 11 

 

4.3.6 Ympäristöystävällisten kulkumuotojen potentiaali Australiassa 

Australiassa Perthin suurkaupunkialueella viidellä eri alueella: South Perthissä, Subiacos-
sa, Victoria Parkissa, Melvillessä ja Joondalupissa tutkittiin asukkaiden kulkumuodonva-
lintaa henkilöauton käytön vähentämiseksi ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn lisää-
miseksi vuosina 1998–2000. Vastaajia oli South Perthissä 2 524, Subiacossa 867, Victoria 
Parkissa 890, Melvillessä 2 677 ja Joondalupissa 1 273. (Socialdata 2000.) 
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Tutkimuksen mukaan melkein kaksi kolmasosaa kaikista matkoista voitaisiin tehdä ympä-
ristöystävällisillä kulkumuodoilla. Tämä on teoreettinen potentiaali, mutta se antaa kuvan 
mahdollisuudesta siirtää henkilöautoliikennettä muihin kulkumuotoihin niin sanotuilla 
”pehmeillä” toimenpiteillä, kuten kampanjoilla. Teoreettinen potentiaali henkilöauton kul-
jettajan tai matkustajan siirtämisessä pyöräilyyn, kävelyyn tai joukkoliikenteeseen on erit-
täin suuri: 

− 26 % kaikista automatkoista voidaan korvata pyöräilyllä 
− 21 % kaikista automatkoista voidaan korvata kävelyllä 
− 22 % kaikista automatkoista voidaan korvata joukkoliikenteellä.  

Potentiaali on yhtä suuri myös kantakaupungin läheisillä esikaupunkialueilla, (eli tässä 
South Perth:ssä, Subiaco:ssa and Victoria Park:ssa), vähän kauempana kantakaupungista 
(eli tässä Melvillessä) ja ulompanakin kaupungista (tässä Perth:ssä eli Joondalup:ssa). Kä-
velyn lisäämisen potentiaalista todettiin tutkimuksen yhteydessä, että sopivan kävelymat-
kan pituus on noin kaksinkertainen verrattuna keskimääräiseen kävelymatkan pituuteen, eli 
noin 2 km. 

4.3.7 Ympäristöystävällisten kulkumuotojen potentiaali Walcyng-tutkimuksen mukaan 

Eurooppalaisen Walcyng-tutkimushankkeen tulosten perusteella alle kilometrin pituisten 
automatkojen korvaaminen kävelemällä vähentäisi automatkojen määrää useimmissa mais-
sa 15 %. Jos rajana pidetään kahta kilometriä, vähennys olisi 30 %. Jos tarkasteluun ote-
taan mukaan pyöräily, ja oletetaan, että kaikki 3–5 kilometrin pituiset automatkat kuljettai-
siin jalan tai polkupyörällä, automatkojen määrä vähentyisi puoleen monissa Euroopan 
maissa. (Virrankoski 2001.) 

Objektiivisesti ajatellen noin 30–50 % kaikista lyhyistä automatkoista voitaisiin siten kor-
vata kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen avulla. Objektiivisella potentiaalilla tarkoite-
taan asiantuntijoiden määrittämää mahdollisuutta. Useimmat autoilijat arvioivat korvatta-
vissa olevien matkojen osuudeksi 20–30 % (subjektiivinen mahdollisuus). Objektiivisen ja 
subjektiivisen potentiaalin välisen eron poistamiseksi, eli subjektiivisen potentiaalin kas-
vattamiseksi tarvitaan ihmisten asenteiden muuttumista positiivisemmaksi kevyttä liiken-
nettä kohtaan. Tämä voidaan saavuttaa viestinnän keinoin. Tulokset perustuvat 16 eri 
maassa suoritetun markkinointikampanjan analyyseihin ja asiantuntijatapaamisiin. (Vir-
rankoski 2001.) 

4.3.8 Pyöräilyn potentiaali Isossa-Britanniassa 

Isossa-Britanniassa tehtyjen selvitysten mukaan keskimääräisessä kaupungissa 13 % työ-
matkoista voitaisiin kulkea pyörällä. Maaston muoto ja onnettomuusriski olivat määrää-
vimmät tekijät pyöränkäytössä. Työmatkoista voitaisiin tehdä 20 % pyörällä, jos pyöräilyn 
turvallisuus olisi keskimääräistä parempi. Jos maasto on tasainen ja olosuhteet turvalliset, 
työmatkoista voitaisiin tehdä 47 % pyörällä. Myös kaupungin koon ja sen asukkaiden asen-
teiden havaittiin vaikuttavan pyöräilyn suosioon. (LM 1997.) 



 
 
 40

4.4 Havainnot potentiaalin tutkimuksista 

Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali voidaan määrittää kysely- ja haastattelututkimuk-
silla. Lisäksi jonkinlaisia arvioita potentiaalista voidaan tehdä erilaisten pyöräilyyn ja kä-
velyyn liittyvien tunnuslukujen perusteella. Pääosa käsitellyistä tutkimuksista perustuu 
kysely- ja haastattelututkimuksiin ja/tai asiantuntija-arvioihin. Haastattelututkimuksilla 
voidaan selvittää subjektiivinen potentiaali, joka voi olla pienempi kuin asiantuntijoiden 
arvioima objektiivinen potentiaali. Tätä eroa ei tutkimuksissa juurikaan ole huomioitu. 

Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen mahdollisuutta on tutkittu vain vähän. Kirjallisuusselvi-
tyksessä löydettiin Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Alankomaista yhteensä 
kahdeksan tutkimusta. Lisäksi on käsitelty kolmea muuta löydettyä tutkimusta. Edellä esi-
tettyjen tutkimusten tulokset on kerrottu lyhyesti taulukossa 14 ja tarkemmin liitteessä 2. 

Taulukko 14.  Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaalin tutkimusten tärkeimmät tulokset. 

Maa Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali 
Talvipyöräilyn lisäämisen potentiaali on suuri. Suomi 
Työmatkakävelyn ja pyöräilyn lisäämisen potentiaali on merkittävä. 
10–48 % lyhyistä automatkoista on mahdollista siirtää kävelyyn ja 
pyöräilyyn. 

Ruotsi 

Pyörämatkojen määrä voi kasvaa 5–46 %. 
Kaikista lyhyistä auton kuljettajana tehdyistä matkoista voidaan realis-
tisesti siirtää 10–15 % kävelyyn ja pyöräilyyn.  

Norja 

Autolla tehdyistä alle 5 km matkoista voidaan korvata pyöräilyllä: 2 % 
työ-, 20 % vapaa-ajan ja 20 % ostosmatkoista. 

Tanska 13 % kaikista ja 60 % alle 3 km henkilöautomatkoista voidaan siirtää 
pyöräilyyn. 

Alankomaat Kaupunkialueilla tehdyistä automatkoista voidaan korvata pyöräilyllä 
helposti 25 % ja lisäksi melko helposti 25 %. 

Australia Kaikista automatkoista voidaan korvata 26 % pyöräilyllä, 21 % käve-
lyllä ja 22 % joukkoliikenteellä. 

16 maan asian-
tuntijatapaami-
nen 

30–50 % (asiantuntija-arvio) tai 20–30 % (autoilijoiden arvio) kaikista 
lyhyistä automatkoista voidaan korvata kävelyllä, pyöräilyllä ja jouk-
koliikenteellä. 

Iso-Britannia 13 % työmatkoista voitaisiin tehdä pyörällä. 
 

Kevyen liikenteen lisääminen on kaikkien käsiteltyjen tutkimusten mukaan mahdollista. 
Tutkimusten perusteella kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali on suurin työ- ja vapaa-
ajanmatkoilla. Potentiaalista tehdyt arviot vaihtelevat merkittävästi. 

Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaalista ei ole Suomessa tehty tutkimuksia, joissa olisi 
määritetty konkreettisesti (%-lukuina) kävelyn ja/tai pyöräilyn lisäämisen mahdollisuus 
koko Suomessa tai tietyssä kaupungissa. Kirjallisuudesta löydetyissä kahdessa selvitykses-
sä on määritetty tietyssä rajatussa tilanteessa se osuus ihmisistä, jotka ovat valmiita lisää-
mään kevyen liikenteen käyttöä. Kevyen liikenteen matkojen lisääntymistä tai kulkumuo-
tosiirtymiä ei ole arvioitu. 
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Ruotsin arviot pyöräilyn lisääntymisen potentiaalista perustuvat kahteen haastattelututki-
mukseen. Toisen tutkimuksen (Bergström 2000) mukaan tulosta voidaan ehkä hyödyntää 
muissa saman suuruisissa kaupungeissa, mutta tarkempaan tulokseen pääsemiseksi täytyy 
tehdä lisätutkimusta sovelluskohteessa muun muassa potentiaalisesta pyöräilyn määrästä 
talvella. Molemmat arviot potentiaalista vaatisivat tällöin kuitenkin tarkennusta. 

Norjassa tehtyjen haastattelujen, kansallisen liikennetutkimuksen ja muiden arvioiden mu-
kaan kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali on huomattavan suuri. Potentiaalia on pie-
nennetty asiantuntija-arviona realistisemmaksi. 

Tanskan haastattelututkimuksen perusteella automatkojen pyöräilyyn siirtymisen potenti-
aali on arvioitu suureksi. Alankomaalaisten arvioiden mukaan pyöräilyn lisääntymisen 
potentiaali on myös suuri. Potentiaali on arvioitu erilaiseksi kaupunkialueen matkoilla ja 
muilla matkoilla. 

Kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisen potentiaalin suuruudesta on mahdotonta tehdä yhte-
näistä arviota toisaalta tutkimusten erilaisuuden ja toisaalta tulosten suuren vaihteluvälin 
vuoksi. Tulosten erot johtuvat monista erilaisista kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavista 
tekijöistä (vrt. kappale 2) sekä kevyen liikenteen arvostuksen eroista eri maissa. 

Lähes kaikissa tutkimuksissa potentiaalin yläarvio tarkoittaa todella merkittävää siirtymää 
autoilusta kevyeen liikenteeseen. Käsitellyissä tutkimuksissa ei ole arvioitu, miten potenti-
aali voidaan käytännössä saada toteutumaan. Joissain tutkimuksissa on mainittu useiden 
toimenpiteiden toteuttaminen. 
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5 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET ULKOMAISISSA KOHTEISSA 

5.1 Lähtökohdat 

Euroopan kaupunkien kevyen liikenteen edistämistoimenpiteistä ja niiden liikenteellisistä 
vaikutuksista on tehty laaja tutkimus vuosina 1996–1997. Walcyng-tutkimushankkeen 
osana 122 kaupungin edustajaa 12 Euroopan maasta vastasi kävelyn ja pyöräilyn edistä-
mistoimenpiteitä kartoittaneeseen kyselytutkimukseen (Virrankoski 2001). Tutkimuksessa 
kysyttiin myös toimenpiteiden vaikutuksia turvallisuuteen, terveyteen ja kulkumuodonva-
lintaan (Hallqvist 1997). 

Tutkimuksessa ei saatu tuloksia kulkumuotojakauman mahdollisista muutoksista yhdessä-
kään tutkituista kaupungeista. Useissa kaupungeissa oli kuitenkin havaittu jalankulkija- ja 
pyöräilijämäärien kasvaneen (Virrankoski 2001). Kaupungeista ei ilmoitettu, että kevyen 
liikenteen edistämisen liikenteellisiä vaikutuksia olisi tutkittu ennen-jälkeen tutkimuksina. 
Tutkimuksessa tätä ei tosin suoraan kysytty. 

Tässä työssä Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Alankomaista on haettu kirjallisuustutki-
muksen avulla kaupunkeja, joissa on edistetty kevyttä liikennettä ja tutkittu edistämistoi-
menpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. Näitä esimerkkejä ei kuitenkaan löytynyt kovin 
paljon. Kirjallisuustutkimuksen suoritus on kuvattu kappaleessa 1.2. 

Kirjallisuusselvityksessä ei löytynyt yhtään suomalaista kaupunkia, jossa olisi tutkittu ke-
vyen liikenteen edistämistoimien liikenteellisiä vaikutuksia. Suomen kaupunkien osalta 
arviointi perustuu henkilöhaastatteluihin (kappale 6). 

 

Kuva 9.  Kirjallisuusselvityksessä tutkitut maat ja kaupungit. 
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Kevyen liikenteen edistämisen liikenteellisistä vaikutuksista löytyi ennen-jälkeen tutki-
mustietoa Lundista, Tukholmasta, Helsingborgista ja Göteborgista (Ruotsi), Odensesta, 
Kööpenhaminasta ja Aalborgista (Tanska) sekä Tilburgista, Delftistä, Groningenista ja 
Houtenista (Alankomaat) (kuva 9). Kaupungeista ei ole kuvattu kevyen liikenteen edistä-
misen tavoitteita, vaan on pyritty kuvaamaan toteutuneita liikenteellisiä vaikutuksia. 

Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen kaupunkien lisäksi monissa muissakin kaupungeissa 
Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomaissa on asetettu tavoitteita kevyelle liikenteelle ja tehty 
erilaisia kevyttä liikennettä koskevia selvityksiä. Niistä ei kuitenkaan löytynyt tutkimustu-
loksia tai muita arvioita toimenpiteiden liikenteellisistä vaikutuksista. 

5.2 Ruotsi 

5.2.1 Lund 

Lundissa on panostettu pyöräilyn edistämiseen jo pitkään. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus 
alle kahden kilometrin matkoilla on noin 50 % ja alle viiden kilometrin matkoilla noin 25 
%, kun vastaavat luvut koko Ruotsissa ovat noin 20 % ja noin 10 % (Lunds kommun 
2003b). 

Vuonna 1998 Lundissa käynnistyi LundaMaTs (Miljöanpassat transportsystem i Lund) 
-projekti. Se oli alunperin selvitys liikennejärjestelmän muuttamisesta ympäristöystävälli-
semmäksi. Selvityksen perusteella valittiin toteutettavaksi neljä projektia: ”Mobilitetskon-
toret” (liikkumisen ohjauskeskus), ”Cykelkommunen” (pyöräilykunta), ”Lundalänken” 
(joukkoliikennelinja) ja ”Gå och Cycla till skolan” (kävellen ja pyöräillen kouluun) -kam-
panja. Vuonna 2003 oli käynnissä LundaMaTs:n toinen projektiperiodi. (Elmkvist 2003.) 

Jokainen LundaMaTs:n osaprojekti sisältää lukuisia toimenpiteitä ja alaprojekteja. Kau-
pungissa onkin toteutettu paljon muun muassa fyysisiä pyöräilyn olosuhteita parantavia 
toimenpiteitä. (Lyborg ja Hyllenius 2001.) 

Keväällä 2001 kaupungin asukkaille suunnatussa kyselyssä selvitettiin, miten ihmiset ovat 
huomioineet LundaMaTs-projektin, ja ovatko he muuttaneet liikennekäyttäytymistään sen 
seurauksena. Vastauksia saatiin 548 asukkaalta. Seuraava laajamittainen kyselytutkimus 
tehdään vuoden 2004 keväällä. (Elmkvist 2003, Lyborg ja Hyllenius 2001.) 

Kyselyn mukaan yli 10 % koko kaupungin asukkaista on lisännyt pyöräilyä projektin seu-
rauksena. Keskustan alueella vastaava luku oli noin 14 %. Lähes kahden kolmasosan mie-
lestä viimeisen kahden vuoden aikana panostukset pyöräliikenteeseen ovat olleet merkittä-
viä tai erittäin merkittäviä. (Elmkvist 2003, Lyborg ja Hyllenius 2001.) 

Projektin seurauksena aikaisempaa enemmän pyöräilleet henkilöt ovat asettaneet pyöräilyn 
lisääntymiseen vaikuttaneet osatekijät tärkeysjärjestykseen. Paremmat pyörätiet koettiin 
tärkeimmäksi ja työmatkapyöräilykampanja toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi (taulukko 15). 
(Lyborg ja Hyllenius 2001.) 
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Taulukko 15.  LundaMaTs:n seurauksena pyöräilyä lisänneiden mielipiteet kaikkein eniten 
pyöräilyä lisäävistä tekijöistä (n = 141) (Lyborg ja Hyllenius 2001). 

Pyöräilyä lisäävä tekijä % vastauksista 
Paremmat pyörätiet 
Työmatkapyöräily kampanja 
Kotiin lähetetty materiaali 
Informaatio toreilla 
Massamedia 
Monta toimenpidettä yhdessä 
Autoton päivä -kampanja 
Pyöräilyn terveellisyyttä korostanut kampanja 

23
19
13
11
11
10
7
6

 

 

LundaMaTs-projektin arvioinnin mukaan vähän yli 4 % vastaajista on korvannut automat-
koja pyörämatkoilla. 4 % yrittää silloin tällöin korvata automatkan pyörämatkalla ja 3 % 
on miettinyt automatkalle vaihtoehtoja. Lähes 90 % on sitä mieltä, ettei projekti ole vaikut-
tanut heidän liikennekäyttäytymiseensä. (Lyborg ja Hyllenius 2001.) 

Vuoden 2001 kyselyn tulosten ja tavanomaisten liikennelaskentojen perusteella Lundissa 
uskotaan, että yksityisautoilun kasvua on onnistuttu hidastamaan. Yksityisautoilun kasvu 
on vain kolme prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana (1998–2002). (Elmkvist 2003.) 

Vuoden 2002 pyörälaskentojen perusteella pyöräilyn määrä on lisääntynyt. Koska pyöräi-
lyn määrä nousee ja laskee vuosittain, täytyy muutosta tarkastella pidemmällä aikavälillä. 
Kasvutrendin mukaan pyöräily on lisääntynyt Lundissa 12 % vuosina 1992–2002 (kuva 
10). (Carlson ja Neergaard 2002, Elmkvist 2003.) 

 

Kuva 10.  Pyöräilyn määrän kehittyminen Lundissa 1992–2002. Keskimääräinen kas-
vu on esitetty katkoviivalla. (Carlson ja Neergaard 2002.) 

Lundissa on tehty lisäksi osana Cykelkommun-projektia neljänä vuonna peräkkäin kysely, 
jossa on tutkittu kaupunkilaisten mielipiteitä pyöräilyolosuhteista. Tyytyväisyys pyöräily-
olosuhteista on parantunut vuosien mittaan. (Lunds kommun 2003a.) 
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5.2.2 Tukholma 

Tukholman vuoden 1998 pyöräilyohjelmassa painotetaan pyöräilyverkoston rakentamista. 
Verkoston tulee olla kokonaisvaltainen ja jatkuva, ja sen tulee yhdistää kaikki kaupungin-
osat. Verkostoa on täydennetty vuosien mittaan ja työ on yhä käynnissä. (Henricson ja 
Strömbom 1998.) 

Varsinkin Tukholman keskustan alueelle on viime vuosina rakennettu paljon pyöräteitä ja 
-kaistoja. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta mediassa, ja monia positiivisia ja negatii-
visia puolia on tuotu esille. (Isaksson 2003.) 

Vuoden 1998 pyöräilyohjelmassa keskustassa toteutettavaksi suunnitellut pyörätiet ja 
-kaistat on arvioitu toteutuksen jälkeen. Useissa kohteissa on arvioitu vaikutusta autolii-
kenteen määrään. Lisäksi on suoritettu kevyen liikenteen laskentoja. Niiden perusteella ei 
kuitenkaan voida tehdä päätelmiä pyöräilyn lisääntymisestä pyörätien tai -kaistan rakenta-
misen seurauksena. (Isaksson 2003.) 

Kaupungin arvioiden mukaan pyöräilyn mahdollisesta lisääntymisestä tai vähenemisestä 
kaupungissa ei voida tehdä päätelmiä, koska pyöräilyn määrään vaikuttaa suuresti tutki-
mushetkellä vallitseva säätila. Vuosien 1987 ja 1991 laskentajaksoilla sää oli kylmä ja sa-
teinen ja vuonna 1997 hyvin lämmin. Muina vuosina laskennan aikaan on ollut normaali 
sää. Laskentojen tulokset on esitetty kuvassa 11. (Henricson ja Strömbom 1998.) 

 

Kuva 11.  Pyöräilijöiden lukumäärä Tukholmassa vuosina 1980–1997 koko kaupun-
gissa (ylempi) ja keskustan alueella (alempi) (Henricson ja Strömbom 
1998). 
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5.2.3 Helsingborg 

Helsingborgissa on tehty monia aloitteita pyöräilyn edistämiseksi. Kaupungilla on oma 
pyöräilysuunnitelma, ja lisäksi Ruotsin tielaitoksella on pyöräilysuunnitelmansa Skånen 
alueelle. Helsingborgin pyöräilysuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden toteutusohjelma on 
priorisoitu. Tätä varten kaikki pyöräilyyn soveltuvat verkostot on inventoitu verkostojen 
tilanteen vaatimien toimenpiteiden selvittämiseksi. Muita Helsinborgissa toteutettuja toi-
menpiteitä ovat pyöräreittien viitoitus, ilmainen palautepuhelin, työmatkapyöräilyn edis-
tämishankkeet vuonna 2000 ja 2001 sekä tiedotus paikallisilla radioasemilla ja sanomaleh-
dissä. (Helsingborg Stad 2003, WHO 2002.) 

Helsingborgin pyöräilyverkosta puuttuu vielä tärkeitä yhteyksiä ja jäljellä on vielä monia 
tärkeitä investointeja kaupungin pyöräilysuunnitelman toteuttamiseksi. Vuoden 2001 aika-
na on parannettu bussipysäkkien esteettömyyttä, ja samalla on rakennettu pyöräteitä py-
säkkien taakse. Yksisuuntaisten pyöräteiden suunnittelu tiettyihin kaupungin kohteisiin on 
alkanut. (Helsingborg Stad 2003.) 

Helsinborgissa on toteutettu vuonna 2002 “Happiness is cycling” -kampanja, jonka tarkoi-
tus oli informoida asukkaita pyöräilyn mahdollisuuksista kaupungissa ja sen ympäristössä 
ja kannustaa positiiviseen suhtautumiseen pyöräilyä kohtaan. Tavoitteena oli lisätä pyörällä 
tehtyjen matkojen määrää 20 % ja rohkaista suhteellisen lyhyitä matkoja (3–5 km) autolla 
tekevät ihmiset vaihtamaan kulkumuotonsa polkupyörään. Kampanjan tärkein osa oli il-
mainen pyöräilykartta, jota jaettiin muun muassa autoilijoille kuukauden ajan. (WHO 
2002.) 

Pyöräily on lisääntynyt kaupungissa, kaikkein eniten Helsingborgin keskustan alueilla. 
Monet paikat ovat olleet usein liian täynnä pysäköityjä pyöriä. Helsinborgissa ei ole tutkit-
tu pyöräliikenteen kehittymistä vuonna 2002. Pyöräliikenne on kuitenkin todennäköisesti 
lisääntynyt toimenpiteiden seurauksena. Vuonna 2002 kaupungin pääkatujen varsilla ole-
vien pyöräpysäköintipaikkojen määrää lisättiin 120 prosentilla ja vuoden 2003 kesällä 
kaikki paikat ovat olleet käytössä, eivät vain silloin tällöin, vaan viikosta toiseen. Vaiku-
tukset on tarkoitus selvittää luultavasti vuonna 2004. (Helsingborg Stad 2003, Stenberg 
2003.) 

5.2.4 Göteborg 

Göteborgin ensimmäinen pyöräilyohjelma tehtiin vuonna 1988 ja uudempi 1999. Ohjelma 
sisältää pyörätieverkostojen rakentamisen lisäksi muun muassa pyöräpysäköinnin paran-
tamista, informaation jakamista ja markkinointia. Göteborgissa tehtyjen pyörämatkojen 
keskimääräinen osuus on noin 8–9 % kaikista henkilömatkoista. Koko Ruotsissa vastaava 
luku on 12 %. (Göteborgs Stad 2003.) 

Uuden pyöräilysuunnitelman tavoitteena on kasvattaa pyöräilyä 50 prosentilla, jolloin pyö-
räilyn osuus olisi 12 % henkilömatkoista. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman moni 
autoilijoista pyöräilijöiksi. Tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeäksi nähdään käytännön 
työn tekeminen ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen. Uudessa pyöräilyohjelmassa 
arvostetaan pyöräily hyvin korkealle, sillä vain kävelyn katsotaan olevan parempi kulku-
muoto. (Göteborgs Stad 2003.) 
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Kaupungin arvioiden mukaan pyöräilyn lisäämiseksi tarvitaan selkeä, julkilausuttu strate-
gia ja paljon erilaisia toimenpiteitä. Pyöräilyn statusta liikennemuotona tulee parantaa 
huomattavasti suuremman pyöräilyn osuuden saavuttamiseksi. (Göteborgs Stad 2003.) 

Göteborgissa on järjestetty vuosittain ”Challenge Göteborg” -kampanja vuodesta 2000 
alkaen. Sen tarkoituksena on saada mahdollisimman monet ihmiset pyöräilemään töihin 
sen sijaan, että he ajaisivat autolla. Göteborgin asukkaat voivat osallistua kampanjaan 
joukkueina. Palkintona on 10 000 Ruotsin kruunua, jonka voi lahjoittaa haluamaansa kau-
pungin tai yrityksen ympäristöprojektiin. (Göteborgs Stad 2003, WHO 2002.) 

Pyöräilyn lisäämisen potentiaaliksi on arvioitu 25–30 % henkilömatkoista. Kaupungin ar-
vion mukaan tämä potentiaali on kuitenkin todellisuudessa pienempi. Pyöräily lisääntyi 
Göteborgissa noin 50 % vuosina 1992–1997. Arvioiden mukaan pyöräily tulee lisäänty-
mään tulevaisuudessakin, vaikkakin aikaisempaa hitaammin. Götebogissa ei ole kuiten-
kaan varsinaisesti tutkittu pyöräilyn kehittymistä toimenpiteiden seurauksena. (Göteborgs 
Stad 2003, Lowkranz 2003.) 

5.3 Norja 

Kolmessatoista norjalaisessa kaupungissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan toteutettujen 
kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden vaikutuksista turvallisuuteen, terveyteen tai 
liikenteeseen ei voida sanoa näin aikaisessa vaiheessa vielä mitään (Hallqvist 1997). Teh-
dyssä kirjallisuusselvityksessä ei myöskään löytynyt norjalaisia kaupunkeja, joissa olisi 
tutkittu kevyen liikenteen edistämisen liikenteellisiä vaikutuksia. Pyöräilyn kulkumuoto-
osuus Norjassa on vähentynyt ja kävelyn osuus pysynyt lähes vakiona viime vuosina (tau-
lukko 16) (Denstadli ja Hjorthol 2002). 

Taulukko 16. Kulkumuoto-osuudet Norjassa vuosina 1992, 1998 ja 2001 (Denstadli ja 
Hjorthol 2002). 

Kulkumuoto-osuus 
(% kaikista matkoista) 

Kulkumuoto 

1992 1998 2001 
kävely 21 19 22 
pyöräily 7 6 4 
henkilöauto (kulj.) 50 53 52 
henkilöauto (matk.) 13 11 12 
joukkoliikenne 8 9 9 
muu 1 1 1 
Yhteensä 100 100 100 
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5.4 Tanska 

5.4.1 Odense 

Odense on yksi Tanskan ja Euroopan johtavia pyöräilykaupunkeja. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kaupungin pyöräliikenne on kasvanut 50 %. Muualla Tanskassa pyöräily on 
lisääntynyt vain vähän. Pyöräilijöiden lukumäärä on kasvanut kaupungissa samaan aikaan 
kun onnettomuuksien määrä on vähentynyt. Yksityisautoilu on kasvanut Odensessa 1,5 % 
ja Tanskassa keskimäärin 3,3 %. (Stanton ja Andersen 1999.) 

Tanskan liikenneministeriö on perustanut yhdessä Odensen kaupungin kanssa ”Odensen 
kansallinen pyöräilykaupunki” -projektin vuonna 1999. Odensen kaupunki toimii projek-
tissa ikään kuin laboratoriona, jossa kokeillaan ja arvioidaan erilaisia toimenpiteitä. Saadut 
tulokset voidaan hyödyntää muissa Tanskan kaupungeissa. (Ministry of Transport 2000.) 

Projektin tavoitteena on luoda kaupunki, jossa on hyvin korkea pyöräilyn osuus, mutta 
vähän pyöräilyonnettomuuksia. Keinoina käytetään perinteisten ja tunnettujen lisäksi myös 
uusia ja innovatiivisia keinoja. Projekti jakaantuu 62 alaprojektiin, ja projektin puitteissa 
Odensessa haastatellaan vuosittain noin 500–600 ihmistä. (Andersen 2000, Jensen 2001, 
Ministry of Transport 2000.) 

Pyöräilykaupunki-projektiin kuuluvia hankkeita, jotka on toteutettu vuosina 1998–2000, ja 
joiden on uskottu vaikuttaneen kulkumuodonvalintaan (Jensen 2001) ovat: 
− Keskittyminen asumiseen: mm. kampanjointi ja henkilöautojen kehätiet, 
− Keskittyminen ihmisiin: mm. pyöräilytapahtumat, ”Vuoden Pyöräilijän” nimeäminen 

ja liikkumisen ohjauskeskus, 
− Keskittyminen teihin: vähemmän pysähtymisiä pyöräilijöille, näkyvät pyöräreitit, uu-

det lyhyemmät yhteydet pyöräilijöille, pyöräpysäköinnin parantaminen, uudet suunni-
telmat liikennevalo-ohjatuissa ja -ohjaamattomissa liittymissä ja parempi kunnossapi-
don laatu, 

− Keskittyminen toimintoihin: työmatkapyöräilykampanjat, yritysten liikennesuunnitel-
mat, yritysten polkupyörät, park&bike-järjestelmät, pyöräpysäköinnin parantaminen ja 
polkupyöräpoliisit, 

− Media: mm. kotisivu, tv, radio, sanomalehdet, esitykset ja tiedotteet. 

Pyöräilykaupunkiprojektin arviointi perustuu matkojen ennen-jälkeen tutkimukseen. Pro-
jektin todellisen liikenteellisen vaikutuksen selvittämiseksi on otettu huomioon liikenteen 
yleinen kehitys. Myös Ison-Beltin sillan avaamisen vaikutus on huomioitu. Tutkimuksen 
ennen tilanne on 1993–1997 ja jälkeen tilanne on 1998–2000, koska näillä jaksoilla voitiin 
arvioida projektin ja Ison-Beltin sillan rakentamisen vaikutuksia matkustustottumuksiin 
(taulukko 17).  (Jensen 2001, Odense Kommune 2003.) 
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Taulukko 17.  Keskimääräinen matkojen määrä päivässä jaettuna kulkumuotoihin ennen 
ja jälkeen tilanteissa Odensessa (Jensen 2001). 

yli 300 m matkat 
 jakso 

alle 300 
m mat-

kat 
kävely pyöräi-

ly 
ha, 

kulj. 
ha, 

matk. 
bussi juna Yht. 

1993–1997 0,401 0,283 0,669 1,373 0,294 0,199 0,020 2,894 
1998–2000 0,289 0,179 0,605 1,126 0,338 0,126 0,032 2,455 
muutos -0,112 -0,105 -0,064 -0,247 0,044 -0,073 0,012 -0,439 
kulkutapajakauma 
1993–1997 9,8 % 23,1 % 47,4 % 10,2 % 6,9 % 0,7 % 100 % 

matkoja 
/ hlö / 
päivä 

kulkutapajakauma 
1998–2000 7,3 % 24,7 % 45,9 % 13,8 % 5,2 % 1,3 % 100 % 

1993–1997 - 0,501 2,524 17,300 5,845 1,911 1,699 30,502 
1998–2000 - 0,335 2,126 17,291 7,396 1,332 3,047 32,465 
muutos - -0,165 -0,397 -0,009 1,551 -0,579 1,348 1,963 
kulkutapajakauma 
1993–1997 1,6 % 8,3 % 56,7 % 19,2 % 6,3 % 5,6 % 100 % 

km / hlö 
/ päivä 

kulkutapajakauma 
1998–2000 1,0 % 6,5 % 53,3 % 22,8 % 4,1 % 9,4 % 100 % 

1993–1997 - 1,767 3,772 12,604 19,887 9,583 84,700 10,541 
1998–2000 - 1,878 3,513 15,358 21,863 10,531 94,737 13,226 

matkan 
pituus 
(km) muutos - 0,111 -0,259 2,754 1,977 0,947 10,037 2,686 

 

Pyörällä tehtyjen yli 300 metriä pitkien matkojen määrä on kasvanut 6 % (23,1 prosentista 
vuosina 1993–1997 24,6 prosenttiin vuosina 1998–2000). Matkojen määrässä on kokonai-
suudessaan tapahtunut merkittävä alenema ennen ja jälkeen tilanteen välillä. Tämä johtuu 
tutkimuksen mukaan todennäköisesti virheestä haastattelutekniikassa. Kasvua voidaan ha-
vaita myös junalla ja autolla matkustajana liikkumisessa ennen ja jälkeen tilanteissa. (Jen-
sen 2001.) 

Yleisen kehityksen kontrolliryhmiksi on valittu Aalborgin ja Århusin kaupungit, koska 
Ison-Beltin sillan avaaminen ei ole vaikuttanut niiden liikenteeseen juuri ollenkaan. Kau-
pungeissa liikennekäyttäytyminen oli hyvin samanlainen kuin Odensessa ennen tilanteessa. 
Odotettu liikennekäyttäytyminen Odensessa jälkeen tilanteessa vastaa Odensen tilannetta 
yleisen liikenteen kehityksen perusteella. (Jensen 2001.) Se voidaan laskea seuraavan kaa-
van mukaan (Jensen 2001): 









=

ENNEN yhmäkontrollir
JÄLKEEN yhmäkontrollir*ENNEN OdenseJÄLKEEN Odensessa liikenneOdotettu 
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Taulukko 18.  Odotettu ja todellinen liikennekäyttäytyminen Odensessa jälkeen tilanteessa 
(Jensen 2001). 

yli 300 m matkat 
 jakso 1998–

2000 

alle 300 
m mat-

kat 
kävely pyöräi-

ly 
ha, 

kulj. 
ha, 

matk. 
bussi juna Yht. 

odotettu 0,354 0,232 0,605 1,328 0,292 0,167 0,018 2,693 
todellinen 0,289 0,179 0,605 1,126 0,338 0,126 0,032 2,455 
muutos -0,065 -0,053 0,001 -0,202 0,046 -0,041 0,014 -0,238 
odotettu kulkutapaja-
kauma 8,6 % 22,5 % 49,3 % 10,8 % 6,2 % 0,7 % 100 % 

matkoja 
/ hlö / 
päivä 

todellinen kulkutapa-
jakauma 7,3 % 24,7 % 45,9 % 13,8 % 5,2 % 1,3 % 100 % 

odotettu - 0,435 2,139 18,936 5,568 1,486 1,621 31,114 
todellinen - 0,335 2,126 17,291 7,396 1,332 3,047 32,465 
muutos - -0,100 -0,013 -1,645 1,829 -0,154 1,426 1,351 
odotettu kulkutapaja-
kauma 1,4 % 6,9 % 60,9 % 17,9 % 4,8 % 5,2 % 100 % 

km / hlö 
/ päivä 

todellinen kulkutapa-
jakauma 1,0 % 6,5 % 53,3 % 22,8 % 4,1 % 9,4 % 100 % 

odotettu - 1,879 3,538 14,258 19,068 8,884 88,088 11,554 
todellinen - 1,878 3,513 15,358 21,863 10,531 94,737 13,226 

matkan 
pituus 
(km) muutos - -0,001 -0,025 1,099 2,795 1,647 6,649 1,672 

 

Verrattaessa odotettua ja todellista liikennekäyttäytymistä (taulukko 18) havaitaan, että 
pyörällä tehtyjen matkojen osuus on kasvanut Odensessa 10 %. Taulukon 18 perusteella 
vaikuttaa siltä, että pyörämatkojen määrässä, pyöräilyn suoritteessa ja matkapituuksissa ei 
ole tapahtunut mitään kehitystä. Tämä johtuu matkojen alhaisemmasta kokonaismäärästä 
todellisessa jälkeen tilanteessa. Myös autolla (vain matkustaja) ja junalla liikkuvien määrä 
on kasvanut. (Jensen 2001.) 

Johtopäätökset (Jensen 2001): 
− Ison-Beltin sillan vaikutuksia pyöräilymääriin on ollut vaikeaa erottaa, joten sitä kos-

kevissa johtopäätöksissä on paljon epävarmuutta. 
− Odensen laajamittaisempi keskittyminen pyöräilyyn ja pyöräilyprojekteihin verrattuna 

muihin tanskalaisiin kaupunkeihin on johtanut noin 10–15 % kasvuun pyörämatkoissa. 
Noin puolet uusista pyörämatkoista tehtäisiin autolla, jos pyöräilyä ei olisi korostettu 
niin paljon ja jos ei olisi toteutettu niin paljon pyöräilyä edistäviä projekteja. Neljäsosa 
uusista matkoista olisi ollut bussimatkoja ja neljäsosa kävelymatkoja. 

− Myös muut tilastot tukevat johtopäätöksiä. Odensessa on esimerkiksi kotitalouksien 
tulojen määrä kasvanut huomattavasti enemmän verrattuna Aalborgiin ja Århusiin. 
Toisin sanoen Odensen asukkaat ovat haluttomampia ostamaan autoja. 

− Pyöräilyprojektit ja muut aloitteet ovat vähentäneet autojen liikennesuoritetta noin 2–3 
%:lla. Pyöräilyn lisäys vastaa keskimäärin noin 10 000 pyörämatkaa enemmän joka 
päivä Odensessa. 

Kuvassa 12 on esitetty matkojen määrä kulkutavoittain ennen ja jälkeen tilanteissa. Kuvas-
ta voidaan havaita, että pyöräliikenne on kasvanut 6 %. Samaan aikaan on kuitenkin tapah-
tunut myös muita muutoksia, esim. junamatkojen määrä on kasvanut 80 %. 
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Kuvassa 13 on eroteltuna yleisen liikenteen kehityksen, Ison-Beltin sillan rakentamisen ja 
paikallisten hankkeiden vaikutus matkojen määrään kulkutavoittain. Muutokset kuljetuissa 
kilometreissä on esitetty kuvassa 14. Sen mukaan kuljetut kilometrit ovat kasvaneet noin 2 
km/henkilö/päivä. Pyöräilysuorite on vähentynyt. Lisäksi kuvassa 15 on vielä jaettu suori-
temuutokset kuvan 13 tapaan vaikuttaneisiin tekijöihin. Sen mukaan paikalliset hankkeet 
ovat vähentäneet koko liikennesuoritetta noin 7 % ja autoliikenteen suoritetta (lyhyet mat-
kat) noin 5 %. 

 

Kuva 12.  Matkojen määrä ennen ja jälkeen tilanteissa kulkutavoittain (muutos vihre-
ällä) (Andet = muu kulkumuoto) (Odense Kommune 2003). 
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Kuva 13.  Arvioinnissa tutkittujen kolmen tekijän vaikutus matkojen määrään kulkuta-
voittain (punainen = yleinen liikenteen kehitys, sininen = Ison-Beltin sillan 
rakentaminen, vihreä = paikalliset hankkeet, esim. Kansallinen pyöräily-
kaupunki  projekti) (Odense Kommune 2003). 

 

Kuva 14.  Kuljettujen kilometrien määrä (km/hlö/päivä) kulkutavoittain ennen ja jäl-
keen tilanteissa (Odense Kommune 2003). 
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Kuva 15.  Todellinen (reelt) muutos kuljetuissa kilometreissä ja jaettuna kolmen teki-
jän suhteen (punainen = yleinen liikenteen kehitys, sininen = Ison-Beltin sil-
lan rakentaminen, vihreä = paikalliset hankkeet) (Odense Kommune 2003). 

5.4.2 Kööpenhamina 

Kööpenhaminassa on toteutettu autoliikennettä rajoittavia ja pyöräilyä edistäviä toimenpi-
teitä. Pyöräilyverkostoa on laajennettu mittavasti viimeisen 15 vuoden aikana. Pyöräreitti-
en määrää aiotaan lisätä myös tulevaisuudessa huomattavasti. Kaupungin ensimmäinen 
pyöräilypolitiikka on julkaistu vuonna 2003. (City of Copenhagen 1997, Jensen 2003, 
Thomas 1997.) 

Kaupungin arvioiden mukaan autoliikenteen rajoittamisella ja pyöräilyinfrastruktuurin 
parantamisella ei voida enää lisätä pyöräilyä. Kaupungin näkemyksen mukaan tärkeämpää 
on luoda ihmisille positiivinen asenne pyöräilyä kohtaan. Kööpenhaminassa onkin toteutet-
tu useita kampanjoita pyöräilyn edistämiseksi, liittyen mm. kaupunkipyöriin ja työmatka-
pyöräilyyn. (Thomas 1997.) 

Pyöräilyn määrä oli alimmillaan 1970-luvulla. Pyöräily on kuitenkin lisääntynyt, erityisesti 
kaupungin keskustan alueella (kuva 16) ja läheisillä asuntoalueilla. (City of Copenhagen 
2002.) 
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Kuva 16.  Pyöräilijöiden määrä molempiin suuntiin kaupunkia ympäröivän kehän 
kohdalla (ylempi) ja kaupungin rajalla (alempi) klo 6–18 vuosina 1970–
2000 (City of Copenhagen 2002). 

Polkupyörälaskentojen lisäksi pyöräilyolosuhteita ja ihmisten mielipiteitä niistä on tutkittu 
useina vuosina. Tulokset on julkaistu ”Bicycle Account” -nimisessä raportissa tutkimus-
vuosittain. Tarkoituksena on korjata havaitut puutteet ja saada yhä useampia ihmisiä siir-
tymään autoilusta pyöräilyyn. Samalla voidaan seurata pyöräilylle asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. (City of Copenhagen 1997, City of Copenhagen 2003.) 

Ensimmäinen ”Bicycle Account” -julkaisua varten tehty tutkimus suoritettiin vuonna 1995 
ja toinen vuonna 1996. Vertaamalla näitä tuloksia havaitaan, että pyöräily lisääntyi kau-
pungissa 16 %. Luvuissa on otettu huomioon sääkorjaus. Motorisoitu liikenne kasvoi niin 
ikään 3 %. (City of Copenhagen 1997.) 

Vuosien 2000 ja 2002 tulosten perusteella arkipäivinä keskustaan saapuvien ja sieltä pois-
tuvien pyörämatkojen määrä on kasvanut 6 % ja kaupungin rajan ylittävien pyörämatkojen 
määrä on kasvanut 2 %. Henkilöautoliikenne on kasvanut vain 1,5 % keskustan ja kaupun-
gin rajoilla. (City of Copenhagen 2003.) 

Vuosina 1995–2002 suurimmilla kaduilla pyöräilysuoritteen määrä on kasvanut 40 % kun 
henkilöautosuorite on kasvanut 16 % (taulukko 19). Suoritteeseen ei lasketa mukaan pai-
kalliskatuja. (City of Copenhagen 2003.) 
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Taulukko 19.  Pyöräilyolosuhteiden tärkeimmät tunnusluvut ja niiden kehitys Kööpenha-
minassa (City of Copenhagen 2003). 

Tunnusluku 1995 1996 1998 2000 2002
pyöräilyn suorite pääteillä (milj. km/päivä) 0,73 0,85 0,84 0,96 1,02 
autoliikenteen suorite pääteillä (milj. km/päivä) 3,92 4,05 4,28 4,43 4,54 
pyöräteiden pituus 293 294 302 307 323 
pyöräkaistojen pituus - - 6 10 12 
erillisten virkistysreittien pituus 29 29 30 31 32 
pyöräteiden kunnossapito (milj. DKK) 3,9 4,7 5,3 9,1 6,8 
vakavien pyöräilyonnettomuuksien lkm 231 252 197 168 172 
liikennevaloliittymät, joissa tehty toimenpiteitä 
pyöräilijöille 23 % 24 % 26 % 28 % 36 %

 

Vuosien 2000 ja 2002 tulosten perusteella työmatkapyöräilyn osuus on laskenut vähän, 
vaikka kokonaisuudessaan pyörämatkojen määrä kaupungissa on kasvanut. Tätä voidaan 
selittää työmatkojen kokonaismäärän kasvamisella, varsinkin junalla tehdyt työmatkat ovat 
kasvaneet. Työmatkapyöräilyn määrä on pysynyt ennallaan. (City of Copenhagen 2003.) 

Kaikki yksittäiset kampanjat eivät ole olleet positiivisia. Vuonna 1995 ”Autumn Cam-
paign”:lla rohkaistiin ihmisiä pyöräilemään myöhään syksyllä ja talviaikana. Kampanja 
painotti pyöräilyn terveellisyyttä sääolosuhteista riippumatta. Kampanjasta ei ollut nähtä-
vissä selkeää hyötyä, joten sen uusiminen on epävarmaa. (Thomas 1997.) 

Jensenin (2003) mukaan Kööpenhaminassa ei ole mahdollista eritellä eri toimenpiteiden 
vaikutusta kevyen liikenteen kehitykseen. Pyöräilyn lisääntyminen johtuu ainakin osittain 
pyöräilyinfrastruktuurin parantamisesta, tätä ei ole kuitenkaan varmistettu tutkimuksilla. 
Toinen mahdollisuus voi olla se, että kaupungissa on yhä vaikeampi päästä liikkumaan 
autolla ja joukkoliikenteellä liikkuminen on kallistunut. Kaiken kaikkiaan pyöräily on tul-
lut kilpailukykyisemmäksi muihin kulkumuotoihin nähden. (Jensen 2003.) 

5.4.3 Aalborg 

Mikkelsenin (2003) mukaan Aalborgin kaupungissa on toteutettu monia pyöräilyä edistä-
viä toimenpiteitä. Pyöräilyverkostoa on laajennettu, useita kampanjoita ja kilpailuja on 
järjestetty, kaupungin www-sivuilla on apuväline pyöräilijöiden matkojen suunnitteluun, 
jne. Aalborg on osallistunut myös ABC-projektin osana kampanjaan, jonka tuloksena 9 % 
osallistuneista pyöräili enemmän tai useammin työmatkoilla kampanjan aikana. (Mikkel-
sen 2003.) 

Aalborgista on olemassa vain vähän materiaalia jalankulkijoista. Aalborgissa on luotu ja-
lankululle ystävällinen keskusta-alue, näkörajoitteisten liikkumista on helpotettu ja liitty-
miä ollaan muotoilemassa uudelleen paremmin jalankululle soveltuviksi. (Mikkelsen 
2003.) 

Aalborgin uusi pyöräilystrategia on valmistunut vuonna 2003, ja sen toteuttaminen on 
käynnistynyt. Yliopiston alueella on parannettu pyöräilyolosuhteita, mutta pyöräilymääris-
sä ei ole havaittu muutoksia. Projekti lisäsi kuitenkin pyöräilijöiden tyytyväisyyttä. Kau-



 
 
 56

pungin arvioiden mukaan pyöräilyn edistämisen suurin este Aalborgissa on yhä ihmisten 
asenne pyöräilyä kohtaan. (Mikkelsen 2003.) 

5.5 Alankomaat 

5.5.1 Tilburg 

Tilburg sijaitsee Alankomaiden eteläosassa. Kaupunki on muodostunut useasta pienestä 
kylästä, ja etäisyydet keskustan ja reuna-alueiden välillä ovat 3–5 kilometriä. Alankomai-
den liikenneministeriö aloitti 1970-luvulla pyöräreittiprojektin, jonka kohdekaupungeiksi 
valittiin Tilburg ja Den Haag. Tavoitteena oli kokeilla muista liikennemuodoista erotettu-
jen pyöräteiden rakentamisen vaikutusta liikenteen kulkutapajakaumaan ja turvallisuuteen. 
Tilburgiin rakennettiin pyöräreitti kaupungin keskustan läpi pääasiassa vanhaan katuver-
kostoon. Suurimmat kustannukset aiheuttivat ali- ja ylikulkukäytävien rakentaminen ja 
katutilojen uudelleenrakentaminen ja päällystäminen. Reitin pituus oli noin 4,5 kilometriä. 
(Tielaitos 1995.) 

Pyöräreitin rakentaminen ei vaikuttanut kaupungin kulkumuotojakaumaan. Reitti keräsi 
pyöräilijöitä muilta samansuuntaisilta reiteiltä eikä varsinaisesti houkutellut uusia pyöräili-
jöitä. Reitin pyöräilijämäärät ovat olleet parhaimmillaan noin 10 000–11 000 pyöräilijää 
päivässä. Työmatkojen osuus uudella reitillä kasvoi 30 %:sta 42 %:iin. Autonkäyttö koko 
kaupungin alueella kasvoi pyöräreitin toteuttamisen aikana ja vähensi pyöräilyn houkutte-
levuutta muilla alueilla. Tilburgista saadun kokemuksen mukaan autoille yksisuuntaisten 
katujen kaksisuuntaiset pyöräliikenteen väylät sen sijaan lisäävät pyöräliikennettä. Suurin 
osa kaupunkilaisista oli sitä mieltä, että projektin myötä pyöräily kaupungissa helpottui ja 
nopeutui sekä pyöräilyn turvallisuus lisääntyi. (Tielaitos 1995.) 

Tilburgissa tehtyjen tutkimusten perusteella pyöräilyn lisäämiseksi tarvitaan tiheä pyörä-
tieverkosto, jossa etäisyys ei saa olla koskaan yli 500 metriä. Verkon tulee olla suora, rik-
koutumaton ja vapaa esteistä. Pyöräilijöille ei saa aiheutua kiertoteitä eikä viivytyksiä. 
(Ministry of Transport 1995.) 

Van der Meerin (2003) mukaan Tilburgissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana pää-
asiassa laajennettu pyörätieverkkoa, ja työ on yhä käynnissä. Kaupungissa ei ole tehty eril-
listä tutkimusta liikenteellisistä vaikutuksista. Tilburgissa lasketaan pyöräilijöiden määrää 
eri pisteissä, mutta niiden perusteella voidaan saada vain kaikkien toimenpiteiden yhteis-
vaikutus, sisältäen esimerkiksi pysäköintimaksujen korottamisen. Toinen vääristymää ai-
heuttava tekijä on kansallinen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikennelippu. Monet opiske-
lijat, jotka aikaisemmin kulkivat pyörällä, pitävät nyt bussimatkaa helpompana. Tilburgista 
on siten vaikeaa saada täsmällistä kuvaa pyöräteiden rakentamisen vaikutuksesta kulku-
muotojakaumaan. (van der Meer 2003.) 

5.5.2 Delft 

Alankomaiden liikenneministeriö valitsi Delftin pyöräilyn kokeilukaupungiksi 1970-
luvulla. Tarkoituksena oli kehittää pyöräreittejä verkostona, koska Tilburgin ja Haagin 
kokeilujen perusteella sen oletettiin lisäävän pyöräilyä enemmän kuin yksittäisten väylien, 
ja koska pyöräteiden rakentamisen yksittäisenä toimenpiteenä ei nähty lisäävän pyöräilyn 
osuutta kulkutapajakaumassa. (Ministry of Transport 1995.) 
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Delftin pyöräilysuunnitelma valmistui vuonna 1979. Suunnitelman tavoitteena oli lisätä 
pyöräilyä ja vähentää autoilua suosimalla pyöräilyä liikennesuunnittelussa. Pyöräilyverkos-
to luotiin rakentamalla puuttuvat yhteydet ja parantamalla olemassa olevia. Pyöräilyn edis-
tämisohjelmaan kuului laaja tiedotuskampanja, jolla asukkaille tiedotettiin meneillään ole-
vista kehittämistoimista ja uusista reiteistä. Asukkaisiin otettiin yhteyttä jo verkoston 
suunnitteluvaiheessa. (Tielaitos 1995.)  

Kaiken kaikkiaan 129 yksittäistä hanketta toteutettiin osana Delftin projektia, pääasiassa 
vuosina 1982–1986 (Ministry of Transport 1995). Kaupunkiin rakennettiin kaksi suurta 
pyörätunnelia, kolme siltaa, 11,8 kilometriä pyöräteitä ja -kaistoja sekä 2,6 kilometriä yk-
sisuuntaisia katuja rakennettiin polkupyörille kaksisuuntaisina. Yksi kaupunginosa jätettiin 
kehittämistoimien ulkopuolelle vertailevan tutkimusaineiston saamiseksi. Kaikkien aluei-
den ennen tutkimukset tehtiin vuosina 1982–1983 ja jälkeen tutkimukset 1986–1987. Li-
säksi vuonna 1993 tehtiin toinen jälkeen tilanteen arviointi. (Tielaitos 1995.) 

Vuosien 1986–1987 jälkeen tutkimuksen mukaan pyöräily lisääntyi kontrollialuetta lukuun 
ottamatta kaikkialla kaupungissa, kontrollialueella autonkäyttö lisääntyi. Pyöräily lisääntyi 
eniten pääreiteillä. Uudet pyörätiet aiheuttivat arvion mukaan noin 7 prosentin kasvun pyö-
räilyssä tutkimusalueella. Kasvu aiheutui pääasiassa jo ennen projektia pyöräilleiden lisä-
tessä pyöräilyään. (Ministry of Transport 1995.) 

Pyöräily ei lisääntynyt tavoitteen mukaisesti ja tapahtui vain vähäinen siirtyminen autoilus-
ta pyöräilyyn. Jälkeen tilanteessa pyöräily vastasi 43 % kaikista matkoista tutkimusalueella 
(ennen toteutusta 40 %). Todettiin, että pyöräilyn houkuttelevaksi kokevien määrä oli kak-
sinkertaistunut, ja oletettiin, että potentiaaliset pyöräilijät tarvitsivat aikaa totuttautua uu-
siin järjestelyihin. Arvioiden mukaan kymmenen prosentin tai suurempikin lisäkasvu pyö-
räilijöiden määrässä oli mahdollinen. (Ministry of Transport 1995.) 

Tehdyn kyselyn mukaan ennen projektin toteutusta kaupungin asukkaat olisivat voineet 
tehdä 10 % pyörämatkoistaan myös autolla ja vain 4 % automatkoista olisi ollut potentiaa-
lisia pyörämatkoja. Toteutuksen jälkeen auto mainittiin mahdolliseksi vaihtoehdoksi 11 
%:lla pyörämatkoista ja pyörä nähtiin vaihtoehdoksi autolle 10 %:lla automatkoista. (Min-
istry of Transport 1995.) 

Pyöräilyn määrän odotettiin yhä lisääntyvän, joten projektin toinen arviointi tehtiin vuonna 
1993. Arvioinnissa havaittiin kuitenkin, ettei pyöräilymäärä kasvanut enää. Pyöräilyn li-
sääntyminen oli osoittautunut olevan kertaluonteinen tapahtuma. Arvioinnissa vahvistettiin 
ensimmäisen arvioinnin tulos siitä, että pyöräilijät tekivät nyt pidempiä pyörämatkoja. 
(Ministry of Transport 1995.) 

Delftin esimerkin perusteella tiheä, johdonmukainen ja yhtenäinen pyöräilyverkosto lisää 
pyöräilyä. Kaupungin kokemukset (Ministry of Transport 1995): 
− Pyöräilijöiden olosuhteita ei ollut enää teknisesti mahdollista parantaa huonontamatta 

autoilijoiden asemaa. 
− Pyöräily ei lisäänny, ellei pyöräilyn olosuhteita pidetä kunnossa ja elleivät ihmiset ole 

niistä tietoisia. 
− Paremmalla pyörien pysäköinnillä ja säilytyksellä voitaisiin välittömästi kasvattaa pyö-

räilyn kulkumuoto-osuutta. Eli olosuhteiden ollessa hyvät lisäparannukset antavat vä-
littömiä tuloksia. 
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− Pyöräilyn kertaluonteinen lisäys on kestävä; pyöräilyn osuus ei ole palannut lähtötasol-
le. 

− Pyöräilyn edistämisen tulee olla kokonaisvaltaista. Näin ei käytännössä tapahtunut, 
esimerkiksi pyöräilijöille aiheutui liittymissä välillä huomattavia viivytyksiä ja reitit 
eivät olleet aina selkeitä ja yhtenäisiä.  

− Arviot ovat todennäköisesti siirrettävissä myös muihin kaupunkeihin. 

5.5.3 Groningen 

Groningenin liikennesuunnitelman toteuttaminen aloitettiin vuonna 1977. Keskustan uusi-
minen aiheutti ensin vastustusta asukkaiden keskuudessa, mutta muutaman vuoden kulut-
tua joukkoliikenteen ja pyöräilyn suosio oli kasvanut ja autoilu vähentynyt. Vuosien 1977 
ja 1984 välillä autoliikenne väheni kaupungin keskustassa puolella. Pyöräily lisääntyi vii-
denneksellä, minkä jälkeen puolet työmatkoista tehtiin pyörällä. Kaupungissa käyvien vie-
railijoiden määrän arvioitiin kasvaneen 12 %. (Tielaitos 1995.) 

Kaupungin tavoitteena on rajoittaa autoliikennettä ja edistää vaihtoehtoisia kulkumuotoja, 
kuten joukkoliikennettä ja pyöräilyä. Taloudellisesti tärkeälle henkilöautoliikenteelle anne-
taan tilaa siellä, missä se on tarpeen. Muuta autoliikennettä rajoitetaan monin tavoin. Esi-
merkiksi pysäköintitilaa rajoitetaan kohteissa, joihin on helppo päästä pyörällä tai joukko-
liikenteellä. (Kramer 2002.) 

Tärkein kevyen liikenteen edistämiskeino on tehdä pyöräily-yhteyksistä kokonaisvaltainen 
verkosto. Lähes kaikki yksisuuntaiset kadut on muutettu pyörille kaksisuuntaisiksi, koska 
se koetaan hyväksi ja edulliseksi tavaksi edistää pyöräilyä. Kaupungissa on kiinnitetty 
huomiota myös liikennevaloihin, pyöräpysäköintiin, kevyen liikenteen viitoitukseen ja 
pyöräilykarttoihin. (Kramer 2002.) 

Groningenin suunnittelupolitiikka perustuu ns. ”compact city” (tiivis kaupunki) ajatteluun, 
jonka mukaan erilaiset toiminnot sijoitetaan mahdollisimman lähelle toisiaan. Varsinkin 
asuntojen ja työpaikkojen sijoittaminen on tärkeää pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämi-
seksi. (Kramer 2002.) 

Kaupunki on jaettu neljään sektoriin. Vain jalankulkijat, pyöräilijät ja joukkoliikenne voi-
vat kulkea vapaasti sektorirajojen yli. Autoliikenteen on käytettävä kehätietä. Sektoreiden 
toteuttamisen yhteydessä laajennettiin myös jalankulkijoiden aluetta ja katuja ja aukioita 
suljettiin autoilta. (Kramer 2002.) 

Huolellisen kaupunkisuunnittelun tuloksena auto ei ole välttämätön paikasta toiseen liik-
kumisessa. Tiukan pysäköintipolitiikan seurauksena, varsinkin aivan keskustassa, auton 
käyttäminen on yleensä myös epäkäytännöllistä. Kevyen liikenteen edistämisen ja autolii-
kenteen rajoittamisen seurauksena noin 50 % matkoista tehdään pyörällä (luku kuvaa 
osuutta ajoneuvomatkoista) (Kramer 2002). Groningenissa on arvioitu autoliikenteen vä-
hentämisstrategioiden vaikutusta autonkäyttöön (taulukko 20). 

Groningenin pyöräilypolitiikka on uudistettu vuonna 2000. Politiikka keskittyy pyöräily-
verkoston täydentämisen loppuun saattamiseen. Sen mukaan pyöräreittien tulee olla todel-
lisia vaihtoehtoja autolla liikkumiselle. (Kramer 2002.) 
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Taulukko 20.  Strategiat autoliikenteen vähentämiseksi ja toimien arvioitu vaikutus auton-
käyttöön Groningenissa (Tielaitos 1995). 

Keinot Arvioitu vaikutus 
autoiluun (%) 

1. investointi jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen - (2–4) 
2. nro 1 + liikennettä minimoiva maankäyttö - (5–10) 
3. nro 2 + lisäkeinot, kuten työpaikkojen pysäköintipaikkojen 

rajoittaminen, tiepinta-alan uudelleenjako (pääasiassa autoilta 
joukkoliikenteelle) tms. 

- (10–25) 

4. nro 3 + taloudelliset ohjauskeinot, kuten tiemaksut, korkeam-
mat polttoaineverot yms. yli -25 

 

5.5.4 Houten 

Houten oli 1970-luvulla vain pieni kylä. Alankomaiden hallituksen määriteltyä Houten 
maan yhdeksi kasvualueeksi alettiin vanhalle paikkakunnalle rakentaa kaupunkimaista 
ydintä. Uutta kaupunkia ryhdyttiin suunnittelemaan kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. (Tielai-
tos 1995.) 

Kaupungin suunnittelussa on pyritty mahdollisimman pitkälle välttämään asuntojen, liike-
alueiden ja liikenteen erottelua. Keskustan ja asuntoalueiden välinen etäisyys on enintään 
kaksi kilometriä ja keskusta on helposti saavutettavissa pyörällä. Kaupungin sisäisten työ-
matkojen pituus on korkeintaan viisi kilometriä. Keskustassa ei ole vilkasliikenteisiä pää-
teitä eikä läpikulkuliikennettä. Autoliikennettä varten on rakennettu kehätie kaupungin 
ulkoreunalle. Siirtyminen alueelta toiselle on mahdollista autolla vain kehätien kautta, kä-
vellen tai pyörällä voi kulkea suoraan alueelta toiselle. (Tielaitos 1995.) 

Houtenissa tehdään asukasta kohden neljännes vähemmän automatkoja kuin muissa Alan-
komaiden vastaavissa esikaupungeissa. Matkat ovat tosin Alankomaiden keskiarvoa pi-
dempiä. Kaupungin keskustan matkoista tehdään laskentojen mukaan 68 % pyörällä. Au-
tonkäyttö on Houtenissa huomattavasti (noin 25 %) alhaisempaa kuin muissa vastaavissa 
kaupungeissa ja ihmiset käyttävät harvoin autoa kaupungin sisäisillä matkoilla. Auton-
omistus on yhtä suuri kuin muissa vastaavissa kaupungeissa. Houtenissa pääsee kaikkialle 
myös autolla. Kaupungissa on kuitenkin aina mukavampaa ja helpompaa liikkua pyörällä. 
Kaupungissa on myös riittävästi pysäköintitilaa, vaikka se ei olisikaan aina lähellä ihmisten 
koteja. (Ministry of Transport 1995, Tielaitos 1995.) 

Houtenin kevyen liikenteen verkolle on rakennettu lukuisia alikulkukäytäviä, joten kau-
pungissa ei ole paljon risteyksiä, jossa pyörät ja autot kohtaavat. Lisäksi kaupungin kaikis-
sa liittymissä on annettu etuoikeus pyöräilijöille. (Ministry of Transport 1995, Tielaitos 
1995.) 

5.6 Kaupunkikohteiden tulosten vertailu 

Edellä on esitetty yhdentoista kaupungin kevyen liikenteen edistämistoimenpiteet ja niiden 
liikenteellisten vaikutusten arviointi. Tulokset on esitetty lyhyesti taulukossa 21 ja tarkem-
pi tiivistelmä on liitteessä 3. 
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Lundissa on tutkittu tietyn toimenpidekokonaisuuden vaikutuksia, Tukholmassa pyörätei-
den ja -kaistojen rakentamisen vaikutuksia, Helsingborgissa ja Göteborgissa useiden toi-
menpiteiden vaikutuksia, Odensessa tietyn toimenpidekokonaisuuden vaikutuksia kaupun-
gin tasolla, Kööpenhaminassa monien toimenpiteiden vaikutuksia kaupungin tasolla, Aal-
borgissa yksittäisen kampanjan vaikutuksia, Tilburgissa pyörätien rakentamisen sekä Delf-
tissä pyöräilyverkoston täydentämisen ja parantamisen vaikutuksia. Groningenissa pyöräi-
lyn kulkumuoto-osuus on suuri ja Houtenissa autoilu on vähäistä. 

Taulukko 21.  Ulkomaisten tutkimuskohteiden tärkeimmät toimenpiteet ja niillä saavutetut 
liikenteelliset vaikutukset. 

Kaupunki Keskeiset toimenpiteet Liikenteelliset vaikutukset 
Lund Useita toimenpiteitä. Pyörätiet 

ja kampanjat tärkeimmät toi-
menpiteet. 

Pyöräily on lisääntynyt. Autoista on siir-
rytty polkupyörään. (%-arvioita) 

Tukholma Pyöräilyinfrastruktuuripaino-
tus. 

Kaupungin tasolla ei voida määrittää 
vaikutusta. 

Helsingborg Useita toimenpiteitä: perusta-
na pyöräilyverkoston paran-
taminen. 

Pyöräily on lisääntynyt. Yksittäisen toi-
menpiteen vaikutusta ei voida erottaa. 

Göteborg Useita toimenpiteitä. Pyöräily on lisääntynyt. 
Odense Hyvin paljon erilaisia toimen-

piteitä. 
Pyöräily on lisääntynyt. Muita vaikutta-
via tekijöitä huomioitu. 

Kööpenhami-
na 

Pääasiassa pyöräilyinfrastruk-
tuuri ja autoilun rajoittaminen.

Pyöräily on lisääntynyt. Yksittäisen toi-
menpiteen vaikutusta ei voida erottaa. 

Aalborg Monia toimenpiteitä. Kaupungin tasolla ei voida määrittää 
vaikutusta. Eräässä kampanjassa pyöräi-
ly lisääntyi. 

Tilburg Pyöräteiden rakentaminen. Kaupungin tasolla ei vaikutusta kulku-
muotojakaumaan. 

Delft Mittava pyöräilyn edellytysten 
parantaminen. Pääasiassa pyö-
räilyverkoston täydentäminen. 

Pyöräily lisääntyi koko kaupungissa, ei 
vaikutusta kulkumuotojakaumaan. 

Groningen Kaupunkisuunnittelu pyöräi-
lyn edellytyksistä. 

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on merkit-
tävä. 

Houten Kaupunkisuunnittelu kävelyn 
ja pyöräilyn edellytyksistä. 

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus keskustassa 
on merkittävä. 

 

Tutkimusten perusteella yksittäisen toimenpiteen, tiettyjen toimenpiteiden muodostaman 
kokonaisuuden tai kaikkien tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi koko kau-
pungissa tai tietyllä rajatulla alueella koetaan vaikeaksi. Vaikutusten arvioitiin ei ole ole-
massa valmiita menetelmiä tai periaatteita, vaan arviointien taso vaihtelee kaupungeittain. 

Ongelmallisin tekijä vaikutusten arvioinnissa lienee monien eri tekijöiden yhteisvaikutus. 
Kevyen liikenteen edistämistoimia on yleensä toteutettu pitkän ajan kuluessa, jolloin lii-
kenteen kehittymiseen vaikuttavat myös hyvin monet muut tekijät maankäytön kehittymi-
sestä säätekijöihin (vrt. kappale 2). Tämä vaikeuttaa edistämistoimenpiteiden liikenteellis-
ten vaikutusten arviointia. 
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Kaupunkitasolla on vaikea arvioida kaikkien tehtyjen edistämistoimenpiteiden liikenteelli-
siä vaikutuksia. Yhden tai muutamankin toimenpiteen vaikuttavuuden arviointi kaupunki-
tasolla on erityisen vaikeaa. Vaikutusten selvittäminen rajatulla alueella on helpompaa. 

Monien kaupunkien on vaikea eritellä kaikki kevyen liikenteen edistämiseksi tehdyt toi-
menpiteet. Erilaisia tavoitteita muun muassa pyöräilyverkoston kehittämiselle on asetettu, 
mutta toteutettuja toimenpiteitä on harvoin dokumentoitu. Myös joukkoliikenteen edelly-
tysten parantaminen ja autoliikenteeseen kohdistuvat toimet vaikuttavat kevyen liikenteen 
suosioon. Niitä ei kuitenkaan usein mielletä kevyen liikenteen toimenpiteiksi. 

Yksi keskeinen ongelma koskee kevyen liikenteen määrien arviointia. Monissa kaupun-
geissa kävelyn ja pyöräilyn määristä ja asemasta liikennejärjestelmässä ei ole luotettavaa 
tietoa nykytilanteessa. Siten voidaan tietyissä määrin kyseenalaistaa myös määrien kehi-
tyksen arvioinnin ja seurannan tulokset. 

Arviot kevyen liikenteen määrän kehityksestä perustuvat usein tiettyyn määrään kevyen 
liikenteen laskentoja, joita on myös täydennetty asiantuntija-arvioilla. Laskennat tehdään 
useissa pisteissä keskittyen yleensä kaupungin keskustan alueelle. Laskennoilla saadaan 
selville mittapisteiden ohi kulkeneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä, mutta ei 
välttämättä kevyen liikenteen määrän kehittymistä koko kaupungissa. Kävelyn ja pyöräilyn 
määrän, kulkumuotojakauman, suoritteiden ja muiden tunnuslukujen määrittämiseksi tarvi-
taan riittävä määrä laskentapisteitä ja jatkuvia laskentoja. 

Kevyen liikenteen kehitystä voidaan lisäksi arvioida kysely- ja haastattelututkimuksilla. 
Tällaisia ennen-jälkeen tutkimuksia on tehty vähän todennäköisesti niiden kalleuden vuok-
si. Tutkimuksissa on tärkeää niiden vertailtavuus. 

Kevyen liikenteen määrän arviointia vaikeampaa on kulkumuotojakauman muutosten arvi-
oiminen, ja erityisen vaativaa on suoritemuutosten arvioiminen. Suurin osa tutkittujen kau-
punkien arvioista koskeekin liikennemäärien kehitystä. 

Kaupunkien esimerkkien perusteella pitkän aikavälin toiminta ja useat erilaiset toimenpi-
teet ovat kevyen liikenteen lisäämisen ja kulkumuoto-osuuden kasvattamisen edellytyksiä. 
Kevyen liikenteen edistämisen on oltava myös kokonaisvaltaista, eli toimenpiteitä tulee 
toteuttaa koko kaupungin alueella ja kaikilla kevyen liikenteen edistämisen osa-alueilla. 

Kaupunkien liikenteellisten vaikutusten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että pelkkä 
uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen ei ole kuntatasolla riittävä toimenpide kä-
velyn ja pyöräilyn lisäämiseksi ja kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi. 
Se on enemmänkin välttämätöntä kevyen liikenteen olosuhteiden luomiseksi. 

Tutkituissa kaupungeissa on toteutettu kevyen liikenteen edistämiskampanjoita ja useita 
muita toimenpiteitä. Niiden liikenteellistä merkitystä ei voida kuitenkaan arvioida käsitel-
tyjen tutkimusten perusteella. 
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6 LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KUNTATASOLLA 
SUOMESSA 

6.1 Nykytila 

Kirjallisuusselvityksessä ei löydetty yhtään suomalaista kaupunkia, jossa olisi dokumentoi-
tu kevyen liikenteen edistämistoimien liikenteellisten vaikutusten merkittävyyttä. Tämän 
vuoksi selvitettiin tapaustutkimuksina, missä määrin liikenteellisiä vaikutuksia on mahdol-
lista määrittää ilman siihen tarkoitukseen suunnattua tutkimusta. Tutkittaviksi kaupungeik-
si valittiin Jyväskylä, Helsinki ja Oulu. Tutkimukset suoritettiin vapaamuotoisina henkilö-
haastatteluina kunkin kaupungin kevyen liikenteen asiantuntijoille. 

6.2 Jyväskylä 

Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus ei ole viime vuosina kasvanut Jyväskylässä. Yleisesti 
ottaen Jyväskylässä koetaan ainakin pyöräilyn suosion lisääntyneen. Kaupungissa laske-
taan kevyen liikenteen määriä kahden vuoden välein. Viimeisimmän eli vuoden 2003 syk-
syllä tehdyn laskennan perusteella vaikuttaa siltä, että pyöräilyn määrä Jyväskylässä on 
laskenut. Autoliikenteen määrä keskustan kehällä on kasvanut jatkuvasti. Vuosina 2000–
2003 autoliikenteen määrä kasvoi 2,3 %. (Vuoriainen ym. 2003.) 

Seuraavassa on esitetty kevyen liikenteen edistämisen esimerkit Jyväskylässä. Kaikissa 
tapauksissa kevyen liikenteen edistämistoimenpiteenä on olemassa olevien kevyen liiken-
teen yhteyksien parantaminen. Jyväskylästä on etsitty ne paikat, joissa kevyen liikenteen 
väylän rakentamisen vaikutuksista voidaan tehdä päätelmiä kevyen liikenteen laskentojen 
perusteella. 

Jyväsjärven pohjoispuolelle Vaajakoskentien varteen valmistui pyörätie vuonna 2000. Ai-
kaisemmin vastaava kevyen liikenteen väylä on kulkenut Vaajakoskentien pohjoispuolella 
(Kivistön asuinalueella) asunto- ja teollisuusalueen läpi (kuva 17). (Vuoriainen ym. 2003.) 

Vanha Vaajakoskentien kevyen liikenteen väylä on kapea, mikä vähentää kävelyn ja pyö-
räilyn houkuttelevuutta. Uusi houkuttelevampi yhteys on kerännyt jalankulkijoita. Myös 
pyöräilijöitä on siirtynyt rantaraitille: noin 1/3 Vaajakoskentien kevyen liikenteen väylän 
pyöräilijöistä on siirtynyt uudelle reitille. Alueen toiminnot ja väestömäärä ovat olleet jo 
kauan nykyisellä tasolla, joten niillä ei ole vaikutusta kevyen liikenteen määrän kehittymi-
seen. Ennen sillan avaamista Kivistön asuinalueelta sillan suuntaan kävelleiden määrä oli 
noin 100, vuonna 2001 noin 210 ja vuonna 2003 noin 660 jalankulkijaa. Laskentatulosten 
perusteella ei kuitenkaan voida arvioida mahdollisten uusien jalankulkijoiden määrää. 
(Vuoriainen ym. 2003.) 

Vuosina 2001–2003 rantaradan ylittävien jalankulkijoiden määrä on kasvanut 1 300:lla, 
kun pyöräilijöiden määrä on laskenut 1 000:lla. Pyöräilyn vähenemää selittää se, että pyö-
räilyn määrä on vähentynyt lähes kaikissa vuoden 2003 laskentapisteissä edelliseen lasken-
taan verrattuna. Määrissä on huomioitu Heikinkadun silta, Messusilta, silta Hannikaisen-
kadulta Siltakadulle ja Vaasankadun silta (kuva 17). (Vuoriainen ym. 2003.) 
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Kuva 17.  Jyväskylän kevyen liikenteen verkko (asuntoalueille johtavat kevyen liiken-
teen väylät puuttuvat). 1. Jyväsjärven rantaraitti, 2. Heikinkadun silta, 3. 
Messusilta, 4. silta Hannikaisenkadulta Siltakadulle ja 5. Vaasankadun sil-
ta. (pohjakartta: Jyväskylän kaupunki/Tonttiosasto 2003) 

Messusilta on otettu varsinaisesti käyttöön vuonna 2002. Sillan rakentamisen vaikutuksesta 
jalankulkijoiden määrä on kasvanut noin 50 %, kun huomioidaan myös kaksi läheisintä 
radan ylittävää kevyen liikenteen väylää. Lutakon alueen maankäyttö on kuitenkin lisään-
tynyt, eli asukkaiden määrä on kasvanut. Rannalle on rakennettu myös korkeatasoinen vir-
kistysreitti. Laskentojen perusteella ei voida päätellä onko kaikki liikenne siirtyvää vai 
onko joukossa myös uusia kevyen liikenteen käyttäjiä. (Vuoriainen ym. 2003.) 

Jyväskylässä on toteutettu 25.5.2003 kuvasuunnistus-tapahtuma. Sen tavoitteena oli tutus-
tuttaa kaupunkilaiset pyöräilymahdollisuuksiin. Tapahtumassa kierrettiin pyöräilemällä eri 
kohteita kaupungissa ja tunnistettiin paikallislehdessä aikaisemmin olleita kuvia. Kohteita 
oli noin kymmenen. Kaikkien osallistumiskupongin palauttaneiden kesken arvottiin pää-
palkintona polkupyörä ja muita tarvikkeita. Kupongin palautti noin tuhat kaupunkilaista, 
osallistuneita oli kuitenkin enemmän. Tapahtuma aiotaan järjestää uudelleen sen saaman 
suosion vuoksi. (Vuoriainen ym. 2003.) 

Vuonna 1996 tehdyssä Jyväskylän pyöräilyohjelmassa on esitetty useita keinoja ja toimen-
piteitä pyöräilyn aseman nostamiseksi ja pyöräilymäärän lisäämiseksi. Osa keinoista on 
konkreettisia tietyn väylän parantamista tai rakentamista koskevia toimenpiteitä, osa taas 
liittyy markkinointiin ja valistustyöhön. (Jyväskylän kaupunki 1996.) 

Jyväskylän esimerkkien perusteella ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä kevyen liiken-
teen verkon täydentämisen liikenteellisistä vaikutuksista. Tuloksia tarkasteltaessa tulee 
huomioida kevyen liikenteen kehitys viime vuosina. Jyväskylän kevyen liikenteen lasken-
noista voidaan todeta, että laskentamenetelmät ovat kehittymättömiä, sillä kaikki laskennat 
tehdään käsin ja sään vaikutuksia ei ole otettu kovin hyvin huomioon. 
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Vuoden 2003 laskennoissa jalankulkijoiden määrä on kasvanut ja pyöräilijöiden määrä 
laskenut, joten kylmä sää on saattanut vaikuttaa pyöräilijöiden määrään tai on saattanut 
tapahtua siirtymää pyöräilystä kävelyyn (Vuoriainen ym. 2003). Vuoden 2003 kevyen lii-
kenteen laskenta suoritettiin 29.9.–3.10.2003. 

6.3 Helsinki 

Henkilöautoliikenteen määrä Helsingissä, kuten koko maassa, on kasvanut viime vuosina. 
Kuvassa 18 on esitetty Helsingin kahden konelaskentapisteen mukaan pyöräilyn määrän 
yleinen kehitys. Pyöräilyn määrä Helsingissä ei kasvanut myöskään vuosina 2002–2003 
(Hellman 2003). 

 

Kuva 18.  Eläintarhanlahden ja Kulosaaren sillan konepisteiden pyöräilijät kesä-
elokuussa (Helsingin kaupunki 2002). 

Seuraavassa on esitetty kevyen liikenteen edistämisen esimerkkejä Helsingistä. Toimenpi-
teenä melkein kaikissa esimerkeissä on pyörätien tai muun kevyen liikenteen väylän raken-
taminen, ja/tai olemassa olevien yhteyksien parantaminen (taulukko 22). 
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Taulukko 22.  Esimerkkikohteet ja niiden liikenteellisten vaikutusten arviointi (polkupyö-
räilijää ja jalankulkijaa vuorokaudessa) (Naskila ja Hellman 2003). 

Kohde pp en-
nen 

jk 
ennen 

pp 
jälkeen *** 

jk 
jälkeen 

yht.  
ennen 

yht.  
jälkeen 

vaikutus 

(1) 
Kaskisaaren 
kevyen lii-
kenteen silta 

0 0 n. 1 200–
1 300 

n. 400–
500 * 0 n. 1 700 + 1 700 

(2) Rantara-
dan raitti, 
Valimon 
seisake 

1 300 * 200 * n. 2 000 n. 400–
500 * n. 1 500 n. 2 500 + 1 000 

(3)  
Mannerhei-
mintie 

700** - n. 2 700 - - - + 2 000 

(4)  
Bulevardi 500** - n. 5 000 - - - + 4 500 

* arvio, ** laskenta, *** laskenta vuonna 2003 

Laskentatulokset ovat viiden huippuvuorokauden keskiarvoja. Huippuvuorokausi kertoo 
kevyen liikenteen enimmäismäärän sään ollessa hyvä. Mannerheimintiellä huippuvuoro-
kauden kevyen liikenteen määrä on suuri verrattuna keskimääräiseen tilanteeseen. (Naskila 
ja Hellman 2003.) 

Vuoden 2003 laskentatuloksiin vaikuttaa kylmä alkukesä. Laskentaviikolla (laskennat suo-
ritettu kesäkuussa) sää oli lämmin ja kaunis, mutta edellisten viikkojen kolealla ilmalla oli 
vielä vaikutusta. Huonona kesänä voi olla 20–40 % keskimääräistä vähemmän pyöräilijöi-
tä. Normaalina kesäpäivänä saattaa olla kolmasosan pienempi pyöräilijämäärä, riippuen 
ajankohdasta ja säästä. (Naskila ja Hellman 2003.) 

 

Kuva 19.  Kaskisaaren kevyen liikenteen silta (kuva: Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta 
2002). 
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Kaskisaaren kevyen liikenteen silta (kuva 19) kuvaa uuden yhteyden rakentamista; pääosa 
kevyestä liikenteestä on kokonaan uutta. Osa pyöräilijöistä on kiertänyt aikaisemmin reittiä 
Länsiväylä - Karhusaarentie. (Naskila ja Hellman 2003.) 
 

 

Kuva 20.  Rantaradan raitti, Valimon seisake (kuva: Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta 
2002). 

Rantaradan raitti -esimerkillä (kuva 20) tarkoitetaan uuden kevyen liikenteen sillan raken-
tamista (yhteys Pitäjänmäkeen). Osa pyöräilijöistä on uusia, pääosa kuitenkin on muilta 
reiteiltä siirtyviä. Jalankulkijoiden osalta tilanne on samantapainen. Silta on rakennettu 
vuosina 2001–2002. (Naskila ja Hellman 2003.) 

 

Kuva 21.  Mannerheimintie ja Bulevardi (kuva: Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta 
2002). 
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Mannerheimintien (kuva 21) laskennassa on mukana molemmat suunnat. Laskentatulos 
700 pyöräilijää ennen tilanteessa on saatu 1980-luvun puolivälissä, eli ennen pyörätien 
rakentamista. Pyörätie on rakennettu noin vuonna 1997. Vuonna 1987 pyörätien valmistut-
tua Mannerheimintien pyöräilijämäärä oli 1 500, josta suurin osa oli uusia pyöräilijöitä. 
Tällöin maankäyttö ei vaikuttanut vielä niin voimakkaasti ja jatkoyhteydet olivat heikot. 
(Naskila ja Hellman 2003.) 

Bulevardin (kuva 21) laskentatulos 500 pyöräilijää ennen tilanteessa on saatu myös 1980-
luvun puolivälissä, eli ennen pyörätien rakentamista. Tuolloin pyöräiltiin ajoradalla, jonka 
pinta oli epätasainen (nupukivi). Pyöräily oli hankalaa myös kadunvarsipysäköinnin vuok-
si. Jälkeen tilanteen pyöräilymäärään vaikuttaa merkittävästi maankäytön lisääntyminen, 
eli Ruoholahden alueen rakentaminen. (Naskila ja Hellman 2003.) 

Kaskisaaren kevyen liikenteen silta edustaa uuden yhteyden vaikutuksia kevyen liikenteen 
määriin. Rantaradan raitti ja Valimon seisake edustavat sekä uuden yhteyden rakentamista, 
että olemassa olevan pyörätien parantamista. Mannerheimintie yhdessä Bulevardin kanssa 
edustaa keskusta-alueella pyörätien rakentamisen vaikutuksia. Mannerheimintien osalta 
voidaan erityisesti todeta, että se on ollut aikaisemmin keskustassa puuttuva pyörätieyhte-
ys, mikä on lisännyt pyöräilijämääriä. Se on kuitenkin osa keskustan verkkoa, eikä sillä 
yksittäisenä pyörätienä olisi niin suurta vaikutusta. (Naskila ja Hellman 2003.) 

Helsingin esimerkeissä on saatu selville liikenteellisiä vaikutuksia määrällisinä arvioina 
tietyissä kohteissa. Niiden perusteella ei kuitenkaan voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä 
uuden kevyen liikenteen väylän tai olemassa olevan väylän parantamisen liikenteellisistä 
vaikutuksista. Tulokset kuvaavat vaikutuksia tietyissä kohteissa ja ovat suhteellisen karkei-
ta arvioita. Tuloksista ei voida luotettavasti erottaa muiden tekijöiden, kuten esimerkiksi 
maankäytön, vaikutusta. Tutkituissa kohteissa kevyen liikenteen määrät ovat kuitenkin 
huippuvuorokauden liikennemäärinä arvioituina kasvaneet merkittävästi. 

6.4 Oulu 

Oulussa ei ole arvioitu kevyen liikenteen edistämisen liikenteellisiä vaikutuksia. Oulussa ei 
voida tehdä päätelmiä edistämistoimenpiteiden vaikutuksista olemassa olevan informaation 
avulla. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus Oulussa on kuitenkin poikkeuksellisen korkea (noin 
20 % kaikista matkoista) pohjoisesta sijainnistaan huolimatta. (Martikainen 2003.) 

Kevyen liikenteen edistäminen on tapahtunut Oulussa vähitellen useiden vuosien aikana. 
Kaupungissa tehdään kevyen liikenteen laskentoja joka toinen vuosi. Oulunjoen silloilla ja 
keskustan kehällä on seurattu kevyen liikenteen määrän kehittymistä suhteessa autoliiken-
teen määrään 1960-luvulta lähtien (kuvat 22 ja 23). Pitkän aikavälin seurantatiedon avulla 
voidaan tutkia kevyen liikenteen edistämisen vaikutuksia karkealla tasolla. (Martikainen 
2003.) 
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Kuva 22.  Autoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn kehitys Oulussa keskustan kehällä 
vuosina 1967–2003. Autoliikenteestä puuttuu vuoden 2003 lukema. (Oja-
koski 2004.) 
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Kuva 23.  Autoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn kehitys Oulujoen silloilla vuosina 
1967–2003. Autoliikenteestä puuttuu vuoden 2003 lukema. (Ojakoski 2004.) 

Henkilöautoliikenteen määrä on kasvanut Oulussa jatkuvasti. Jalankulun määrä oli suu-
rimmillaan 1970-luvulla, minkä jälkeen se on pysynyt lähes vakiona. Pyöräilyn määrä on 
pysynyt myös lähes vakiona. Vuonna 2003 saavutettiin suurin pyöräilyn määrä, mutta las-
kennan aikana Oulun torilla oli markkinat ja sää oli vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen 
lämmin. (Ojakoski 2004.) 
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7 YKSITTÄISTEN TOIMENPITEIDEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 

7.1 Yleistä 

Liikenteellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden vai-
kutuksia kävelyn ja pyöräilyn määriin ja henkilöauto- ja joukkoliikennemääriin sekä muu-
toksia kulkumuotojakaumassa, matkojen pituuksissa ja matka-ajoissa. 

Toimenpiteet, jotka lisäävät kulkumuodon mukavuutta ja houkuttelevuutta tai vähentävät 
sen kustannuksia, lisäävät kyseisen kulkumuodon käyttöä, ja päinvastoin (VTPI 2003). 
Kevyen liikenteen lisäämisen ehto on, että kävely ja pyöräily ovat kilpailukykyisiä ajan, 
turvallisuuden ja mukavuuden suhteen muihin kulkumuotoihin verrattuna lyhyillä matkoil-
la (C.R.O.W. 1996). 

Adonis-tutkimuksen mukaan kulkumuoto-osuuden muuttamiseksi tarvitaan laaja valikoima 
keinoja (Virrankoski 2001). Toimenpiteiden yhdistäminen on hyödyllisempää kuin niiden 
soveltaminen yksinään. Kuitenkaan menestyksekkäitä yhdistelmiä ei ole juurikaan olemas-
sa tai ainakaan niitä ei ole dokumentoitu. (Dijkstra ym. 1998.) 

Adonis-oppaan (Dijkstra ym. 1998) mukaan kaupungeissa toteutettavat pyöräilyn edistä-
mistoimenpiteet riippuvat pyöräilyn lähtötasosta: 

− Mikäli halutaan edistää pyöräilyä kaupungissa, jossa ei ole olemassa pyöräilytraditiota 
ja jossa on alhainen pyörämatkojen osuus, täytyy toteuttaa tärkeitä infrastruktuuritoi-
menpiteitä pyöräilyn tilan lisäämiseksi ja erityisesti turvallisuuden parantamiseksi. 

− Kaupungin pyöräilyosuuden ollessa suuri, eli kun kaupungissa on kevyen liikenteen 
traditio, pinnanmuodot ovat tasaisia ja on toteutettu useita edistämistoimenpiteitä, tär-
keää näyttäisi olevan verkon jatkuvuus ja eri liikennemuotojen risteämispaikkojen eri-
tyinen huomioiminen. 

Myös Walcyng-tutkimuksen (Solheim ja Stangeby 1997) mukaan menestyvän kevyen lii-
kenteen politiikan tulee perustua todennäköisesti useisiin erilaisiin toimenpiteisiin, kuten 
− kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteiden parantaminen, 
− vapaa-ajan mahdollisuuksien löytäminen lähempää asutusta ja 
− autonkäytön rajoittaminen/estäminen. 

Seuraavassa on tarkasteltu kirjallisuusselvityksessä löytyneitä liikenteellisten vaikutusten 
tutkimuksia. Tutkimuksia on etsitty Suomen lisäksi pääasiassa Ruotsista, Norjasta, Tans-
kasta ja Alankomaista. Lisäksi on esitelty eräistä muista maista muutamia mielenkiintoisia 
esimerkkejä. 

Tehdyn kirjallisuusselvityksen perusteella Suomessa ei ole yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta tutkittu kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. Tämä 
suomalainen tutkimus on UKK-instituutin terveyttä edistävän liikunnan tutkimukseen liit-
tyen tehty työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämiskokeilu Tampereella (Oja ym. 1998). 
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7.2 Kevyen liikenteen hankearvioinnit 

7.2.1 Suomen arviot 

Suomessa on tehty kahdessa selvityksessä yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma 
kevyen liikenteen väylien rakentamiselle. Molemmissa tapauksissa on jouduttu tekemään 
oletuksia liikenteellisistä vaikutuksista. 

”Kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelma 1999–2002” -selvityksessä (LM 1998) on 
laskettu hyöty-kustannussuhteet kahdeksalle kevyen liikenteen hankkeelle. Laskennassa 
käytetyt nykyiset liikennemäärät ovat joko arvioita, perustuvat laskentaan tai tierekisteritie-
toon. Liikenteen kasvumäärät ovat joko arvioita tai perustuvat ennusteisiin. (LM 1998.) 

Selvityksessä on oletettu, että kevyen liikenteen kasvusta yksi kolmasosa on entisiä henki-
löautoilijoita, joista 1/3 siirtyy polkupyöräilijöiksi ja 2/3 jalankulkijoiksi (LM 1998). Suo-
ritteen vastaavuutena on käytetty 

− 1 polkupyöräkilometri vastaa 0,75 henkilöautokilometriä ja 
− 1 jalankulkukilometri 0,1 henkilöautokilometriä. 

Teknillisellä korkeakoululla tehdyssä erikoistyössä (Laakso 1999) on tehty hyöty-
kustannuslaskelma kuudelle kevyen liikenteen hankkeelle. Liikenteen kasvuennusteet on 
tehnyt Antero Naskila (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto). 

Työssä on oletettu 20 vuoden tarkastelujaksolla, että 50 % liikenteen kasvusta on ollut 
muilta reiteiltä siirtyviä kevyen liikenteen väylän käyttäjiä ja liikennemäärät kasvavat mak-
simiinsa 10 vuodessa ja pysyvät sen jälkeen saavutetulla tasolla. Kuvassa 24 on esitetty 
selvityksessä käytetyt arviot kevyen liikenteen väylän rakentamisen ja rakentamatta jättä-
misen liikenteellisistä vaikutuksista. (Laakso 1999.) 
 

Jos väylä rakennetaan: Jos väylää ei rakenneta: 
50 % liikenteen kasvusta on uusia kevyen 
liikenteen käyttäjiä, joista 1/3 on entisiä hen-
kilöautoilijoita ja 2/3 muuta kasvua. 
 
Liikennemäärä kasvaa kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana voimakkaasti ja sen jälkeen 
rauhallisemmin saavuttaen maksiminsa 
kymmenen vuoden kuluttua väylän valmis-
tumisesta (kasvu on lineaarista kummassakin 
jaksossa). 
 
Uusien kevyen liikenteen käyttäjien kulkuta-
pajakauma on sama koko väylän kevyen 
liikenteen kulkutapajakauman kanssa. 

50 % liikenteen kasvusta on uusia kevyen liiken-
teen käyttäjiä, lisäys on kokonaisuudessaan 
muuta kasvua. 
 
Liikennemäärä kasvaa lineaarisesti kymmenes-
sä vuodessa maksimiinsa. 
 
Kasvu on puolet "jos väylä rakennetaan" 
-vaihtoehdon kolmen ensimmäisen vuoden jäl-
keen tapahtuvasta liikennemäärän kasvusta. 
 
Kulkutavan muutosta ei tapahdu, eli henkilöau-
toilijoita ei siirry kevyen liikenteen käyttäjiksi. 
 

Kuva 24.  Kevyen liikenteen väylän rakentamisen ja rakentamatta jättämisen liiken-
teelliset vaikutukset (Laakso 1999). 
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7.2.2 Norjalainen kannattavuuslaskelma 

Norjassa aloitettiin kansallisen pyöräilystrategian valmistelu vuonna 2001. Strategian pää-
tarkoitus on tehdä polkupyörän valinta kulkumuodoksi turvallisemmaksi ja houkuttele-
vammaksi. Strategiaan liittyen Norjassa on tehty case-tutkimuksena kannattavuuslaskelma 
kolmen norjalaisen kaupungin (Hokksund, Hamar ja Trondheim) kävely- ja pyöräilyverk-
kojen rakentamisesta. Hankkeiden kannattavuuden arviointia varten on jouduttu arvioi-
maan sekä liikennemääriä että liikenteellisiä vaikutuksia. Kannattavuuslaskelmista on tehty 
herkkyystarkastelut erilaisilla tulevilla jalankulkija- ja pyöräilijämääräarvioilla, koska au-
tomatkojen korvaamiseen kevyellä liikenteellä liittyy paljon epävarmuutta. (Sælensminde 
2002, Sælensminde 2003.) 

Sælensminden (2003) mukaan jatkuvien kävely- ja pyöräilyverkostojen rakentamisella on 
mahdollista lisätä kävelyn ja pyöräilyn määrää norjalaisissa kaupungeissa. Kävely- ja pyö-
räilyverkkojen rakentaminen ei ole kuitenkaan yksin riittävä toimenpide kävelyn ja pyöräi-
lyn kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi. Myös muita toimenpiteitä, kuten turvallisempia 
tienylitysmahdollisuuksia ja turvallisempia pysäköintiolosuhteita pyöräilijöille, täytyy to-
teuttaa. Nämä muut toimenpiteet on epäsuorasti sisällytetty herkkyystarkasteluihin, mutta 
ei varsinaisesti hyöty-kustannusanalyyseihin. (Sælensminde 2003.) 

Mielekkäät kannattavuuslaskelmat jalankulkijoita ja pyöräilijöitä koskevista toimenpiteistä 
edellyttävät mahdollisimman luotettavaa tietoa sekä nykyisestä että tulevasta kulkumuoto-
jakaumasta. Laskelmassa käytetyt tiedot perustuvat vuosien 1997/1998 kansalliseen liiken-
netutkimukseen. Matkojen määristä on jouduttu tekemään myös joitain oletuksia. 
(Sælensminde 2002.) 

Kulkumuotojakauma on arvioitu nykyisen jakauman perusteella, norjalaisen tutkimuksen 
”Sykkelpotensialet i norske byer og tettsteder” (TØI rapport 561/2002) perusteella ja seu-
raavilla oletuksilla (Sælensminde 2002): 
− jalankulku- ja pyöräilyverkot aiheuttavat kokonaan uusia kävely- ja pyöräilymatkoja 

20 % (herkkyystarkasteluissa käytetty vaihteluväli on 5–40 %), 
− 15 % nykyisistä alle 5 km matkoista, jotka on tehty henkilöautolla tai joukkoliikenteel-

lä, korvautuvat kävelyllä tai pyöräilyllä (herkkyystarkasteluissa käytetty vaihteluväli 
on 0–35 %), 

− kävelyllä ja pyöräilyllä korvautuvista henkilöautolla tai joukkoliikenteellä tehdyistä 
matkoista 1/3 korvautuu kävelyllä ja 2/3 pyöräilyllä. 

Jalankulku- ja pyöräilyverkkojen aiheuttamien kävely- ja pyörämatkojen arvio 5 % perus-
tuu muutaman pyöräilykaupungin esimerkkiin. Suurempi arvio (40 %) perustuu oletuk-
seen, että yhtenäinen verkosto voi tuottaa enemmän kävely- ja pyörämatkoja kuin yksittäi-
nen väylä. Tämänhetkisen tietämyksen perusteella verkon aiheuttama uuden kävely- ja 
pyöräliikenteen määrä on viidestä neljäänkymmeneen prosenttiin. (Sælensminde 2002.) 

Pitkällä tähtäimellä pyöräliikenteen lisäämiseksi tarvitaan todennäköisesti sekä pyöräilyä 
edistäviä keinoja että autoilua rajoittavia toimia. Norjassa tarvitaan lisää tietoa nykyisistä ja 
tulevista jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määristä, ja siitä, miten erilaisten pyöräreittien 
rakentaminen vaikuttaa pyöräilijöiden määrään. (Sælensminde 2003.) 
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7.3 Kevyen liikenteen väylän vaikutukset 

7.3.1 Pyöräkaistan vaikutukset Ruotsissa 

Ruotsissa on arvioitu pyöräkaistojen vaikutuksia pyöräilijöiden turvallisuuteen ja pyörälii-
kenteen kykyyn kilpailla autoliikenteen kanssa. Ennen-jälkeen tutkimuksessa arvioitiin 13 
katua viidessä ruotsalaisessa kaupungissa. Kaikilla kaduilla oli kaksisuuntainen liikenne ja 
jonkinlainen tila jalankulkijoille, mutta ei pyöräilijöille. Kadut olivat pää- tai yhdyskatuja, 
joiden nopeusrajoitus oli korkeintaan 50 km/h. Kadut sijoittuivat moniin eri tyyppisiin ym-
päristöihin. Pyörä-, auto- ja bussiliikenteen määrä ja pysäköintiolosuhteet vaihtelivat vas-
taavasti. Kaikki kadut sijaitsivat Ruotsin eteläosissa. (Nilsson 2003.) 

Dataa kerättiin ennen ja jälkeen pyöräkaistojen rakentamisen. Hypoteesien testaamista var-
ten myös kontrollialueilta kerättiin vastaavat tiedot. Tiedonkeräys tehtiin mm. videonau-
hoituksin, ajoneuvojen nopeuksia mittaamalla, pyöräilijöiden tienvarsikyselyillä, autoili-
joiden tienvarsihaastatteluin, liittymien konfliktitutkimuksin ja onnettomuusanalyysein. 
Videon avulla tutkittiin pyöräliikenteen määrää, saavutettavuutta pyörällä ja pyöräilijöiden 
ja autoilijoiden käyttäytymistä. (Nilsson 2003.) 

Yksittäisistä kohteista saadut tulokset eivät olleet merkittäviä tai ne olivat oletettua use-
ammin ristiriidassa keskenään. Kohteista saatuja tuloksia vertailtiin ja niille laadittiin luot-
tamusvälit kuvaamaan kohteen epävarmuutta ja yleistä kehitystä. (Nilsson 2003.) 

Tienvarsikyselyjen perusteella kaistojen vaikutusalueella pyöräilyn kulkumuoto-osuus 
kasvoi 4 %. Kun vaikutusta tarkasteltiin laajemmalla alueella, ei havaittu kulkumuotoja-
kaumanmuutosta. Tulosten mukaan pyöräilijöiden reitinvalinta kuitenkin muuttui pyörä-
kaistojen toteuttamisen jälkeen. Kolmella neljästä tutkitusta kadusta testikadun valinneiden 
pyöräilijöiden osuus kasvoi 12 %. (Nilsson 2003.) 

Tulosten perusteella pyöräliikenteen määrä ei yleisesti ottaen kasva pyöräkaistan toteutta-
misen jälkeen. Pyöräilijöiden määrä kasvoi tässä tutkimuksessa noin 5 %. Tulokset olivat 
erittäin herkkiä säätilalle ja tutkimuspaikalle. Jos esimerkiksi säätekijä olisi jätetty huomi-
oimatta, pyöräilyn kasvuksi olisi saatu 14 %. Pyöräkaistat olivat menestyksekkäämpiä, kun 
tärkeitä kohteita yhdistettiin pääkatujen suunnassa. (Nilsson 2003.) 

Pyöräilijät kokivat kadut paremmiksi pyöräkaistan toteuttamisen jälkeen. Pyöräilijät arvos-
tivat sitä, että heidät oli huomioitu liikennesuunnittelussa. Myös kadun turvallisuus, saavu-
tettavuus ja pintarakenne arvioitiin paremmiksi. Autoilijoiden asenteet pyöräilijöitä koh-
taan koettiin yhä ongelmaksi. Pyöräilijöillä oli myös enemmän tilaa, koska autot siirtyivät 
kauemmas jalkakäytävän reunasta. Käyttäytymistutkimusten mukaan pyöräkaistat vähen-
sivät jalkakäytävällä ajoa. Myös vierekkäin pyöräilevien osuus pieneni. (Nilsson 2003.) 

Pyöräilyn turvallisuus oli toinen tutkimuksen tärkeä lähtökohta (vrt. kuva 25). Turvallisuus 
parani erityisesti yhdessä kohteessa ja muissakin kohteissa vähän. Malmössä yhdellä ka-
dulla pyöräilijöiden turvallisuus ja pyöräilyn kilpailukyky autoliikenteeseen verrattuna 
lisääntyi. Åhusissa (Kristianstadissa) pyöräkaistan vaikutus pyöräilyn kilpailukykyyn oli 
suuri, mutta turvallisuusvaikutus ei ollut toivottava. Tässä kohteessa oli ongelmana pyöräi-
lijöiden kokema valheellinen turvallisuuden tunne. Tutkimuksen mukaan edistettäessä pyö-
räilyä tulee siten aina tutkia myös pyöräilyn turvallisuutta. (Nilsson 2003.) 
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Kuva 25.  Pyöräliikenteen mahdolliset kehityssuunnat pyöräilyn edistämisen seurauk-
sena (Nilsson 2003). 

Pyöräkaistat voivat lisätä pyöräilijöiden turvallisuutta ja pyörien kilpailukykyä, mutta niitä 
ei pidä käyttää asuntokaduilla, joilla liikenne on vähäistä ja joilla ei ole keskiviivaa. Pyö-
räilijöiden turvallisuutta ja pyörien kilpailukykyä on mahdollista arvioida yhtä aikaa ka-
duilla, joilla on suuri pyöräliikenteen määrä ja joilla vaikutusten odotetaan olevan suuret. 
(Nilsson 2003.) 

7.3.2 Tanskalainen arvio pyöräkaistan ja pyörätien vaikutuksista 

Tanskalaisten liikennelaskentojen mukaan yksittäisten pyöräkaistojen rakentaminen lisää 
pyöräilijöiden määrää vain vähän eli 0–5 %. Pyöräilijöiden määrä kasvaa enemmän, jos 
koko kaupunkialueen kevyen liikenteen verkko toteutetaan pyöräkaistoina. (Jensen ym. 
2000.) 

Tanskassa tehdyt pyöräliikenteen laskelmat kymmenen valtatien varrella ennen ja jälkeen 
pyöräteiden rakentamisen (yhteensä 25 km) osoittivat 37 %:n kasvun pyöräilijöiden mää-
rässä näillä pyöräteillä (Jensen ym. 2000). Tässä pyöräliikenteen kasvuarviossa ei ole kui-
tenkaan erotettu muilta reiteiltä siirtyneiden pyöräilijöiden osuutta. Pyöräilyn todellista 
lisääntymistä on tällöin vaikea arvioida. 

7.3.3 Pyöräily-yhteyden parantamisen vaikutukset 

Tukholman ja Solnan kaupunkien välistä pyöräily-yhteyttä on parannettu vuonna 1999. 
Tarkoituksena oli tutkia pyöräilyreitin parantamisen vaikutusta pyöräilyyn. Tavoitteena oli 
myös saada autoilijoita siirtymään pyöräilyyn työmatkoilla. Toimenpiteitä olivat pyörätei-
den rakentaminen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottaminen, kevyen liikenteen väyli-
en leventäminen sekä päällysteiden, ylläpidon, viitoituksen ja valaistuksen parantaminen. 
Kaikkia toimenpiteitä ei toteutettu koko reitillä. (Bolling 2000.) 

Tutkimuksessa kevyen liikenteen laskennat tehtiin yhdeksässä pisteessä reitin varrella ja 
yhdessä kontrollipisteessä reitin ulkopuolella. Mittauksia tehtiin viitenä päivänä kolme 
kertaa ennen toteutusta ja kerran sen jälkeen. Ensimmäiset mittaukset tehtiin syksyllä 1999 
ja viimeisimmät syksyllä 2000. (Bolling 2000.) 

”Tavoite” ”Riski”

”Pahin tapaus””Vaara”

Matkojen määrä

Pyöräilyonnetto-
muuksien määrä

”Tavoite” ”Riski”

”Pahin tapaus””Vaara”

Matkojen määrä

Pyöräilyonnetto-
muuksien määrä
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Päivittäisen pyöräliikenteen virran arvioitiin kasvaneen kolmessa pisteessä 20 %:lla ja yh-
dessä pisteessä 10 %:lla. Lopuissa viidessä kohteessa ei havaittu muutosta. Pyöräilyn kas-
vu tapahtui paikoissa, joissa pyöräilymäärä oli alhainen ja toimenpiteet mittavia. Kontrolli-
pisteessä havaittiin 10 %:n kasvu pyöräilyssä. (Bolling 2000.) 

7.4 Talvikunnossapidon parantamisen vaikutus pyöräilymääriin 

Ruotsissa on tehty tutkimus talvikunnossapidon parantamisen vaikutuksesta pyöräilymää-
riin. Tutkimus perustuu kahteen ruotsalaiseen mielipidetutkimukseen. Vuonna 1998 haas-
tateltiin työntekijät neljässä suurimmassa yrityksessä Luleåssa ja Linköpingissä, ja vuonna 
2000 vielä yhdessä näistä yrityksistä. Kyseessä on jatkotutkimus kohdassa 4.3.2 esitetylle 
potentiaalin tutkimukselle. (Bergström 2002.) 

Tutkimus keskittyi pyörällä tehtäviin työmatkoihin. Tutkimuksen ideana on, että talvikun-
nossapidon parantaminen johtaa lisääntyneen pyöräilijöiden määrän kautta parempaan ta-
loudelliseen tilanteeseen. Jos kuvan 26 yhteydet määritettäisiin, olisi mahdollista tehdä 
hyöty-kustannusanalyysi parannetulle talvikunnossapidon tasolle. (Bergström 2002.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26.  Pyöräilyväylien parannetun talvikunnossapidon taso ja yhteiskunnan hyöty 
(Bergström 2002). 

Tutkimuksessa pyöräilijät on jaettu talvella pyöräileviin, kesäpyöräilijöihin, harvoin pyö-
räileviin ja ei koskaan pyöräileviin. Tutkimuksessa on oletettu, että parempi talvikunnossa-
pito vaikuttaa vain talvi- ja kesäpyöräilijöihin, koska harvoin tai ei koskaan pyöräilevät 
eivät todennäköisesti pyöräilisi töihin talvellakaan enemmän, vaikka talvikunnossapidon 
taso paranisi. On myös oletettu, että talvityömatkapyöräilyn määrä voidaan nostaa enim-
millään kesän pyöräilymäärään. Taulukossa 23 on esitetty tutkimuksen aineisto pyöräilyn 
lisäämismahdollisuuden laskemiseksi ja kuvassa 27 laskentaesimerkki pyöräilyn lisäänty-
misestä. (Bergström 2002.) 
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Taulukko 23.  Data laskettaessa pyöräteiden talvikunnossapidon vaikutusta pyöräilyn li-
säämisen potentiaaliin (Bergström 2002). 

Vuoden 1998 tutkimus Vuoden 2000 tutkimus  
vain kesäl-
lä pyöräili-
jät 

talvipyö-
räilijät 

vain kesällä 
pyöräilijät 

talvipyö-
räilijät 

kesällä 57 55 40 52 Pyörällä tehtyjen 
työmatkojen määrä 
(%) talvella 10 50 15 49 

kesällä 31 23 37 26 Autolla tehtyjen työ-
matkojen määrä (%) talvella 68 28 56 29 

asunto 5 
km päässä 
työpaikasta

6,0 12 9,5 22 
Prosenttiosuus kaikis-
ta ilmoituksista, että 
ihmiset olisivat val-
miita lisäämään pyö-
räilyään (%) 

asunto 3 
km päässä 
työpaikasta

2,3 4,8 1,9 4,9 

 
Vuoden 1998 tutkimuksen mukaan kesäpyöräilijöillä kesällä työmatkoista 57 % ja talvella 10 % oli 
pyörämatkoja. Suurin mahdollinen pyöräilyn lisäys on tällöin 47 prosenttiyksikköä, kun tieolosuh-
teet talvella ovat yhtä hyvät kuin kesällä. Jos viiden kilometrin etäisyydellä työpaikastaan asuvat 
kesäpyöräilijät, jotka ovat ilmoittaneet pyöräilevänsä enemmän, todella lisäisivät pyöräilyään, niin 
6 % vastaajista lisäisi pyöräilyään 47 prosenttiyksiköllä. Tämä tarkoittaa 2,8 prosenttiyksikön kas-
vua pyörämatkoissa talvella. Samalla tavalla voidaan laskea mahdollinen kasvu pyörämatkoissa 
ja vastaava vähenemä automatkoissa sekä kesä- että talvipyöräilijöille ja eri oletuksilla. 

Kuva 27.  Laskentaesimerkki talvikunnossapidon aikaansaamasta pyöräilyn lisäykses-
tä (Bergström 2002). 

Parantamalla pyöräteiden talvikunnossapidon tasoa voi olla mahdollista kasvattaa pyörä-
matkojen lukumäärää talvella enintään 18 %, mikä tarkoittaa automatkojen vähentymistä 
enintään 4 %:lla (taulukko 24). Jos huomioidaan vain alle kolmen kilometrin työmatkat tai 
oletetaan, että pyöräilijän täytyy ilmoittaa pyöräilevänsä paljon enemmän, pyörämatkojen 
lisääntyminen (ja automatkojen vähentyminen) on selvästi vähäisempää (taulukko 24). 
(Bergström 2002.) 
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Taulukko 24.  Muutokset kulkumuotojakaumassa työmatkoilla talvella yhdistettynä pyörä-
teiden parannettuun talvikunnossapidon tasoon (Bergström 2002). 

Vuoden 1998 tutkimus Vuoden 2000 tutkimus  
pyörämatkat automatkat pyörämatkat automatkat 

Matkojen määrä nykyisellä 
palvelutasolla (%) 18,9 67,8 31,2 44,5 

Uusi määrä, huomioiden, että 
talvipyöräilijät ja vain kesällä 
pyöräilevät asuvat 5 km pääs-
sä työpaikasta, ja ilmoittavat 
pyöräilevänsä enemmän (%) 

22 (+18 %) 65 (-4,3 %) 34 (+9,6 %) 42 (-5,6 %)

Uusi määrä, huomioiden, että 
talvipyöräilijät ja vain kesällä 
pyöräilevät asuvat 3 km pääs-
sä työpaikasta, ja ilmoittavat 
pyöräilevänsä enemmän (%) 

20 (+6,9 %) 67 (-1,6 %) 32 (+1,9 %) 44 (-1,1 %) 

Uusi määrä, huomioiden, että 
talvipyöräilijät ja vain kesällä 
pyöräilevät asuvat 5 km pääs-
sä työpaikasta, ja ilmoittavat 
pyöräilevänsä paljon enem-
män (%) 

20 (+3,7 %) 67 (-0,9 %) 32 (+2,6 %) 44 (-1,6 %) 

 

Selvityksessä on tutkittu vain työmatkoja, ja muilla matkoilla pyöräilyn lisääntyminen voi 
olla erilainen. Mielipidetutkimuksessa ilmaistut aikeet poikkeavat aina ihmisten todellises-
ta käyttäytymisestä, joten tällaisista tutkimuksista saatuja tuloksia tulee pitää suuntaa anta-
vina lukuina talvipyöräilyn lisäämiseksi. (Bergström 2002.) 

Suhteellisen alhainen autokäyttömahdollisuus ympärivuoden pyöräilevillä osoittaa, että 
autonkäytön rajoittaminen on ilmeisesti se toimenpide, joka johtaa suurimpiin pyöräi-
lyosuuden lisäyksiin. Autonkäyttäjille se on useimmiten ei-toivottu toimenpide. (Berg-
ström 2002.) 

Tulokset voisivat olla siirrettävissä samansuuruisiin kaupunkeihin (Luleå 44 000, Linkö-
ping 93 000 asukasta), joissa on skandinaavisia maita vastaavat talviolosuhteet, talvikun-
nossapidon standardit ja asenteet pyöräilyä kohtaan. (Bergström 2002.) 

7.5 Tanskalainen pyöräilyn edistämiskampanja 

Useissa maissa on toteutettu erilaisia projekteja ja informaatiokampanjoita, joiden tavoit-
teena on ollut pyöräilyn ja bussiliikenteen kulkumuoto-osuuden lisääminen. Århusin ko-
kemusten mukaan informaatiokampanjoilla on vain vähäinen vaikutus autoilijoiden siirty-
miseen pyöräilijöiksi ja bussin käyttäjiksi. Informaatiokampanjaa ei siten pidetty mahdolli-
sena keinona Århusissa. Autonkäytölle ei myöskään haluttu asettaa rajoituksia. Kaupungis-
sa päätettiin käyttää kannustavia menetelmiä ja luoda pyörän ja bussin käytöstä mahdolli-
simman houkuttelevaa. (Aalborg University 1997.) 
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Århusin BikeBusters-hanke toteutettiin vuosina 1995–1996 (1.5.1995 - 30.4.1996). Sen 
tavoitteena oli tutkia, voidaanko osa päivittäisistä automatkoista muuttaa polkupyörä- tai 
joukkoliikennematkoiksi. Ilmoittautuneista 1 700 henkilöstä valittiin 175 autoilijaa. Heidän 
työmatkansa pituus oli 2–8 kilometriä, ja he olivat kulkeneet sen aina autolla. Osallistuneil-
le lainattiin polkupyörä ja annettiin ilmaisia bussilippuja tarpeen mukaan. Henkilöt saivat 
muun muassa kolme ilmaista pyörähuoltoa, kolme terveystarkastusta ja erilaisia tarvikkei-
ta, kuten sadepuvun, lastenistuimen, lämpimät käsineet jne., sekä tiedotuslehden, jossa oli 
mm. ruokavalioon liittyviä neuvoja. Henkilöt vastasivat useisiin kyselyihin ja pitivät kirjaa 
matkustamisestaan. Pyörämittareiden ja bussilippujen leimojen perusteella laskettiin kulla-
kin kulkutavalla matkustetut kilometrit. (Suomalainen… 2001.) 

Matkustuspäiväkirjaa pidettiin kolmessa jaksossa: viikon ajan ennen hanketta, kaksi viik-
koa sen aikana (toinen kesällä ja toinen talvella) ja viikon ajan kokeilun päätyttyä. Kulku-
muotojakaumaa tutkittiin lisäksi neljä kuukautta projektin päättymisen jälkeen. Tämä mah-
dollisti tulosten vuodenaikariippuvuuden ja kulkumuotomuutoksen pysyvyyden tutkimi-
sen. (Aalborg University 1997, Suomalainen… 2001.) 

Hankkeen vaikutus kulkumuotojakaumaan on esitetty kuvassa 28, jossa jälkeen tilanne on 
neljä kuukautta projektin päättymisestä. Hankkeen seurauksena pyöräilyn osuus kasvoi 
merkittävästi ja autoilun osuus väheni merkittävästi. Hankkeeseen osallistumisella oli tut-
kimuksen mukaan pysyvä vaikutus matkojen kulkutapajakaumaan. Keskimääräinen Bike-
Buster pyöräili vuodessa 1 600 kilometriä eli paljon enemmän kuin suurten kaupunkien 
asukkaat Tanskassa keskimäärin (1 000 km vuodessa). (Aalborg University 1997, Suoma-
lainen… 2001.) 
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Kuva 28.  BikeBusters-hankkeeseen osallistuneiden kulkutapajakauma (% kaikista 
tehdyistä matkoista) (Aalborg University 1997, Suomalainen… 2001). 

Muutokset kulkumuotojakaumassa riippuivat merkittävästi vuodenajasta. Autonkäyttö vä-
heni kesällä lähes 50 %. Pyöräilyn määrän vaihtelu kesän ja talven välillä oli paljon selke-
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ämpi. Kesällä pyörämatkojen määrä oli kasvanut kuusinkertaiseksi ja talvella kolminker-
taiseksi verrattuna lähtötilanteeseen. Ero johtuu siitä, että monet ihmiset luopuivat pyörästä 
talvella sääolojen, huonon lumenaurauksen tai liukkauden vuoksi. Kovinkaan suuri osa 
automatkoista ei siirtynyt bussimatkoiksi ilmaisista lipuista huolimatta. Talvella tämä 
osuus oli kuitenkin hieman suurempi kuin kesällä. Projektiin osallistuneet pitivät näin ollen 
polkupyörää auton pääasiallisena vaihtoehtona. (Aalborg University 1997.) 

Projektiin osallistuminen lisäsi kaiken tyyppisiä matkoja projektin aikana. Potentiaalisin 
etäisyys, jolla automatkoja voidaan siirtää pyörämatkoiksi, näyttää tämän projektin perus-
teella olevan 3–8 kilometriä. (Aalborg University 1997.) 

Projektin suurimittakaavainen toteutus ei ole kovin todennäköistä eikä ehkä mahdollista-
kaan. Tulokset ovat tärkeitä tulevia pyöräilynedistämisprojekteja suunniteltaessa. (Aalborg 
University 1997.) 

Kokeilun perusteella autoliikenteen vähentäminen ei välttämättä edellytä sitä rajoittavia 
keinoja. Positiivisten keinojen tulee kuitenkin olla todella houkuttelevia kulkumuotoja-
kauman muuttamiseksi. Pyöräteiden lisääminen ei ilmeisesti myöskään saa autoilijoita siir-
tymään pyöräilyyn. Tällöin pyöräteiden lisärakentaminen matkustuskäyttäytymisen muut-
tamiseksi on tärkeää, mutta ei se ole välttämätöntä. (Aalborg University 1997.) 

Kampanjoiden tulee perustua ihmisten jokapäiväiseen elämään korostaen liikunnallisuutta 
ja terveellisyyttä. Taloudellisuuteen ja ympäristösyihin perustuvat kampanjat eivät ole te-
hokkaita. Konkreettiset keinot, kuten tehokkaampi lumenauraus ja tavaroiden kuljetus-
mahdollisuuksien parantaminen, voivat lisätä pyöräilyä. Tulosten perusteella automatkojen 
siirtäminen pyöräilyyn ei riipu henkilön sukupuolesta, iästä, tuloista, autonomistuksesta tai 
asuinmuodosta. (Aalborg University 1997.) 

7.6 Henkilökohtainen markkinointi 

7.6.1 TravelSmart-kampanja Australiassa 

Australiassa on toteutettu TravelSmart-kampanja, jonka tarkoituksena oli rohkaista ihmisiä 
käyttämään henkilöauton sijasta muita kulkumuotoja, kuten joukkoliikennettä, kimppakyy-
tejä ja kevyttä liikennettä. TravelSmart perustui yksittäisiin ihmisiin kohdistuvaan markki-
nointikampanjaan (”Individualised Marketing”), jonka tarkoituksena oli lisätä joukkolii-
kennettä, kävelyä ja pyöräilyä muilla kuin infrastruktuuriin liittyvillä toimenpiteillä. (Gov-
ernment of Western Australia 2003, Ker ja James 1999.) 

Individualised Marketing on innovatiivinen lähestymistapa ihmisten matkustuskäyttäyty-
misen muuttamisessa. Menetelmässä ollaan suoraan yhteydessä kotitalouksiin, ja heille 
tarjotaan henkilökohtaista matkustusinformaatiota sekä rohkaistaan kokeilemaan uusia 
kulkumuotoja. Ohjelma kohdistetaan niille, jotka ilmoittavat haluavansa muuttaa matkus-
tuskäyttäytymistään (kuva 29). Ennen-jälkeen tutkimuksella selvitetään ohjelman onnistu-
minen. (Sustrans 2003.) 
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Kuva 29.  Individualised Marketing  konsepti (Sustrans 2003). 

TravelSmart-kampanja toteutettiin koko South Perthin kaupungissa (35 000 asukasta). 
Kampanjan vaikutusten arvioimiseksi kulkumuoto-osuudet mitattiin ennen ohjelmaa, välit-
tömästi sen jälkeen ja vuoden kuluttua kampanjan toteutuksesta. Tulokset on esitetty taulu-
kossa 25. Kampanjan vaikutuksista tehtiin myös hyöty-kustannusanalyysi. (Ker ja James 
1999.) 

Taulukko 25.  Mitattu käyttäytymisen muutos määriteltynä henkilöiden vuodessa tekemien 
matkojen määränä (Ker ja James 1999). 

Ennen Jälkeen Matkan pääkulkumuoto 
syyskuu 1997 marraskuu 1997 syyskuu 1998 

kävely 139 161 173  
polkupyörä 23 44 45  
henkilöauto: kuljettaja 696 629 619  
henkilöauto: matkustaja 232 241 242  
joukkoliikenne 70 85 82  

 

Kampanjan tulokset olivat (Ker ja James 1999): 
− päivittäinen autonkäyttö väheni 79 %:sta 75 %:iin  
− autokilometrit vähenivät 14 % 
− päivässä tehdyt automatkat vähenivät 3,3:sta 2,9:ään 
− henkilöiden yhdessä päivässä kulkema matka lyheni 2 kilometriä, mutta matka-

aika lisääntyi 4 minuuttia 
− kulkumuoto-osuus muuttui kaikentyyppisillä matkoilla 
− lisäksi paikallisten palvelujen ja kauppojen käyttö lisääntyi.  

Asukkaiden kulkumuodon valintaa tutkittiin lisäksi vuosina 1998–2000 Perthin suur-
kaupunkialueella viidellä eri alueella. Samassa tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta 
siirtää henkilöautomatkoja muihin kulkumuotoihin (vrt. kohta 4.3.6). Tutkimukseen vas-
tanneita oli yhteensä noin 8 200. Tämän tutkimuksen arvion mukaan South Perthissä Tra-
velSmart-kampanjan seurauksena (Socialdata 2000): 

− pyöräily lisääntyi 61 % (ennen 2 % ja jälkeen 3 % kaikista matkoista) 
− kävely lisääntyi 35 % (ennen 12 % ja jälkeen 16 % kaikista matkoista) 
− joukkoliikenteen käyttö lisääntyi 17 % (ennen 6 % ja jälkeen 7 % kaikista 

matkoista) 
− henkilöautolla ajaminen väheni 14 % (ennen 60 % ja jälkeen 52 % kaikista 

matkoista). 
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South Perthissä yksilöihin kohdistuvan markkinoinnin on osoitettu olevan tehokas mene-
telmä matkustuskäyttäytymisen muuttamisessa. Yleensä oppimisen vaikutus vähenee ajan 
myötä, ellei viestiä toisteta jatkuvasti. Individualised Marketing -menetelmässä on itses-
sään toistuva mekanismi, koska kokemuksen laatu ei huonone. Vuoden kuluttua projektin 
toteutuksesta sekä varsinainen tutkimusryhmä että kontrolliryhmä osoittivat, että uusi mat-
kustuskäyttäytyminen on säilynyt, kuten myös taulukosta 25 voidaan havaita. Samoin kak-
si vuotta projektin jälkeen tehdyt tutkimukset osoittivat, että käyttäytymismuutos on pysy-
vä. (Ker ja James 1999, WHO 2002.) 

Projekti toteutettiin ilman julkisuutta mediassa ja ilman muita tukevia toimenpiteitä, jotta 
voitiin varmistaa, että tulokset kuvaavat luotettavasti kampanjan vaikutuksia. Tällaisen 
kampanjan tehokkuutta voidaan kuitenkin lisätä median ja muiden aloitteiden avulla. (Ker 
ja James 1999.) 

7.6.2 TravelSmart-pilottiprojektit Isossa-Britanniassa 

Australian TravelSmart-kampanja on herättänyt kiinnostusta Isossa-Britanniassa erityisesti 
siksi, että menetelmä perustuu suurimmaksi osaksi informaation jakamiseen eikä kalliisiin 
infrastruktuurin muutoksiin (WHO 2002). Isossa-Britanniassa toteutettiin vuonna 2002 
kaksi pilottiprojektia: Gloucester (10 000 asukasta) ja Frome (24 000 asukasta) (Mac-
donald 2003). 

Gloucesterin ja Fromen projektit toteutettiin välillä huhtikuu 2001 - maaliskuu 2002. Tar-
koituksena oli testata ”Individualised Marketing” -konseptia. Tutkimukset tehtiin ottamalla 
viidensadan kotitalouden satunnaisotos Gloucesterissä ja viidensadan kotitalouden satun-
naisotos Fromessa asuvista kotitalouksista. Menetelmän vaikutuksia matkustuskäyttäyty-
misen muuttumiseen selvitettiin ennen-jälkeen tutkimuksilla (taulukot 26 ja 27). Ennen-
jälkeen tutkimus tehtiin myös kontrolliryhmälle, jotta voitiin määrittää kampanjan vaiku-
tukset ja erottaa ne muusta kehityksestä. Tutkimus suoritettiin samalla tavalla kuin alkupe-
räinen Australiassa (vrt. kohta 7.6.1). (Sustrans 2002.) 

Taulukko 26.  Gloucesterin tuloksia, mukana osallistuneiden (n=500) ja kontrolliryhmän 
(n=160) tulokset (matkojen määrä = matkojen määrä henkilöä kohden vuo-
dessa) (Sustrans 2002). 

Gloucester 
ei kampanjaa (%)  kampanja (%) 

Pääkulkumuoto 

kulkumuo-
to-osuus 

(%) 

matkojen 
määrä 

muutos matkojen 
määrä 

kulkumuoto-
osuus (%) 

kävely 27 252 + 10 % 277 30 
pyöräily 2 12 + 133 % 28 3 
moottoripyörä 1 12 - 33 % 8 1 
henkilöauto, 
kuljettajana 44 406 - 9 % 369 40 

henkilöauto, 
matkustajana 22 206 - 6 % 193 21 

joukkoliikenne 4 32 + 41 % 45 5 
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Taulukko 27.  Fromen tuloksia, mukana osallistuneiden (n=500) ja kontrolliryhmän 
(n=200) tulokset (matkojen määrä = matkojen määrä henkilöä kohden vuo-
dessa) (Sustrans 2002). 

Frome 
ei kampanjaa (%)  kampanja (%) 

Pääkulkumuoto 

kulkumuo-
to-osuus 

(%) 

matkojen 
määrä 

muutos matkojen 
määrä 

kulkumuoto-
osuus (%) 

kävely 30 279 + 11 % 310 33 
pyöräily 0 5 + 60 % 8 1 
moottoripyörä 0 2 - 50 % 1 0 
henkilöauto, 
kuljettajana 44 412 - 6 % 388 41 

henkilöauto, 
matkustajana 21 193 - 7 % 179 19 

joukkoliikenne 5 50 + 10 % 55 6 
 

Gloucesterissä kampanjan nettovaikutus oli 9 %:n vähennys automatkoissa. Noin puolet 
näistä automatkoista korvautui kävelyllä, neljännes pyöräilyllä ja viimeinen neljännes 
joukkoliikenteellä. Fromen projektissa automatkat vähenivät 6 %. Noin 3/4 näistä auto-
matkoista korvautui kävelymatkoilla, loput pyöräilyllä ja joukkoliikenteellä. Tulokset sisäl-
tävät myös henkilöt, jotka eivät olleet kiinnostuneita saamaan lisätietoa. (Sustrans 2002.) 

Tulosten mukaan yksilöihin kohdistuvalla markkinoinnilla on merkittävä vaikutus. Pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen osuudet olivat hyvin alhaiset ennen tutkimusta, joten niiden osalta 
ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä käytön lisääntymisestä. (Sustrans 2002.) 

Tulosten varmistamiseksi on käynnistetty seitsemän uutta pilottiprojektia vuosille 2003–
2004. Jokaiseen kuuluu yksityiskohtainen ennen-jälkeen arviointi. Kampanjoiden tuloksia 
valmistuu todennäköisesti kesällä 2004. (Macdonald 2003.) 

7.7 Työmatkapyöräilyn edistämishankkeet 

7.7.1 Suomalainen työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämiskokeilu 

Terveyttä edistävän liikunnan tutkimussarjaan (vrt. kohta 4.3.1) liittyen UKK-instituutti 
toteutti Tampereella suuressa teollisuuslaitoksessa kevyen liikenteen edistämisprojektin 
vuonna 1988. Projektin alussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yli 50 % vastaajista kä-
veli tai pyöräili ainakin osan työmatkastaan. Vastaajista 14 % ilmoitti itsellään olevan 
mahdollisuus ja halu aloittaa työmatkakävely tai -pyöräily tai lisätä sitä. Noin puolet vas-
taajista kaupungin keskustan yksikössä ilmoitti jalankulku- ja pyöräilyreittien puutteen ja 
yksi kolmasosa onnettomuudet kävellen tai pyörällä liikkumista rajoittavaksi tekijäksi. 
(Oja ym. 1998.) 

Edistämisohjelma kesti kuusi kuukautta. Projektin tärkein sisältö oli työmatkakävelyn ja 
-pyöräilyn hyödyistä ja mahdollisuuksista kertova informaatio. Informaatiota jaettiin lä-
hinnä julisteissa, tiedotteina ja mainoslehtisinä. Motivaatiota edistettiin ja tuettiin henkilö-
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kohtaisilla kuntomittauksilla ja arvonnoilla liikunnan seurantakortin täyttäneiden kesken. 
Myös pyöräpysäköintiä ja suihku- ja vaatteidenvaihtotiloja parannettiin. Hankkeeseen osal-
listui myös kunnan viranomaisia, joiden kanssa käytiin läpi vaarallisia kevyen liikenteen 
väyliä. Tämän perusteella työntekijöille jaettiin tietoa vaarallisista reiteistä. (Oja ym. 
1998.) 

Ohjelman vaikutusten arviointi perustui työntekijöille (n = 1 256) ohjelman alussa ja lo-
pussa postitettuihin kyselyihin. Vastausaste oli ohjelman alussa 70 ja lopussa 57 prosenttia. 
Seitsemän prosenttia vastaajista, eli puolet niistä, jotka ilmoittivat muutoksen olevan mah-
dollinen, ilmoittivat lisänneensä työmatkoilla kävelyä tai pyöräilyä. Vastaajista 19 % il-
moitti lisänneensä vapaa-ajalla liikkumista kävellen tai pyörällä ohjelman aikana. Tutki-
muksessa ei ollut kyse käyttäytymismuutoksen arvioinnista ennen-jälkeen tutkimuksella, 
vaan aiotun ja toteutuneen kulkutavan vertailusta. (Oja ym. 1998, Paronen ym. 1989.) 

Kokeilu osoitti, että suurin osa työntekijöistä hyväksyi edistämistoimet ja piti niitä tärkei-
nä. Tämän hankkeen perusteella työmatkakävelyä ja -pyöräilyä voidaan edistää menestyk-
sellisesti kustannuksiltaan suhteellisen edullisilla keinoilla. (Oja ym. 1998.) 

Tutkimus myös osoitti liikenneturvallisuuden olevan välttämätön edellytys hyväksyttävälle 
kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle työmatkoilla. Huomion kiinnittäminen kevyen liiken-
teen vaaroihin jopa lisäsi työntekijöiden varauksellisuutta työmatkaliikuntaa kohtaan. (Pa-
ronen ym. 1989.) 

Tutkimuksen perusteella suomalaiseen kaupunkiympäristöön sovellettavissa olevat tulok-
set (Oja ym. 1998): 
− Aktiivista kävelyä ja pyöräilyä rajoittavat eniten huonot ja turvattomat kevyen liiken-

teen olosuhteet. 
− Pääosin vähän resursseja vaativan informaation jakamisen avulla voidaan lisätä myös 

vapaa-ajan liikkumista. 
− Ohjelman tuloksia voidaan tehostaa toimimalla yhteistyössä muiden liikkumisen edis-

tämisestä ja kevyen liikenteen turvallisuudesta kiinnostuneiden kanssa. 
− Teollisissa yrityksissä on hyvät mahdollisuudet kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen työ-

matkoilla. 

7.7.2 Työmatkapyöräilyn edistäminen Tanskassa 

Tanskan pyöräily-yhdistys toteuttaa vuosittain maanlaajuisen työmatkapyöräilyn edistä-
miskampanjan ”Vi cykler til arbejde” yhdessä ”Danmarks Firmaidrætsforbund”:n (tanska-
lainen työntekijöiden urheiluyhdistys) kanssa. Kampanja perustuu alun perin norjalaiseen 
”Sykle til jobben” -kampanjaan ja paikallisista kampanjoista (Holstebro 1996 ja Kööpen-
hamina 1997) saatuun hyvään kokemukseen. (Christensen 2003, Krag 1999.) 

Kampanja toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998, jolloin osallistujia oli 30 000. 
Koska vuoden 1998 kampanja onnistui, kampanja toteutettiin uudestaan vuonna 1999, jol-
loin osallistujia oli 55 750. Vuonna 1999 kampanja kesti kolme viikkoa, jonka aikana osal-
listujat pyöräilivät noin 115 km/hlö. Kampanjan kohderyhmänä oli kaikki tanskalaiset työ-
ikäiset. (Krag 1999.) 
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Kampanjaan osallistuttiin joukkueina siten, että jokaisessa joukkueessa oli yhteyshenkilö ja 
yhteensä 4–16 jäsentä. Tietyn määrän kampanjan aikana pyöräilleet pääsivät mukaan ar-
vontaan, jossa arvottiin ulkomaan matka ja pyöräilyyn liittyviä tarvikkeita. Osallistumis-
maksu oli DKK 20 (noin 2,7 €). Kampanjaan liittyi myös paljon muita tukevia tapahtumia 
ympäri maata, esimerkiksi paikallisia kilpailuja, pyöräily-ystävällisimmän työntekijän va-
litseminen ja paikallisia tiedotteita. Vuoden 1998 osallistujista 71 % osallistui myös vuo-
den 1999 kampanjaan. (Krag 1999.) 

Kampanjaa arvioitiin erillisenä kyselynä sen päättymisen jälkeen. Arviointia varten lähetet-
tiin 2 000 lomaketta, joista palautettiin 800. Jo ennen kampanjaa työmatkoilla pyöräili 70 
% osallistuneista, 4 % ei käyttänyt koskaan pyörää. Näistä neljästä prosentista 69 % käytti 
ennen kampanjaa henkilöautoa ja 45 % on jatkanut pyöräilyä myös projektin jälkeen. Luku 
on pieni, mutta silti merkittävä. Osa ilmoitti lisänneensä pyöräilyä vapaa-ajalla. Kaiken 
kaikkiaan 25 % ilmoitti pyöräilleensä kampanjan aikana enemmän kuin tavallisesti. Jo en-
nen kampanjaa pyöräilleet eivät luultavasti pyöräilleet kampanjan aikana tavallista enem-
pää tai käyttäneet autoa tavallista vähempää. He olivat kuitenkin iloisia liikkumismuotoon-
sa kohdistuneesta kiinnostuksesta, mikä vahvistaa heidän kulkumuodonvalintaansa. (Krag 
1999.) 

Kampanjan tulokset osoittavat samaan suuntaan kuin useat muutkin tutkimukset. Kun har-
voin pyöräilevät saavat pyöräilystä positiivisen kokemuksen, heillä on tapana pyöräillä 
tulevaisuudessa enemmän. Pyöräilyn edistämisessä liikunta on tärkeämpi motivoiva tekijä 
kuin ympäristöasiat. (Krag 1999.) 

Uusimman eli vuoden 2002 kampanjan tutkimuksen tulos on samansuuntainen kuin vuo-
den 1999 tutkimuksen. Vuoden 2002 kampanjan seurauksena ihmiset käyttivät pyörää 
enemmän kampanjan jälkeen (18 %). Tällöin kampanjaan osallistui 106 000 pyöräilijää. 
(Christensen 2003.) 

7.7.3 Työmatkapyöräilykampanjan arviointi Alankomaissa 

Alankomaissa työmatkapyöräilykampanjaan osallistuivat kolmen yrityksen työntekijät. 
Kysely lähetettiin 935 työntekijälle, mutta kaikkia ei pyydetty osallistumaan. Oletetuille 
osallistujille (n = 155) ja kontrolliryhmälle (n = 780) lähetettiin kyselylomake tutkimuksen 
alussa (toukokuu 1999) ja kuuden kuukauden kuluttua, eli kampanjan jälkeen. Tutkimuk-
sen vastausprosentti oli ennen kampanjaa 37 % ja sen jälkeen 27 %. Vastauksia saatiin 
suunnilleen yhtä paljon osallistuneilta ja kontrolliryhmältä. (Urlings ym. 2000.) 

Kampanjan toteutti ulkopuolinen yritys, jonka toimenkuvana on pyytää kampanjaan osal-
listuvia yrityksiä sponsoroimaan työntekijöitään maksamalla tietyn summan jokaista hei-
dän polkemaansa kilometriä kohden. Tuotot sijoitetaan kehitysmaita tukeviin projekteihin. 
(Urlings ym. 2000.) 

Tutkimus koski vain kolmea yritystä, joten sen tuloksia ei voida laajentaa koskemaan 
kaikkia alankomaalaisia yrityksiä. Tulokset antavat kuitenkin ensimmäisen käsityksen sii-
tä, mikä työmatkapyöräilykampanjan vaikutus on yrityksissä. Ulkopuolisen yrityksen ai-
kaisempien kokemusten perusteella on todettu, että osallistuminen kasvaa vuosien kulues-
sa. (Urlings ym. 2000.) 
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Kampanjaan osallistuneet ilmoittivat pyöräilleensä enemmän sen aikana. Hämmästyttävä 
tulos oli se, että osa henkilöistä, jotka eivät osallistuneet kampanjaan, ilmoittivat myös 
pyöräilleensä enemmän kampanjan aikana. Vapaa-ajan pyöräily lisääntyi 18 prosentilla 
osallistuneista. Kampanjaan osallistuneiden päivittäinen autonkäyttö väheni keskimäärin 
5,5 kilometriä päivässä. (Urlings ym. 2000.) 

7.7.4 Työmatkapyöräilyn edistäminen Itävallassa 

Itävallan Vorarlbergissä sijaitsevan Julius Blum GmbH:n (maailmanlaajuinen sisustusalan 
tuotteiden valmistaja) johto päätti vuonna 1990 ryhtyä vähentämään työntekijöidensä auto-
liikennettä parantamalla pyöräilyn olosuhteita. Yrityksessä toteutettiin paljon erilaisia toi-
menpiteitä: pyöräpysäköinti siirrettiin keskeiselle paikalle, polkupyöriä ostettiin työ-
asiakäyttöön, rakennettiin suihkutiloja, työntekijöille tarjottiin edullisesti polkupyöriä, pa-
rannettiin valaistusta, järjestettiin erilaisia pyöräilyn edistämistempauksia jne. (YTV 2002.) 

Toimenpiteiden tuloksena työpaikkapyöräilijöiden määrä kasvoi puolella. Vuonna 1990 
työntekijöistä 17 % saapui töihin pyörällä. Edistämistoimet nostivat osuudeksi 25 %. 
Hankkeen seurauksena säästettiin 180 auton pysäköintipaikkaa eli 4 000 m2 tilaa. Muut 
vorarlberglaiset yritykset ovat seuraamassa Julius Blumin esimerkkiä. (YTV 2002.) 

Vorarlbergissä sijaitseva Giesinger&Kopf on keskisuuri, pakkausmateriaaleja valmistava 
yritys. Työntekijöitä on noin sata. 1990-luvun alussa yrityksen johto päätti puuttua henki-
lökunnan kulkumuotovalintoihin. Työntekijöille suunnattiin joukko erilaisia kannustimia, 
jotta heidät saataisiin autoilun sijasta kävelemään ja erityisesti pyöräilemään lyhyitä mat-
koja, kuten mahdollisuus ostaa pyörä edullisesti ja lainata sadevaatteita, hyvät pysäköintiti-
lat polkupyörille, kunnolliset suihku- ja vaatteidenvaihtotilat, leikkimielisiä kilpailuja, au-
tojen pysäköintitilojen vähentäminen, matkustuskäytäntöjen muutokset joukko- ja kevyttä 
liikennettä suosivaan suuntaan jne. Kuuden vuoden aikana kulkumuotojakauma muuttui 
rajusti pyöräilyn eduksi (taulukko 28). (Virrankoski 2001.) 

Taulukko 28.  Giesinger & Kopfin työntekijöiden matkustuskäyttäytyminen vuosina 1990 
ja 1996 (Virrankoski 2001). 

  Kulkutavan osuus työ-
matkoista (%) 

 Kulkutapa v. 1990 v. 1996 
  kävely 8 6 
  pyöräily 15 41 
  joukkoliikenne 3 11 
  moottoripyörä 12 8 
  henkilöauto 62 34 
 

7.7.5 Kansainvälinen yritys työmatkapyöräilyyn kannustajana 

Kansainvälinen yritys Ciba Geigy on kannustanut työntekijöitään pyöräilemään työmat-
koilla jo 20 vuoden ajan (taulukko 29). Vuonna 1989 yritys antoi noin 400 työntekijälle 
polkupyörän, kun he suostuivat luopumaan pysäköintipaikoistaan. Nykyisin yritys järjestää 
joka vuosi pyöräretkiä, tarjoaa informaatiota ja pyöränkorjaustalkoita. Yrityksessä tiedoste-
taan pyöräilyn hyödyt, kuten pysäköintitilan säästyminen, liikenteen sujuvuuden parane-
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minen yrityksen ympäristössä, parantunut imago, työntekijöiden lisääntynyt liikkuvuus, ja 
siten työntekijöiden parempi terveys. (Dekoster ja Schollaert 1999.) 

Taulukko 29.  Ciba Geigyn työmatkapyöräilyn tunnusluvut (Dekoster ja Schollaert 1999). 

Tunnusluku 1970 1995 
henkilökunta (lkm) 12 400 (100 %) 10 400 (100 %) 
työmatkapyöräilijöiden lukumäärä 500 (4 %) 2 755 (26 %) 
vuoden ympäri pyöräilevien määrä 80 (1 %) 1 235 (12 %) 
pyörällä tehdyt työasiamatkat - 1 325 (13 %) 
yrityksen pyörien lukumäärä 360 1 600 
pyöräpysäköintipaikkojen määrä 400 3 500 
katettujen pyöräpysäköintipaikkojen 
määrä (% kaikista paikoista) 350 (88 %) 3 350 (96 %) 

yrityksen alueella olevat pyörätiet (km) - 3 
 

7.8 Turvallisten koulureittien ohjelmat Isossa-Britanniassa 

Ison-Britannian ”Safe Routes to Schools” -projekti perustuu pääosin turvallisten koulureit-
tien ohjelmaan, joka perustettiin Tanskassa 1970-luvulla. Bristolin kaupungissa ohjelmaa 
kehitettiin vuonna 1995, ja siitä tehtiin pilotti kymmenessä koulussa. Projekti toteutettiin 
yhteistyössä paikallisten liikenneviranomaisten kanssa. Projektin yhteydessä perustettiin 
kansallinen informaatiopalvelu, kehitettiin uutislehtiä ja muita informaatiota antavia esit-
teitä. Koululaiset osallistuivat projektiin miettimällä, miten kouluun olisi turvallisempi 
kävellä tai pyöräillä. (WHO 2002.) 

Tutkimusten perusteella pyöräily lisääntyi kaikissa kymmenessä koulussa. Pyöräilymäärät 
kasvoivat yli 50 % joissakin pilottikouluissa. On kuitenkin huomattava, että pyöräilyn läh-
tötaso oli hyvin alhainen. Kävelymäärät lisääntyivät 0–20 %, kun taas autonkäyttö väheni. 
Kokeilu osoitti, että kävelyä ja pyöräilyä voidaan lisätä turvallisina kulkumuotoina koulu-
matkoilla. (WHO 2002.) 

Lontoon kaupunginosan Camdenin turvallisten koulureittien ohjelman tarkoitus on turval-
lisempia koulureittejä toteuttamalla lisätä oppilaiden kävelyä ja pyöräilyä, ja vähentää las-
ten kyyditsemistä autolla kouluun. Ensimmäinen ohjelma toteutettiin vuosina 1999–2000, 
jonka jälkeen on toteutettu yhteensä 21 turvallisten koulureittien suunnitelmaa. Ne sisälsi-
vät erilaisia toimenpiteitä, mutta kaikkien tavoitteena oli parantaa koulumatkojen turvalli-
suutta. Yhdeksän projekteista on arvioitu, mutta yksikään niistä ei onnistunut lisäämään 
lasten kävelyä tai pyöräilyä koulumatkoilla (taulukko 30). (Christopher 2003.) 

Turvallisten koulureittien ohjelmaan sisältyy ennen-jälkeen kyselyt oppilaille ja lasten 
osallistuminen turvattomien koulureittien kartoittamiseen ja turvallisempien ratkaisujen 
ideointiin. Yhdeksästä arvioidusta koulusta seitsemän koulua oli ensimmäisen asteen ja 
kaksi toisen asteen kouluja. Ennen tutkimukseen osallistui noin 20–200 oppilasta ja jälkeen 
tutkimukseen noin 20–80 oppilasta. Viidessä koulussa oppilaat olivat 3–6-vuotiaita ja kah-
dessa koulussa 7–11-vuotiaita. (Christopher 2003.) 
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Taulukko 30.  Kulkumuotojakauman muutokset (% koulumatkoista) (Christopher 2003). 

Koulu kävely auto 
  ennen (%) jälkeen (%) ennen (%) jälkeen (%)
 Netley Primary 94 83 2 13 
 Saint Aloysius Junior 73 73 15 22 
 Saint Mary and Saint Pancras Junior 86 71 14 18 
 Torriano Primary 86 80 9 18 
 Saint Mary's (Kilburn) Primary 86 80 5 16 
 Our Lady's Primary 74 83 16 6 
 Kingsgate Primary 83 78 17 17 
 Acland Burghley Secondary 80 86 3 6 
 South Camden Secondary 89 81 1 7 
 

Ohjelman seurauksena suurimmassa osassa tutkituista kouluista vähemmän oppilaita käveli 
kouluun ja useampi tuotiin autolla. Kävely lisääntyi kahdessa koulussa. Vain yhdessä kou-
lussa havaittiin vähenemä autolla kuljetettujen lasten määrässä. Tärkein syy sille, etteivät 
lapset pyöräile kouluun oli tämän tutkimuksen perusteella pyöräpysäköintipaikkojen ja 
pyöräteiden puute. (Christopher 2003.) 

7.9 Lasten autolla kuljettamisen vähentäminen Isossa-Britanniassa 

Lontoossa käynnistyi vuonna 2001 kolmivuotinen tutkimusprojekti lasten autolla kuljetta-
misen vähentämiseksi. Haastattelututkimuksilla ja seuraamalla lasten liikkumistottumuksia 
kerätään informaatiota kulkumuotojakauman muutoksista. Projektissa ei ole kuitenkaan 
vielä tehty kulkumuoto-osuuden muutosten arvioimisen mahdollistavia jälkeen tutkimuk-
sia. (Mackett 2003, WHO 2002.) 

Projektin tärkein toimenpide on ns. ”Walking Buses”, jossa lapsijoukko kävelee kouluun 
tietyn reitin mukaisesti ja ottaa tietyiltä ”pysäkeiltä” mukaansa lapsia ja vapaaehtoinen, 
tehtävään koulutettu aikuinen kävelee ryhmän edessä ja takana. Nykyisin näitä ”käveleviä 
busseja” on USA:ssa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja 
Tanskassa. Tutkimus on toteutettu Lontoon pohjoisosassa Hertfortshiressä tutkimalla käy-
täntöä vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan keskimäärin 62 prosenttia (31–100 %) lapsista, 
jotka ovat aikaisemmin tulleet autokyydillä kouluun siirtyivät käyttämään ”Walking 
Bus”:ia. (WHO 2002.) 

On huomattava, että tutkimukseen kuului vain 107 lasta, joka on pieni osa koko Hertfort-
shiren autolla kouluun kuljetettavista lapsista. Lisäksi määrät perustuvat lasten mukana 
kulkeneiden aikuisten arvioihin. Lapset on myös saatettu viedä autolla niille paikoille, joi-
den kautta lapsijoukko kävelee. (WHO 2002.) 

7.10 Lontoon ruuhkamaksu 

Lontoon keskustassa toteutettiin ruuhkamaksu 21 km2:n kokoisella alueella helmikuussa 
2003. Maksamista valvotaan automaattisesti kameroiden avulla. Suunnitelmaan sisältyy 
myös muita liikenteen hallinnan keinoja ja joukkoliikenteen toimenpiteitä. (Transport for 
London 2003.) 
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Ruuhkamaksujärjestelmän arviointi on tehty kuusi kuukautta toteutuksen jälkeen. Sen mu-
kaan pyöräilyn määrä on kasvanut noin 30 prosenttia, eli odotettua paljon enemmän. Toi-
saalta pyöräilyn määrän lähtötaso oli suhteellisen alhainen ja sääolot ovat olleet hyvät. 
Pyöräilyn kasvu keskittyy aamu- ja iltahuipputunteihin, joten erityisesti työmatkapyöräily 
on lisääntynyt. (Transport for London 2003.) 

Kaikkiin kulkumuotoihin ovat vaikuttaneet myös muut tekijät, kuten esimerkiksi talouden 
taantuminen, Irakin sodan vaikutus turismiin ja yhden keskeisen tieyhteyden katkaisemi-
nen tilapäisesti. Vaikka suunnitelman monet vaikutukset ovat ilmeiset, täydellisten vaiku-
tusten havaitsemiseen menee kauemmin johtuen muun muassa yleisestä kehityksestä ja 
muista toteutetuista toimenpiteistä. Kuuden kuukauden kuluttua suunnitelman toteuttami-
sesta voidaan kuitenkin todeta, että ruuhkamaksusta seurannut käyttäytymismuutos vakiin-
tui muutaman ensimmäisen viikon aikana, eikä ole muuttunut kovin paljon sen jälkeen. 
(Transport for London 2003.) 

Alueelle tulleiden pyörien määrä oli ennen toteutusta noin 15 000 ja henkilöautojen noin 
200 000 ilman takseja ja pakettiautoja. Autoliikenteen määrä on vähentynyt 30 prosenttia 
eli 60 000 ajoneuvoa, josta 15–25 % on siirtynyt pyöräilyyn ja moottoripyöräilyyn tai on 
siirtynyt ruuhka-ajan ulkopuolisiksi matkoiksi. (Transport for London 2003.) 

7.11 Pyöräilykypärän määrääminen pakolliseksi lailla 

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tuli vuosina 1990–1991 voimaan pyöräilykypärän 
käytön pakolliseksi määräävä laki. Tutkimusten mukaan 30–40 % pyöräilijöistä lopetti 
pyöräilyn lain seurauksena. (Baden ym. 1998.) 

Laki tuli voimaan Australiassa Victorian alueella vuonna 1990. Victorian alueella 5–18-
vuotiaiden pyöränkäyttö väheni tutkimusten mukaan 36 prosentilla vuoteen 1991 mennes-
sä. Vuoteen 1992 mennessä pyöräilyn määrä oli vähentynyt edelleen. Teini-ikäisten pyö-
räilyn määrä väheni 46 prosentilla verrattuna tilanteeseen ennen lakia. (Curnow 1998.) 

7.12 Liikenteen kysynnän hallinta 

Monet liikenteen kysynnän hallinnan ohjelmat (engl. Transport Demand Management 
programs) sisältävät piirteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Litman (1999a) on arvioi-
nut eri toimenpiteiden vaikuttavuutta kevyen liikenteen ja henkilöautoliikenteen määrään 
kvalitatiivisesti (taulukko 31). Taulukon ”merkittävästi” tarkoittaa enemmän kuin 5 % ja 
”jonkin verran” tarkoittaa 1–5 %. (Litman 1999a.) 
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Taulukko 31.  Kevyen liikenteen edistämisstrategiat ja niiden vaikutus kevyen liikenteen ja 
henkilöautoliikenteen määriin (Litman 1999a). 

Strategia Potentiaalinen liikenteellinen vaikutus 
Työmatkoihin vaikutta-
vat ohjelmat 

Voi vähentää merkittävästi autolla tehtäviä työmatkoja. Kevy-
een liikenteeseen siirtyvä osuus riippuu paikallisista oloista. 

Liikenteen hinnoittelu Voi vähentää merkittävästi automatkoja. Kevyeen liikentee-
seen siirtyvä osuus riippuu paikallisista oloista. 

Maankäyttöpolitiikka Voi vähentää merkittävästi automatkoja pitkällä aikavälillä. 
Liikenteen rauhoittami-
nen 

Voi vähentää automatkoja jonkin verran ja lisätä kevyttä lii-
kennettä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Kevyen liikenteen ver-
kon parantaminen 

Voi lisätä merkittävästi kevyttä liikennettä keskipitkällä aika-
välillä. Kaikki uudet kevyen liikenteen matkat eivät korvaa 
automatkoja. 

Autoteiden parantami-
nen kevyen liikenteen 
näkökulmasta 

Voi lisätä kevyttä liikennettä jonkin verran keskipitkällä aika-
välillä. Kaikki uudet kevyen liikenteen matkat eivät korvaa 
automatkoja. 

Pyöräpysäköinti- ja pe-
seytymistilat 

Voi lisätä pyöräilyä jonkin verran toteuttamiskohteessa. 

Markkinointikampanjat 
ja turvallisuusohjelmat 

Voi lisätä pyöräilyä jonkin verran keskipitkällä aikavälillä. 
Kaikki uudet kevyen liikenteen matkat eivät korvaa automat-
koja. 

Pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen yhdistäminen 

Voi lisätä pyöräilyä jonkin verran toteuttamiskohteessa. 

 

Työmatkoihin vaikuttavat ohjelmat tarjoavat yksittäisille työntekijöille resursseja ja aloit-
teita henkilöautomatkojen vähentämiseen. Strategia sisältää yleensä pysäköintitukien siir-
tämistä vaihtoehtoisten kulkumuotojen tukemiseen. Tavallinen vähennys automatkoissa on 
10–30 %. (Litman 1999a.) 

Korkealaatuiset ja monikäyttöiset kevyen liikenteen verkot voivat lisätä kävely- ja pyöräi-
lymääriä. Melkein kaikissa yhteisöissä, joissa pyöräliikenteen osuus on suuri, on myös 
mittava verkosto kevyelle liikenteelle. (Litman 1999a.) 

Kevyen liikenteen verkon parantamiseen kuuluu myös autojen kadunvarsipysäköintipaik-
kojen muuttaminen pyöräkaistoiksi. Jos esimerkiksi 80 henkilöautojen kadunvarsipaikkaa 
muutetaan pyöräkaistoiksi, siitä seuraa päivässä keskimäärin sadan työmatkan siirtyminen 
henkilöautosta polkupyörään, jolloin nettolisäys henkilöautojen pysäköintipaikoissa on 20 
paikkaa. (Litman 1999a.) 

Osa strategioista vaikuttaa vain osaan kokonaisliikenteestä, esimerkiksi työmatkoihin vai-
kuttavat ohjelmat vaikuttavat vain työmatkoihin. Strategioiden kokonaisvaikutus riippuu-
kin siitä, kuinka laajasti niitä toteutetaan. Yksikään esitetyistä strategioista ei voi ratkaista 
kaikkia liikenteen ongelmia, mutta näiden strategioiden yhdistelmällä voi olla merkittäviä 
vaikutuksia, siirtäen 10–30 % henkilöautomatkoista kevyeen liikenteeseen. Vaikutuksen 
suuruus riippuu paikallisista olosuhteista. (Litman 1999a.) 
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7.13 Liikennesuunnittelu ja liikenteen rauhoittaminen 

Litmanin (1999b) mukaan kevyellä liikenteellä on huomattava latentti kysyntä: ihmiset 
kävelisivät tai pyöräilisivät paljon enemmän, jos tarjolla olisi paremmat olosuhteet. Kevy-
en liikenteen turvallisuuden parantaminen on tärkeää kevyen liikenteen houkuttelevuuden 
lisäämiseksi. (Litman 1999b.) 

Liikennesuunnittelun avulla voidaan lisätä kevyen liikenteen määrää. Kevyelle liikenteelle 
sopivilla alueilla asukkaat kävelevät ja pyöräilevät enemmän ja ajavat vähemmän henkilö-
autolla kuin vastaavissa kotitalouksissa muilla alueilla. Yhden tutkimuksen mukaan kävely 
on kolme kertaa yleisempää jalankulkijoille soveltuvalla alueella kuin muuten vastaavalla 
alueella, jossa olosuhteet eivät ole yhtä suotuisat kävelylle. (Litman 1999a.) 

Liikenteen rauhoittamisen vaikutuksia arvioitaessa on pyrittävä arvioimaan niiden matko-
jen lukumäärä, joihin liikenteen rauhoittamisella on vaikutettu. Jos liikenteen rauhoittami-
sen vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tarkasti, voidaan olettaa, että merkittävästi kä-
velyn ja pyöräilyn olosuhteita parantava liikenteen rauhoittaminen voi lisätä kevyttä lii-
kennettä noin 10–20 %. Puolet näistä matkoista korvaa henkilöautomatkoja. Liikenteen 
rauhoittamisen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät on esitetty taulukossa 32. (Litman 1999b.) 

Taulukko 32.  Liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä 
(Litman 1999b). 

Tekijä Vaikutus 
Muutoksen suuruus Vaikutus on sitä suurempi mitä enemmän liikenteen rauhoittami-

nen parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteita. Liikenteen 
rauhoittaminen poistaa merkittävästi kevyeen liikenteeseen siir-
tymisen kynnystä. 

Kysyntä Todennäköisesti suurin vaikutus saadaan, kun rauhoittaminen 
toteutetaan lähellä paljon kevyttä liikennettä synnyttäviä kohteita. 

Integrointi muihin 
parannuksiin 

Vaikutus on suurempi, kun eri liikenteen hallinnan keinoja toteu-
tetaan yhtä aikaa. 

Maankäyttö Pitkällä aikavälillä liikenteen rauhoittaminen tukee maankäyttöä, 
mikä vähentää henkilöautoriippuvuutta. 

 

7.14 Liikkumisen ohjaus 

YTV:n selvityksessä ”Liikkumisen ohjaus -konsepti; Kansainvälisiä kokemuksia ja sovel-
taminen Suomeen” (YTV 2002) on tutkittu ulkomaisia esimerkkejä onnistuneista liikkumi-
sen ohjaus toimenpiteistä. Suurin osa tuloksista koskee joukkoliikennettä. Esimerkkeihin 
sisältyy myös kevyen liikenteen edistämistä ja henkilöautoilun rajoittamista. Esimerkit 
ovat pääosin markkinointiin liittyviä pieniä, paikallisia toimenpiteitä. Useissa hankkeissa 
liikkumisen ohjauksella on voitu lisätä joukko- ja kevyttä liikennettä ja samalla henkilöau-
toliikenne on vähentynyt. Kunkin paikkakunnan lähtötilanne on vaikuttanut merkittävästi 
saavutettavissa oleviin tuloksiin yhdessä liikkumisen ohjaukseen sisältyvien toimien mää-
rän ja panostuksen suuruuden kanssa. 

Yksi esimerkki on Itävallan maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesitalousministeriön ja 
ympäristöviraston yhdessä kahden yrityksen (Medienhaus ja AVL List) ja lääninsairaalan 
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kanssa käynnistämä liikkumisenohjaushanke. Toimenpiteet sisälsivät hyvin monia yritysta-
son liikkumisen ohjauksen keinoja, jotka edistivät joukko- ja kevyttä liikennettä, kimppa-
kyytejä ja auton yhteiskäyttöä työmatkoilla. Tuloksena autoilun osuus työmatkaliikentees-
sä laski 2–15 % yrityksestä riippuen (taulukko 33). (YTV 2002.) 

Taulukko 33.  Itävallan liikkumisen ohjaus  hankkeen seurauksena aikaansaadut kulku-
muoto-osuuksien muutokset (YTV 2002). 

Kulkumuoto-osuuden muutos (%)  
kävely pyöräily henkilöauto joukkoliikenne 

Ministeriö    82 -> 88 
Medienhaus 6 -> 12 7 -> 8  11 -> 20 
Sairaala 50 -> 69 60 -> 57  

 

7.15 Tutkimustulosten vertailu 

Kirjallisuusselvityksessä ei löytynyt tutkimuksia eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta ylei-
sesti tai suhteessa muihin toimenpiteisiin. Laadullisia arvioita vaikuttavuudesta on tehty 
tutkimusten yhteydessä jonkin verran. Laadullisia arvioita on käsitelty tarkemmin kappa-
leessa 8. Tiettyjä pääasiassa infrastruktuurin parantamiseen tai kampanjointiin liittyviä 
toimenpiteitä on arvioitu. Monet kevyen liikenteen edistämistoimenpiteet ovat vielä koko-
naan arvioimatta. 

Pääosa tutkimuksista on tehty kyselytutkimuksina. Osa perustuu asiantuntija-arvioihin ja 
osa kevyen liikenteen laskentoihin. Lähes kaikkien tutkimusten tulokset perustuvat toi-
menpiteen toteuttamiskohteessa tehtyyn arviointiin tai hankkeeseen osallistuneiden käyt-
täytymismuutoksen arviointiin. 

Suurimmassa osassa esitetyistä kevyen liikenteen edistämistoimien tutkimuksista on arvi-
oitu vaikutuksia pyöräilyyn. Joukkoliikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu vähi-
ten. Arviot liikenteellisistä vaikutuksista kohdistuvat pääasiassa liikenteen määrällisiin 
muutoksiin. Kulkumuotojakauman muutoksia on arvioitu vähemmän ja useimmiten tiet-
tyyn ihmisjoukkoon rajatuissa tutkimuksissa. 

Kevyen liikenteen infrastruktuuriin ja kunnossapitoon liittyvistä toimenpiteistä on arvioitu 
jatkuvien kevyen liikenteen verkostojen, pyöräkaistan rakentamisen, kevyen liikenteen 
väylän parantamisen ja talvikunnossapidon parantamisen vaikutuksia. Markkinointiin liit-
tyvistä toimenpiteistä on arvioitu kampanjoiden vaikutuksia. Työpaikkojen kevyen liiken-
teen toimista on arvioitu kampanjoiden ja niihin yhdistettyjen infrastruktuuritoimenpitei-
den vaikutuksia. Kulkumuotojen yhdistämiseen liittyviä toimenpiteitä ei ole arvioitu. Lo-
put tutkimuksista voidaan luokitella liikennepolitiikkaan ja yhteistyöhön kuuluviksi. 

Käsitellyt tutkimukset on pyritty esittämään asteikolla vaikuttaa vähän, jonkin verran tai 
merkittävästi tai ei vaikuta ollenkaan (taulukko 34). Arvio on esitetty taulukossa 35. Tut-
kimusten yhteenveto on esitetty liitteessä 4. 
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Taulukko 34.  Vaikutusten  merkityksen arvioinnissa käytetty asteikko. Kun vaikutusta ei 
ole tutkittu, ruutu on jätetty tyhjäksi. 

  Vaikutuksen merkitys 
--- vähentää merkittävästi 
-- vähentää jonkin verran 
- vähentää vähän 
0 ei vaikutusta 
+ lisää vähän 

++ lisää jonkin verran 
+++ lisää merkittävästi 

? ei voida arvioida tutkimuksen perusteella 
 

Taulukko 35a.Tutkimusten arviointi (vaikutus matkojen määrään ja kulkumuoto-osuuteen). 
 

Arvioitu vaikutus 
kävelyyn pyöräilyyn henkilöauto-

liikenteeseen 
joukkolii-
kenteeseen 

Tutkimus 

mää-
rä 

osuus mää-
rä 

osuus mää-
rä 

osuus mää-
rä 

osuus

Toimenpide Toimenpide-
ryhmä 

+/++ 0 +/++ 0 0/- 0 0/- 0 
Jatkuvien kävely- 
ja pyöräilyverkos-
tojen rakentami-
nen 

infrastruktuuri 1. norjalainen 
kannattavuus-
laskelma-arvio 

? + ? + ? - ? - + turvallisuustoi-
menpiteitä  

2. ruotsalainen 
väitöskirja   0 0 ? ?   Pyöräkaistan 

rakentaminen infrastruktuuri 

3. tanskalaiset 
pyöräliikenteen 
laskennat 

  + ?     Pyöräkaistan 
rakentaminen infrastruktuuri 

4. ruotsalaiset 
pyöräliikenteen 
laskennat 

  0/+ ?     Pyöräily-yhteyden 
parantaminen infrastruktuuri 

5. ruotsalainen 
väitöskirja   +/++ ? - ?   

Pyöräteiden talvi-
kunnossapidon 
tason parantami-
nen 

infrastruktuuri 

6. tanskalainen 
BikeBusters-
hanke 

- - +++ +++ --- --- + + 
Pyöräilyn houkut-
televuutta lisäävä 
kampanja 

markkinointi 

7. australialai-
nen Travel-
Smart-
kampanja 

+++ + +++ + -- -- ++ 0 
Yksittäisiin ihmi-
siin kohdistuva 
markkinointi-
kampanja 

markkinointi 

8. Ison-
Britannian 
TravelSmart-
kokeilu 

++ + +++ + - - +/++ + 
Yksittäisiin ihmi-
siin kohdistuva 
markkinointi-
kampanja 

markkinointi 

9. Suomi, 
UKK-instituutti +/++ ? +/++ ?     

Työmatkakävelyn 
ja -pyöräilyn 
edistämishanke 

työpaikat 

10. Tanska ? ? ++ + ? 0/- ? ? 
Maanlaajuinen 
työmatkapyöräi-
lyn edistämiskam-
panja 

työpaikat 
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Taulukko 35b.Tutkimusten arviointi (vaikutus matkojen määrään ja kulkumuoto-osuuteen). 

Arvioitu vaikutus 
kävelyyn pyöräilyyn henkilöauto-

liikenteeseen 
joukkolii-
kenteeseen 

Tutkimus 

mää-
rä 

osuus mää-
rä 

osuus mää-
rä 

osuus mää-
rä 

osuus

Toimenpide Toimenpide-
ryhmä 

11. Alankomaat   + ?     
Työmatkapyöräi-
lyn edistämiskam-
panja 

työpaikat 

0/- 0/- +++ +++ --- --- + + 
12. Itävalta 

  ++ + - -   

Työmatkapyöräi-
lyn edistäminen 
kahdessa yrityk-
sessä 

työpaikat 

13. eräs kan-
sainvälinen 
yritys 

  ++ ?     Työmatkapyöräi-
lyn edistäminen työpaikat 

0/++ ? ++ ? - ?   14. Bristol ja 
Camden 0 ? 0 ? 0 ?   

Ison-Britannian 
turvallisten koulu-
reittien ohjelmat 

LIIKENNE-
POLITIIKKA 
markkinointi 

15. Iso-
Britannia +++ ++/ 

+++   --- --/---   
Lasten autolla 
kuljettamisen 
vähentäminen: 
”walking bus” 

YHTEISTYÖ 
liikenteen 
rauhoittaminen 

16. Iso-
Britannia   ++ ? -- ?   Lontoon ruuhka-

maksu 
LIIKENNE-
POLITIIKKA 

17. Australian 
laki   -- ?     

Pyöräilykypärän 
määrääminen 
pakolliseksi lailla 

LIIKENNE-
POLITIIKKA 

18. kanadalai-
nen arvio  

 
      

Liikenteen kysyn-
nän hallinnan 
ohjelmat 

 
+ ? + ?     

kevyen liikenteen 
verkon parantami-
nen 

 

+ ? + ?     
autoteiden paran-
taminen kevyen 
liikenteen näkö-
kulmasta 

 
? ? + ?     pyöräpysäköinti- ja 

peseytymistilat 
 

? ? + ?     
markkinointikam-
panjat ja turvalli-
suusohjelmat 

 
? ? + ?     

pyöräilyn ja jouk-
koliikenteen yhdis-
täminen 

 +/++ ? +/++ ?     liikenteen rauhoit-
taminen 

LIIKENNE-
POLITIIKKA 

19. Itävaltalai-
set yritykset + + + + - - + + Liikkumisen ohja-

us -hanke YHTEISTYÖ 

Käsiteltyjen tutkimusten perusteella suurin kävelyn ja pyöräilyn määrän ja kulkumuoto-
osuuden lisäys voidaan saavuttaa markkinoinnin keinoilla. Tällöin myös henkilöautoliiken-
teen määrä ja osuus vähenee merkittävimmin. Tulokseen sisältyy kuitenkin huomattavaa 
epävarmuutta. 

Tutkimuksessa käsiteltiin kahta suurta kevyen liikenteen edistämiseen kampanjoimalla 
tähdännyttä hanketta: Tanskan BikeBusters ja Australian TravelSmart. Molemmat kam-
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panjat lisäsivät kevyen liikenteen määrää merkittävästi ja henkilöautomatkojen määrä vä-
heni jonkin verran tai merkittävästi. Tanskan kampanja sisälsi paljon oheispalveluja ja 
Australian kampanja toteutettiin kokonaisen kaupungin asukkaille. Vastaavien kampanjoi-
den toteuttaminen ei liene käytännössä mahdollista, joten niitä voidaan pitää lähinnä kokei-
luluonteisina. Australian tulokseen vaikuttaa lisäksi pyöräilyn alhainen osuus lähtötilan-
teessa. 

Toiseksi suurin kävelyn ja pyöräilyn määrän ja kulkumuoto-osuuden lisäys voidaan saavut-
taa työpaikkojen kevyen liikenteen edistämishankkeilla. Pääosa hankkeista koostui mark-
kinoinnista. Suurin liikenteellinen vaikutus saavutetaan yhdistämällä kampanjoihin työ-
paikkojen kevyen liikenteen olosuhteiden parannukset. 

Tutkitut työmatkojen hankkeet olivat eri tyyppisiä. Kampanjoiden aikana kevyen liiken-
teen määrä saattoi kasvaa merkittävästikin. Kampanjoiden aikaansaamaa pysyvää liiken-
teellistä vaikutusta ei ole juurikaan tutkittu. Tämä vaikeuttaa hankkeiden arviointia huo-
mattavasti. Työssä käsiteltiin muutamaa yritystä, joissa kevyttä liikennettä on edistetty 
monin keinoin pitkän ajan kuluessa. Tällöin voidaan arvioida kaikkien toimenpiteiden vai-
kutuksia tutkimalla työmatkojen kulkumuotojakauman kehitystä. Yksittäisen toimenpiteen 
vaikutusta ei voida kuitenkaan erottaa. 

Muutaman markkinointiin liittyvän tutkimuksen perusteella autoliikenteen vähentäminen 
ei edellytä sitä rajoittavia keinoja, mutta kampanjoiden tulee olla todella houkuttelevia kul-
kumuotojakauman muutoksen aikaansaamiseksi. Pelkkään kampanjointiin perustuvien 
hankkeiden tehokkuutta voidaan arvioiden mukaan lisätä muilla samanaikaisesti toteutetta-
villa toimenpiteillä. 

Lähinnä liikennepoliittiseksi rinnastettavilla toimenpiteillä, kuten turvallisten koulureittien 
ohjelmilla tai kaupungin ruuhkamaksun asettamisella on myös huomattava vaikutus kevy-
en liikenteen määrään. Lontoon ruuhkamaksujärjestelmä lisäsi pyöräilyä autonkäyttöä ra-
joittavana keinona. Pyöräilykypärän määrääminen pakolliseksi aiheutti sen sijaan negatii-
visen vaikutuksen pyöräilyyn. 

Kevyen liikenteen infrastruktuuritoimia on arvioitu vain vähän siitä huolimatta, että kevy-
en liikenteen väylien rakentamista on pidetty pitkään lähes ainoana kevyen liikenteen edis-
tämistapana. Selvitysten perusteella yksittäisen kevyen liikenteen väylän rakentamisella tai 
parantamisella on vähäinen vaikutus kevyen liikenteen määrään tai ne eivät vaikuta siihen 
ollenkaan. Jatkuvien kevyen liikenteen verkostojen rakentaminen lisää kävelyä ja pyöräi-
lyä, ja vähentää henkilöauto- ja joukkoliikennematkoja todennäköisesti jonkin verran. Tal-
vikunnossapidon parantaminen lisää pyörämatkojen määrää. 

Tutkimusten perusteella kulkumuotojakauman muuttamiseksi kävely- ja pyöräilyverkosto-
jen rakentaminen ei kuitenkaan ole riittävää. Se edellyttää todennäköisesti myös kevyen 
liikenteen turvallisuuden parantamista ja henkilöautoliikennettä rajoittamista. 

Useissa tutkimuksissa on mainittu, että autonkäytön rajoittamisella voidaan saavuttaa mer-
kittävin vaikutus kulkumuotojakaumaan. Autonkäytön rajoittamisen liikenteellisiä vaiku-
tuksia ei kuitenkaan ole tutkittu. 
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8 LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN LAADULLISET ARVIOT 

8.1 Yleistä 

Kappaleessa 7 on esitetty liikenteellisten vaikutusten tutkimukset, joista on esitetty toi-
menpiteiden vaikutuksia määrällisesti, esimerkiksi prosenttilukuina. Niiden perusteella eri 
toimenpiteet on ollut mahdollista määritellä tiettyihin vaikutusluokkiin. Tämän kappaleen 
tarkoituksena on esitellä muita tärkeitä liikenteellisistä vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia, 
joiden perusteella ei voida antaa tarkkaa arviota toimenpiteiden vaikuttavuu-desta. Nämä 
tutkimukset on kuitenkin koettu tärkeiksi tutkimusaiheen kannalta. Esitetyt tutkimukset 
ovat hyvin eri tyyppisiä. 

8.2 Tanskalainen pyöräilyn suunnitteluohje 

Tanskalaisen pyöräilynsuunnitteluohjeen mukaan kannattaa muodostaa vaihtoehtoja toi-
menpiteiden erilaista vaikutuksista ja kustannuksista. Jokainen toimenpide tulisi arvioida 
sen aiheuttaman kulkumuotojakauman muutoksen ja turvallisuusvaikutuksen perusteella. 
Kulkumuoto-osuuden muutosta on vaikea mitata suoraan. Askeleittain etenevä arviointi 
voidaan saavuttaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin (Jensen ym. 2000): 

− Kuinka moneen tienkäyttäjään ehdotettu toimenpide vaikuttaa? 
− Mitä toimenpide tarkoittaa tienkäyttäjälle mukavuuden, miellyttävyyden, havaitun ris-

kin, imagon jne. perusteella? 
− Kuinka suuren osan tienkäyttäjistä voidaan olettaa muuttavan käyttäytymistään?  

Ohjeessa on esitetty seuraava kuvitteellinen esimerkki: Toteutetaan neljän viikon pituinen 
koulumatkan pyöräilykilpailu. Lasten määrä koulussa on 400, joista 20 % tuodaan autolla 
kouluun. Tämä vastaa 80 oppilasta tai 32 000 automatkaa vuodessa. Hankkeen odotettuna 
vaikutuksena 50 % vanhemmista ei vie lapsiaan autolla kouluun ensimmäisen neljän vii-
kon aikana ja 20 % jättää auton talliin kuudeksi kuukaudeksi. Tämä vastaa 4 000 matkan 
siirtymistä autosta pyörään. (Jensen ym. 2000.) 

Kevyen liikenteen edistämisprojektit tulisi priorisoida kiinnostuksen saavuttamiseksi ja 
säilyttämiseksi (Jensen ym. 2000) seuraavasti: 
1. projektit, jotka parantavat olosuhteita kaikkein ongelmallisimmissa kohteissa 
2. projektit, jotka tuottavat suurimman vaikutuksen kustannuksiin nähden 
3. luotettavat menestystarinat, jotta ihmiset tuntevat toiminnan arvokkaaksi 
4. projektit, jotka jakavat höydyn mahdollisimman tasa-arvoisesti kaikille ihmisille 

Ohjeessa on esitetty monia arvioita toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Yksi menetelmä vai-
kutusten arvioimiseksi on esitetty kuvassa 30. Ohjeen mukaan pyöräilyn edistäminen yksin 
fyysisiä edellytyksiä parantamalla on kallis strategia, joka siirtää suhteellisen vähän autoili-
joita pyöräilijöiksi, mutta vähentää suuremmissa kaupungeissa joukkoliikenteen matkusta-
jia. Jos autoilijoiden olosuhteita parannetaan samanaikaisesti, tuloksena on vain enemmän 
autoja ja sama määrä pyöräilijöitä. (Jensen ym. 2000.) 
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Ohjeen mukaan tällä hetkellä on monia viitteitä siitä, että kampanjat, pyöräsuunnitelmat 
(engl. bicycle schemes) ja autonkäytön rajoitukset tuottavat parhaimman vaikutuksen kul-
kumuotojakaumaan, kun verrataan tehokkuutta käytettyyn rahamäärään. Parempi pyöräili-
jöiden liikennealueiden kunnossapidon taso on lisäksi tekijä, jolla voidaan eniten vaikuttaa 
pyöräilyn edistämiseen. Lisäksi pyöräilijöiden määrän kasvattamiseksi täytyy toteuttaa 
jatkuvasti eli joka vuosi uusia toimenpiteitä, koska talouskasvu johtaa liikenteen kasvuun 
ja autojen lukumäärän kasvuun. (Jensen ym. 2000.) 

Kuva 30.  Keinotekoinen menetelmä toimenpiteiden paikallisen tason vaikutusten ar-
vioimiseksi (Jensen ym. 2000). 

Pyöräilyn edistämisen tehokkuuden lisäämiseksi on tärkeää informoida ihmisiä. On hel-
pompaa saada nykyiset joukkoliikennematkustajat käyttämään enemmän junaa tai bussia 
kuin houkutella uusia matkustajia. Markkinat uusille joukkoliikenteen matkustajille löytyy 
todennäköisesti henkilöistä, jotka matkustavat joukkoliikenteellä vähintään kerran kuukau-
dessa. Tämä markkinamekanismi pätee todennäköisesti myös pyöräilyyn. Pyöräilyn edis-
tämisen on kohdistuttava tällöin niihin, jotka pyöräilevät joskus tai silloin tällöin. (Jensen 
ym. 2000.) 

Ohjeen mukaan ihmisten kulkutavanvalintaa ohjaa heidän käsityksensä olosuhteista eivät-
kä todelliset olosuhteet. Tällöin voidaan olettaa, että suurin vaikutus liikennekäyttäytymi-
seen voidaan saavuttaa yhdistämällä markkinointi ja infrastruktuurin parannukset. Infra-
struktuurin parantamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta, elleivät ihmiset näe tai kuule uusis-
ta tai parannetuista olosuhteista tai kokeile niitä. Esimerkiksi Lundissa (Ruotsi) pyöräreitin 
rakentamisen jälkeen monet ihmiset jatkoivat muiden reittien käyttämistä. Vasta yleisen 
tiedotuskampanjan jälkeen pyöräilijöiden määrä uudella reitillä kasvoi merkittävästi. (Jen-
sen ym. 2000.) 

Kaupunkisuunnittelulla on vähäinen vaikutus pyöräliikenteen määrään ellei pyöräilijöiden 
olosuhteita samanaikaisesti merkittävästi paranneta. Lisäksi muutokset maankäytön sijoit-
tumisessa ovat hitaita. Kaupunkisuunnittelulla voi tosin olla suora ja merkittävä liikenteel-
linen vaikutus eniten liikennettä synnyttävien toimintojen sijoittelun kautta. Kaupungin 

Enemmän pyöräilyon-
nettomuuksia 

Vähemmän pyöräi-
lyonnettomuuksia Ei vaikutusta 

Enemmän 
pyörämatkoja 

Vähemmän 
pyörämatkoja 

Ei vaikutusta 

pysäköintimaksut

pyörätiet

sinisellä katuun 
merkitty suojatie 

pakollinen 
väistämisvel-
vollisuus 

pyöräpysäköinti 
rautatieasemilla

kiertotiet
kadunvarsi-
pysäköinti päätei-
den varsilla

vanhemman 
väestön pyöräilyn 
edistäminen
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koolla, tiheydellä ja muodolla on vain rajoitettu vaikutus pyöräliikenteen määrään suu-
remmissa kaupungeissa. Suuremmissa kaupungeissa pyöräliikenteen osuus vaihtelee kodin 
ja kaupungin keskustan välisen etäisyyden mukaan. (Jensen ym. 2000.) 

Pyöräteiden pituuskaltevuudella on suuri vaikutus pyöräilijöiden määrään, sillä maastol-
taan tasaisessa kaupungissa pyöräillään enemmän kuin mäkisessä maastossa. Pinnanmuo-
dostus voi selittää yli kaksi kolmasosaa pyöränkäytön eroista tanskalaisissa kaupungeissa. 
(Jensen ym. 2000.) 

8.3 Eurooppalainen asiantuntijahaastattelu 

Walcyng-hankkeen yhteydessä tehtiin asiantuntijahaastattelu, jossa viideltätoista liiken-
nealan asiantuntijalta pyydettiin näkemystä erilaisten kannustimien ensisijaisuudesta niiden 
oletetun tehokkuuden ja toisaalta toteutuskelpoisuuden kannalta. Pyöräilyn edistämiseen 
suositeltiin työnantajan virkapyöriä sekä polkupyörien maksutonta huoltoa ja edullisia vä-
lineitä. (Virrankoski 2001.) 

Negatiiviset kannustimet, kuten autojen pysäköintimaksut, eivät ole autoilijoiden suosios-
sa. Ne ovat todennäköisesti kuitenkin tehokkaita, jos matkustuskäyttäytymistä halutaan 
muuttaa. Kävelyä edistettäessä rahalliset tai muuten taloudellista etua tuottavat kannusti-
met arvioitiin tehokkaammaksi kuin esimerkiksi myönteistä imagoa tuottavat toimenpiteet. 
Kävelyn edistämistä erilaisten välineiden avulla ei pidetty kovin varteenotettavana mahdol-
lisuutena. Työnantajiin ja yrityksiin kohdistuvia julkisen vallan toimenpiteitä pidettiin erit-
täin tärkeinä. Keinoina mainittiin mm. pysäköintiä koskevat säädökset ja kiinteistöverojen 
muutokset, tontin hintoja koskeva politiikka ja kaavoitus. (Virrankoski 2001.) 

8.4 Kävelyn lisääminen lyhyillä matkoilla 

Liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liikenteen edistämisen tutkimusohjelmassa on 
tehty vuonna 2002 tutkimus ”Kävelyosuuden lisääminen lyhyillä matkoilla”. Tutkimukses-
sa on haettu keinoja, joilla voitaisiin vähentää henkilöautoilla tehtäviä matkoja kävelyä 
lisäämällä. (LVM ja Oulun kaupunki 2003.) 

Tutkimuksessa selvitettiin mielipiteitä kävelyn suosioon vaikuttavista toimenpiteistä. Koti-
talouksille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 389 henkilöä, vastausprosentti oli 19,5 
%. (LVM ja Oulun kaupunki 2003.) 

Vastaajille annettiin mahdollisuus arvioida muutamien valmiiden kävelyä edistävien toi-
menpide-ehdotusten tehokkuutta. Eniten kannatettiin kevyen liikenteen väylien kunnossa-
pidon ja varustelun laatuun liittyviä toimia. Työnantajien ja yritysten toimenpiteitä ei pidet-
ty tehokkaina. Huonoiksi koettiin erityisesti muiden kulkumuotojen käytön rajoittaminen ja 
kävelyn lisääminen ”pakkokävelynä”, esimerkiksi keskittämällä pysäköinti kauas työpai-
koista tai asiointikohteista. Kuvassa 31 on esitetty tutkimuksen tuloksia toimenpiteiden 
vaikutuksesta. (LVM ja Oulun kaupunki 2003.) 
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Kuva 31.  Toimenpide-ehdotusten vaikutuksia kävelyn edistämiseen mielipidetutki-
muksen perusteella (toimenpiteen vaikutus: ei vaikuta - vaikuttaa vähän - 
vaikuttaa paljon) (LVM ja Oulun kaupunki 2003). 

Tutkimuksen mukaan kävelyosuuden lisäämiseen lyhyillä matkoilla on vaikea vaikuttaa 
yksittäisillä toimenpiteillä. Haluttaessa lisätä kävelyä oleellisesti, tulee fyysisen kävely-
ympäristön kehittämisen ohella toteuttaa toimenpiteitä, joilla ihmisten asenteita muutetaan 
positiivisemmaksi kävelyä kohtaan. Kävelyosuuden lisääminen lyhyillä matkoilla edellyt-
tää aina monien toimenpiteiden yhdistämistä ja eri tahojen välistä yhteistyötä. Yksittäisillä 
toimenpiteillä voidaan tutkimuksen mukaan parantaa kävelyn suosiota ja olosuhteita, mutta 
niiden vaikutusta kävelijöiden määrään on vaikea arvioida. (LVM ja Oulun kaupunki 
2003.) 

8.5 Eurobarometri 

Vuoden 1991 Eurobarometrissa on selvitetty muun muassa henkilöautoliikenteen rajoitta-
miseksi tarvittavia keinoja. Tutkimukseen otettiin jokaisesta silloisesta kahdestatoista jä-
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senmaasta tuhat asukasta. Tutkimuksen mukaan selkeä enemmistö ihmisistä haluaa, että 
ympäristöystävällisiä kulkumuotoja edistetään. Jalankulkualueiden lisääminen nähtiin tär-
keimmäksi keinoksi autoilun rajoittamisessa. Tehokkaimmat keinot on esitetty taulukossa 
36. (Dekoster ja Schollaert 1999.) 

Taulukko 36. Tehokkaat keinot henkilöautoliikenteen vähentämiseksi 12 maassa vuoden 
1991 Eurobarometrin mukaan. 

 Voimakas kaupunkien 
keskustoihin pääsyn 
vähentäminen (%) 

Voimakas pysäköinnin 
rajoittaminen kaupun-
kien keskustoissa (%) 

Jalankulkualueiden 
lisääminen kaupunkien 

keskustoissa (%) 
Belgia 69,1 45,7 82,6 
Tanska 84,2 68,8 61,2 
Saksa 75,0 67,6 73,7 
Kreikka 72,1 74,3 83,0 
Espanja 77,3 64,5 87,1 
Ranska  67,5 42,0 82,0 
Irlanti 79,8 83,7 82,8 
Italia 81,8 40,8 84,8 
Luxemburg 75,2 77,8 76,3 
Alankomaat 77,0 55,1 76,5 
Portugali 79,3 75,9 87,7 
Iso-Britannia 79,4 69,2 83,2 
Eurooppa (12) 75,8 57,3 80,7 

 

8.6 Pyöräilyinfrastruktuurin merkitys 

Tanskalaisessa tutkimuksessa ”Cyklens potentiale i bytrafik” (Vejdirektoratet 1995) on 
selvitetty eräiden eurooppalaisten kaupunkien pyöräliikenteen kulkumuoto-osuudet suh-
teessa pyöräverkoston tasoon (taulukko 37). Tulosten perusteella pyöräilyinfrastruktuurin 
tasolla näyttäisi olevan merkittävä vaikutus pyöräilyn määrään. 

Taulukko 37.  Kulkumuoto-osuuksia suhteessa pyöräverkoston tasoon (0 = ei lainkaan 
pyörätieverkostoa ja ++ = verkostoa on kehitetty huomattavasti) (LM 
1997). 

Kaupunki Asukasluku Maa Pyöräilyinfra-
struktuurin taso 

Pyöräilyn 
osuus 

Delft 85 000 NL ++ 35–43 
Münster 253 000 D ++ 34 
Tilburg 154 000 NL + 33 
Groningen 160 000 NL + 30 
Kööpenhamina 580 000 DK 0/+ 20–25 
Erlangen 102 000 D ++ 23 
Amsterdam 800 000 NL + 23 
Den Haag 450 000 NL + 22 
Salzburg 128 000 A +/++ 19 
Göttingen 130 000 D 0 14 
Bern 160 000 CH 0 7 
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Alankomaiden pyöräilijäyhdistys ryhtyi kehittämään vuonna 1999 järjestelmää, jonka 
avulla voidaan arvioida eri kokoisten kaupunkien pyöräilyn olosuhteita kymmenen eri 
muuttujan ja 24 alakohdan suhteen. Projektin kokonaiskesto on vähintään 3,5 vuotta. Kun-
kin kaupungin tuloksia verrataan muihin vastaaviin kaupunkeihin. Pyöräilyn olosuhteita 
arvioidaan mm. suoruuden, mukavuuden, houkuttelevuuden, pyöränkäytön ja pyöräilypoli-
tiikan suhteen. (van Bree 2003.) 

Arviointi perustuu kaupungin pyöräverkosta otettuun otokseen ja sen infrastruktuurin arvi-
ointiin. Sama reitti arvioidaan autoilijan kannalta vertailutiedon saamiseksi. Tällä hetkellä 
tuloksia on kerättynä 60 kaupungista. Alustavien tulosten perusteella voidaan sanoa, että 
arvioinnissa korkean pistemäärän saaneilla kaupungeilla pyöräilyn määrä on 30 % korke-
ampi kuin alhaisen pistemäärän saaneilla. (van Bree 2003.) 

8.7 Kaupunkiradan vaikutukset kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuteen 

Kaupunkirata välillä Helsinki-Tikkurila otettiin käyttöön 12.8.1996. Vuonna 1996 (ennen 
tilanne) ja vuonna 1997 (jälkeen tilanne) on tehty tutkimus, jossa on selvitetty kaupunkira-
dan vaikutuksia liikkumiseen ja kulkumuotojakaumaan. Kulkumuoto-osuuden muutosta on 
käsitelty taulukoissa 38 ja 39. (YTV 1998b.) 

Taulukko 38.  Kulkumuoto-osuuden (pääasiallinen kulkumuoto) muutokset kaupunkiradan 
käyttöönoton vuoksi, kaikki matkaryhmät (YTV 1998b). 

 joukkoliikennevälineissä 
haastatellut(kulkumuoto-

osuus %) 

autonhaltijat (kulku-
muoto-osuus %) 

yhteensä (kulkumuo-
to-osuus %) 

 ennen jälkeen ennen jälkeen ennen jälkeen 
joukkoliikenne 77,1 63,0 16,2 20,1 48,6 44,2 
kevyt liikenne 11,7 17,4 11,7 14,0 11,7 15,9 
henkilöauto kulj. 5,1 11,7 66,6 59,2 33,9 32,4 
muu 6,1 8,0 5,5 6,8 5,8 7,5 
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tutkimuksen mukaan kevyen liikenteen osuuden voimakas nousu myös autonhaltijoiden 
ryhmässä saattaa johtua säätilaeroista eri vuosien haastattelujen aikana. Taulukossa 39 on 
tarkasteltu vain niitä matkoja, jotka tehtiin sekä ennen että jälkeen tilanteessa. Tällä on 
yritetty saada parempaa kuvaa kaupunkiradan käyttöönoton vaikutuksista. (YTV 1998b.) 

Taulukko 39.  Kulkumuoto-osuudet kaikilla samoilla matkoilla (pääasiallinen kulkumuoto) 
kaupunkiradan käyttöönoton vuoksi, kaikki matkaryhmät (YTV 1998b). 

 joukkoliikennevälineissä 
haastatellut (kulkumuoto-

osuus %) 

autonhaltijat (kulku-
muoto-osuus %) 

yhteensä (kulkumuo-
to-osuus %) 

 ennen jälkeen ennen jälkeen ennen jälkeen 
joukkoliikenne 78 74 24 27 57 56 
kevyt liikenne 12 12 21 19 16 15 
henkilöauto kulj. 6 9 52 49 24 24 
muu 3 5 3 5 3 5 
yhteensä 100 100 100 100 100 100 
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8.8 Henkilöautojen pysäköinti 

Ilmainen pysäköinti on voimakas kannustin autolla liikkumiseen. Autolla töihin kulkevat 
työntekijät saavat enemmän etuja työnantajaltaan kuin muut. Lisäksi on osoitettu, että ylei-
sesti ottaen pysäköintimaksut rohkaisevat käyttämään vaihtoehtoisia kulkumuotoja. Työn-
tekijöille tulisi tarjota vaihtoehtona ilmainen auton pysäköintipaikka tai yhtä suuri summa 
rahaa. (ECMT 2001.) 

Kaliforniassa on toteutettu järjestelmä, jossa ilmaista auton pysäköintiä vastaava summa 
rahaa annetaan niille, jotka eivät käytä työmatkoilla autoa. Yli 20 % autoilijoista on ottanut 
mieluummin rahan kuin ilmaisen pysäköintipaikan niillä alueilla USA:ssa, joissa tällaisia 
järjestelmiä on toteutettu. Ongelmaksi ei saa muodostua, että ihmiset ottavat rahan, mutta 
jatkavat autonkäyttöä pysäköiden autonsa jollekin muulle paikalle. Siksi tarvitaan rahaa 
vastaanottavien työntekijöiden allekirjoitus todistukseen, että he luopuvat autonkäytöstä 
työmatkoilla. Lisäksi tarvitaan muita tukevia toimenpiteitä, kuten pyöräpysäköintijärjeste-
lyjä. (ECMT 2001.) 
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9 PÄÄTELMÄT 

Työn tarkoituksena oli koota tutkimustuloksia kevyen liikenteen edistämistoimenpiteillä 
aikaansaaduista liikenteellisistä vaikutuksista. Tietoa on kuitenkin hyvin hajanaisesti ja 
varsinaisia tutkimuksia on vain vähän. Lisäksi tutkimusten taso vaihtelee. 

Eri toimenpiteiden vaikuttavuutta yleisesti tai suhteessa muihin toimenpiteisiin ei ole tut-
kittu. Laadullisia arvioita vaikuttavuudesta on tehty tutkimusten yhteydessä jonkin verran. 
Merkittävä osa tuloksista riippuu toteuttamiskohteesta. 

Suurin osa löydetystä materiaalista koskee pyöräilijöitä. Pyöräilyn edistämistoimenpiteitä 
on kuvattu ja arvioitu jonkin verran. Jalankulkijoihin kohdistuvia toimia on arvioitu vain 
vähän. Monet kevyen liikenteen edistämistoimenpiteet ovat vielä kokonaan arvioimatta. 

Liikenteellisten vaikutusten tutkimuksissa on arvioitu pääasiassa vaikutuksia liikennemää-
riin ja osassa myös vaikutuksia kulkumuotojakaumaan. Suoritemuutosten ja matka-ajan 
muutosten arvioiminen on vaikeampaa, eikä näitä arvioita ole juuri esitetty. 

Tutkimuksessa havaittiin, että kevyen liikenteen määrään ja kulkumuoto-osuuteen vaikut-
tavat useat niin liikkumisympäristöön kuin yksilön ominaisuuksiinkin liittyvät tekijät. Nii-
den liikenteellisiä vaikutuksia on tutkittu hyvin vähän, eikä eri tekijöiden keskinäisestä 
merkityksestä ole esitetty luotettavia arvioita. Kevyen liikenteen edistämistoimien liiken-
teellisten vaikutusten arvioiminen edellyttää muiden kevyen liikenteen käyttöön vaikutta-
vien tekijöiden määrittämistä, ja niiden liikenteellisen vaikutuksen suuruuden arvioimista. 
Tieto palvelee myös kevyen liikenteen käytön esteiden ja motiivien määrittämistä. 

Suomessa on asetettu valtakunnallisia ja kunnallisia tavoitteita kevyen liikenteen kasvulle. 
Kevyen liikenteen määrän ja osuuden lisääminen edellyttävät poliittisten päämäärien lisäk-
si tehokkaita käytännön toimenpiteitä, sillä nykyinen kehitys johtaa kevyen liikenteen vä-
henemiseen autoliikenteen lisääntyessä koko ajan. 

Pyrittäessä edistämään kävelyä ja pyöräilyä tulisi määrittää kohteeseen parhaiten soveltu-
vat keinot. Toimenpiteiden listaamisen ei tule olla itse tarkoitus. Toteutuksen priorisointia 
varten toimenpiteet tulisi arvioida niiden aiheuttamien vaikutusten perusteella. Liikenteel-
listen vaikutusten ohella tulisi huomioida muun muassa vaikutukset turvallisuuteen, tervey-
teen, ympäristöön, maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, toimintojen saavutettavuu-
teen ja liikkumisen mukavuuteen ja esteettömyyteen. Niitä ei kuitenkaan käsitelty tässä 
työssä. 

Suomessa ei ole määritetty kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisen mahdollisuutta valtakunnan 
tai muillakaan tasoilla. Käsiteltyjen tutkimusten arviot kevyen liikenteen kasvumahdolli-
suuksista eivät ole yleistettävissä Suomeen. Tuloksilla on suuri vaihteluväli ja  ne riippuvat 
paljolti toteuttamiskohteesta. 

Suomessa olisi hyödyllistä arvioida erityisesti mahdollisuus siirtää henkilöautomatkoja 
kevyen liikenteen matkoiksi. Arviointi voitaisiin tehdä kuntatasolla esimerkiksi erilaisilla 
kevyen liikenteen määrän ja olosuhteiden lähtötasoilla. Tällöin saadaan tietoa myös käve-
lyn ja pyöräilyn lisäämisen edellytyksistä. Parhaiten tutkimukseen soveltuisi tämän selvi-
tyksen perusteella kysely- tai haastattelututkimuksen ja asiantuntija-arvioinnin yhdistelmä. 
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Tutkittujen kaupunkikohteiden tulokset eivät ole kvantitatiivisten arvioiden osalta yleistet-
tävissä Suomen kaupunkeihin. Yleinen päätelmä on, että kaupungin laajuudessa kevyen 
liikenteen määrän ja kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi on toteutettava mittava määrä usei-
ta toimenpiteitä pitkän ajan kuluessa. 

Kevyen liikenteen edistämistoimien luotettava erottaminen kaupungin muusta toiminnasta 
ja kevyen liikenteen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä on lähes mahdotonta. Vaikutusten 
arviointiin ei ole olemassa luotettavia menetelmiä, joten menetelmien ja niiden tulosten 
laatu vaihtelee. Tämä lienee syynä siihen, että vaikutuksia on arvioitu niin vähän. 

Kaupunkien arvioiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä erityisen tehokkaista toimenpi-
teistä. Vaikutusten selvittäminen ja dokumentoiminen edistäisivät hyväksi todettujen toi-
menpiteiden toteuttamista muissakin kaupungeissa. Tämä auttaisi kevyen liikenteen edis-
tämiseen käytettävissä olevien vähäisten resurssien kohdentamista. 

Suomalaisten kaupunkien tapaustutkimusten perusteella olemassa olevien tietojen avulla 
voidaan arvioida vain kevyen liikenteen väylän rakentamisen vaikutusta kevyen liikenteen 
määrään. Tutkimustulokset kuvaavat vaikutusta tietyssä kohteessa. Arvioita ei voida yleis-
tää koskemaan mitä tahansa kevyen liikenteen väylän rakentamista. 

Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kertoo kevyen liikenteen asemasta ja suosiosta. 
Kunnissa tulisikin tunnistaa kevyen liikenteen nykytila ja määrittää edistämiskeinot sen 
perusteella. Kunnissa tulee toteuttaa kevyen liikenteen infrastruktuuritoimenpiteitä silloin, 
kun kevyen liikenteen osuus on alhainen. Näitä ovat kevyen liikenteen väylien rakentami-
nen ja parantaminen sekä pyöräpysäköinti. Erityisen tärkeitä ovat myös kevyen liikenteen 
turvallisuutta parantavat toimet. Kunnissa, joissa kevyt liikenne on jo saavuttanut huomat-
tavan aseman, tulee keskittyä kevyen liikenteen verkoston täydentämiseen ja pyrkiä vaikut-
tamaan ihmisten kulkutavanvalintapäätöksiin markkinoinnin keinoin. 

Toteutettavat kevyen liikenteen edistämistoimet ovat erilaisia erikokoisissa kunnissa. Pie-
nemmissä kunnissa toimenpiteet sisältävät liikenneympäristön parantamisen ja siitä tiedot-
tamisen. Suuremmissa kaupungeissa kulkumuotojakauman muuttaminen kestää kauemmin 
ja vaatii perusteellisempia toimenpiteitä, muun muassa kaupunkirakenteen eheyttämistä ja 
liikenteen uudelleenjärjestelyjä. 

Tutkimusten perusteella kevyen liikenteen edistäminen kulkumuotojakauman muuttami-
seksi edellyttää kevyen liikenteen verkoston täydentämistä uusia väyliä rakentamalla, pyö-
räpysäköinnin järjestämistä ja muita infrastruktuurikeinoja, kevyen liikenteen arvostuksen 
parantamista, ja todennäköisesti myös autoliikenteen rajoittamista. Markkinointikampan-
joilla havaittiin olevan yleisesti merkittävä vaikutus kulkumuotojakaumaan. Vaikutukset 
kohdistuivat yleensä kuitenkin vain pieneen ihmisjoukkoon, eikä vaikutuksen pysyvyyttä 
ollut useinkaan tutkittu. 

Kirjallisuusselvityksen perusteella suurin liikenteellinen vaikutus voidaan saada aikaiseksi 
toteuttamalla yhtä aikaa useita erilaisia toimenpiteitä pitkällä ajanjaksolla. Kevyen liiken-
teen infrastruktuurin parantaminen yhdessä kampanjoinnin kanssa koettiin monessa tutki-
muksessa parhaimmaksi tavaksi. Kevyttä liikennettä tulee myös pitää koko ajan esillä vai-
kutusten tehostamiseksi. 
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Suomessa kevyen liikenteen edistämiskeinona on lähes yksinomaan pidetty kevyen liiken-
teen väylien rakentamista. Se ei kuitenkaan yksinään ole riittävä toimenpide kevyen liiken-
teen määrän eikä kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi. Kevyen liikenteen väylien rakenta-
mista voidaan pikemminkin pitää muiden edistämistoimenpiteiden edellytyksenä. 

Seuraavassa on muodostettu tutkimuksen kuluessa syntynyt näkemys edistämistoimenpi-
teiden vaikutuksesta kevyeen liikenteeseen (taulukko 40). Muita edistämistoimia ei voida 
arvioida tämän tutkimuksen perusteella. 

Taulukko 40.  Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden vaikutus kävelyn ja pyöräilyn 
määrään ja kulkumuoto-osuuteen. 

Vaikutus 
kävely pyöräily 

Toimenpide 

määrä osuus määrä osuus 
Infrastruktuuri ja kunnossapito 
yksittäisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen – – – – 
yksittäisen kevyen liikenteen väylän parantaminen – – – – 
kevyen liikenteen verkoston täydentäminen  –  – 
kevyen liikenteen väylien yllä- ja kunnossapito  –  – 
kevyen liikenteen viitoitus ja muu opastus – – – – 
Markkinointi 
kampanjat  –  – 
tiedottaminen ja mainonta – – – – 
Työpaikat ja kevyt liikenne 
kampanjat ja informaation jakaminen työpaikoilla  –  – 
työpaikkojen pyöräilyolosuhteiden parantaminen  
(pyöräpysäköinti, suihkutilat jne.)  –  – 

kaksi edellistä yhdessä     
Kulkumuotojen yhdistäminen – –  – 
Muiden kulkumuotojen edellytykset 
henkilöautonkäytön rajoittaminen     
joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen – – negat. – 
Kaupunkirakenne 
toimintojen sijoittelu kevyen liikenteen kannalta edullisesti     
Muut 
pyöräilykypärän määrääminen pakolliseksi – – negat. negat. 
negat. negatiivinen vaikutus, –  ei vaikutusta, /  vaikutus on positiivinen,  

 /  vaikutus on merkittävä 

Taulukossa 40 on pyritty arvioimaan toimenpiteiden vaikutusta lähinnä kuntatasolla. Työ-
paikkojen kevyen liikenteen toimenpiteiden vaikutusalue on suppeampi. Jos toimenpitei-
den vaikutuksia tarkastellaan vain toteuttamiskohteessa, vaikutus on todennäköisesti edellä 
esitettyä suurempi. Vaikutukset ovat erilaisia eri toteutuskohteissa riippuen kohteen omi-
naisuuksista ja muista kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavista tekijöistä. 

Käsiteltyjen tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että kävelyn ja pyöräilyn määrää voi-
daan paikallisesti lisätä yksinkertaisillakin toimilla. Mitä enemmän toimenpiteitä kuitenkin 
toteutetaan sitä suurempi vaikutus saavutetaan. 
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Markkinointikeinojen vaikutuksen arvioiminen on vaikeaa. Kampanjoilla ei todennäköises-
ti saada aikaan pysyviä kulkumuotojakauman muutoksia. Niiden laajamittainen toteuttami-
nen saattaa olla myös kallista. Autonkäytöstä kevyeen liikenteeseen siirtyminen edellyttää 
kuitenkin asennemuutosta, jossa markkinoinnin keinot ovat hyödyllisiä. Yhdistettäessä 
infrastruktuurin parannukset ja markkinointi voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. 

Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteitä suunniteltaessa on tärkeää uusien kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden aikaansaamisen lisäksi muistaa olemassa olevien kevyen liikenteen käyttäji-
en säilyttäminen. Tämä korostaa markkinointiin liittyvien toimenpiteiden tärkeyttä. Kevy-
en liikenteen edistämiseen kampanjoimalla tai muilla markkinoinnin keinoilla ei kuiten-
kaan pidä ryhtyä ennen kuin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat kunnossa. Negatiivinen 
kokemus estää ihmisiä kävelemästä tai pyöräilemästä tulevaisuudessa, kun taas positiivi-
nen kokemus innostaa käyttämään enemmän kevyttä liikennettä. 

Henkilöautoliikenteen rajoittaminen vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella olevan te-
hokkain keino kevyen liikenteen määrän ja osuuden lisäämiseksi. Henkilöautonkäytön ra-
joittaminen koetaan helposti ihmisten ”perusoikeuksien” rikkomiseksi, joten sitä ei kovin 
helposti hyväksytä kevyen liikenteen edistämiskeinoksi. 

Tutkimuksen perusteella määritetyt tärkeimmät suositukset jatkotutkimukselle: 

− Kävelyn ja pyöräilyn määrien ja kulkumuoto-osuuksien luotettava määrittäminen ny-
kytilanteessa. 

− Kevyen liikenteen käyttöön vaikuttavien tekijöiden ja niiden keskinäisen liikenteelli-
sen merkityksen määrittäminen. 

− Erilaisten kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden liikenteellisten vaikutusten mää-
rittäminen ennen-jälkeen tutkimuksilla (kevyen liikenteen laskennat, kysely- ja haastat-
telututkimukset) ja tulosten saattaminen yleiseen käyttöön. 

− Kevyen liikenteen lisäämismahdollisuuden määrittäminen valtakunnallisesti ja eri 
tyyppisissä kaupungeissa sekä tulosten siirtäminen muihin vastaaviin kaupunkeihin, 
koska ennen-jälkeen tutkimuksilla ei saada tietoa ”piilevistä” kevyen liikenteen käyttä-
jistä. 

Lisäksi pyrittäessä lisäämään kevyen liikenteen käyttöä tulee määritellä kuhunkin tilantee-
seen sopivat ja tehokkaimmat toimenpiteet. Jatkossa olisi myös selvitettävä mahdollisuudet 
edistämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin liikennemallien avulla. 

Työn merkittävin epävarmuustekijä on se, ettei kaikkia käsiteltyjen maiden kevyen liiken-
teen potentiaalin ja liikenteellisten vaikutusten tutkimuksia välttämättä löydetty. Alanko-
maiden tutkimustulosten oikean tulkinnan varmistamiseksi on perehdytty vain suomen- ja 
englanninkieliseen materiaaliin. Tutkitusta kirjallisuudesta ei kuitenkaan löytynyt viitteitä 
muista mahdollisista tutkimuksista. Tutkimuksen kuluessa havaittiin, että aihepiirin kirjal-
lisuus on hyvin tuoretta ja osa mahdollisista tuloksista saattaa olla vielä julkaisematta. 

Työ rajattiin siten, että liikenteellisiin vaikutuksiin ei sisällytetty liikenneturvallisuutta. 
Vain kahdessa tässä työssä käsitellyssä tutkimuksessa korostettiin liikenneturvallisuuden 
merkitystä kevyen liikenteen edistämisessä. Kevyen liikenteen edistämistoimien ohella on 
kuitenkin erittäin tärkeää tutkia myös toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutuksia, kos-
ka edistämistoimenpide saattaa osoittautua liikenteellisesti tehokkaaksi sen turvallisuus-
vaikutuksen ollessa negatiivinen. 
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LIITE 1. KIRJALLISUUSHAKU 

Kirjallisuushaussa erittäin hyvänä tiedonlähteenä toimivat sekä kotimaisten että ulkomais-
ten tutkimusten lähdeluettelot. Hyvänä apuna etenkin esimerkkikaupunkien löytämisessä 
toimi Tielaitoksen julkaisu ”Pyöräilyn edistäminen Euroopassa - Esimerkkejä ja kokemuk-
sia” (Tielaitos 1995) ja suomalaisen pyöräilykuntien verkoston www-sivut 
(http://www.pyorailyuutiset.net/arkisto/arkiliikunta/). 

Kirjallisuutta haettiin Internetin Google-hakukoneella suomeksi ja englanniksi käyttämällä 
mm. termejä kevyt liikenne, jalankulku, kävely ja pyöräily yhdistämällä niitä termeihin 
edistäminen, keino/toimenpide, vaikutus ja selvitys/tutkimus. Tutkimuksia haettiin myös 
Tiehallinnon ja Teknillisen korkeakoulun kirjastojen tietokannoista vastaavilla hakusanoil-
la. 
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LIITE 2. KEVYEN LIIKENTEEN LISÄÄMISEN POTENTIAALI ERI TUTKI-
MUSTEN MUKAAN. 

 
 
Maa Kevyen liikenteen lisäämisen potentiaali Huomioitavaa 
Suomi 
(Perälä 2003) 

Talvipyöräilyn lisäämisen potentiaali Suomes-
sa on suuri. 

- 

Suomi 
(Oja ym. 1998) 

Työmatkakävelyn ja pyöräilyn lisäämisen 
potentiaali Suomessa on merkittävä. 

- 

Ruotsi 
(Nilsson 1996) 

10–48 % lyhyistä automatkoista eli 
4–20 % lyhyiden matkojen ajosuoritteesta on 
mahdollista siirtää kävelyyn ja pyöräilyyn. 

Lyhyt automatka: osa-
matka 3 km, koko matka 
6 km. Riippuu pyöräily-
mahdollisuudesta ja etäi-
syyksistä. 

Ruotsi 
(Bergström 2000) 

Pyörämatkojen määrä voi kasvaa 5–46 %. - 

Norja 
(Lodden 2002) 

35 % kaikista lyhyistä automatkoista voidaan 
siirtää kävelyyn ja pyöräilyyn, realistinen 
potentiaali on 10–15 %. 

Huomioitu vain auto 
(kulj.) kulkumuoto. Po-
tentiaalia voidaan kasvat-
taa huomioimalla henki-
löautojen ja joukkoliiken-
teen matkustajat: jopa 
50 %. 

Norja 
(Elvik ym. 1999) 

Autolla tehdyistä alle 5 km matkoista voidaan 
korvata pyöräilyllä: 22 % työ-, 20 % vapaa-
ajan ja 20 % ostosmatkoista. 

- 

Tanska 
(LM 1997) 

13 % kaikista ja 60 % alle 3 km henkilöauto-
liikennematkoista voidaan siirtää pyöräilyyn. 

- 

Alankomaat 
(Naskila 1993) 

Kaupunkialueilla tehdyistä automatkoista 
voidaan korvata pyöräilyllä helposti 25 % ja 
lisäksi melko helposti 25 %. 

- 

Australia 
(Socialdata 2000) 

Kaikista automatkoista voidaan korvata 
26 % pyöräilyllä, 21 % kävelyllä ja 22 % 
joukkoliikenteellä. 

- 

16 maan asiantun-
tijatapaaminen 
(Virrankoski 2001) 

Objektiivisesti 30–50 % kaikista lyhyistä au-
tomatkoista voidaan korvata kävelyllä, pyöräi-
lyllä ja joukkoliikenteellä. Autoilijoiden arvio 
on 20–30 %. 

- 

Iso-Britannia 
(LM 1997) 

13 % työmatkoista voitaisiin tehdä pyörällä. 
Jos turvallisuus on keskimääräistä parempi 
luku on 20 % ja jos maasto on tasainen ja 
olosuhteet turvalliset se on 47 %. 

- 

Tutkimukset on esitelty kokonaisuudessaan kappaleessa 4. 



 
 
 115

LIITE 3. KAUPUNGEISSA TOTEUTETUT KEVYEN LIIKENTEEN EDISTÄMIS-
TOIMET JA NIIDEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET. 

 

Kaupunki Keskeiset toimenpiteet Liikenteelliset vaikutukset 
Lund 
(Ruotsi) 

LundaMaTs ja sen alaprojektit: 
infrastruktuuritoimenpiteet ja kam-
panjat 

Yli 10 % kaupungin asukkaista on ryhtynyt 
pyöräilemään enemmän. Keskustassa vas-
taava luku on 14 %. 4 % on korvannut 
automatkoja pyörämatkoilla. 

Tukholma 
(Ruotsi) 

pyöräteiden ja -kaistojen rakenta-
minen 

Vaikutuksia ei voida määrittää kaupungin 
tasolla. 

Helsingborg 
(Ruotsi) 

pyöräilykartta, pyöräilysuunnitel-
ma, viitoitus, työmatkapyöräilyn 
edistämishankkeet 2000 ja 2001, 
pyöräilyn edistämiskampanja 2002, 
pyöräteiden rakentaminen, pyörä-
pysäköintipaikkojen rakentaminen, 
tiedotus 

Pyöräily on lisääntynyt toimenpiteiden 
seurauksena. 

Göteborg 
(Ruotsi) 

pyöräilyverkoston ja -pysäköinnin 
rakentaminen, informaation jaka-
minen ja kampanjat; toimenpitei-
den yhdistäminen tärkeää 

Pyöräilyn lisäämisen potentiaaliksi on 
arvioitu  enintään 25–30 %. Pyöräily li-
sääntyy tulevaisuudessa. 

- 
(Norja) 

- - 

Odense 
(Tanska) 

pyöräilykaupunkiprojekti (62 ala-
projektia): mm. kampanjointi ja 
media, laajamittainen pyöräilyn 
olosuhteiden/infrastruktuurin pa-
rantaminen 

Ennen-jälkeen tutkimus: pyörämatkojen 
määrä on kasvanut n. 10–15 %, uusista 
matkoista 50 % tehtäisiin muuten autolla, 
25 % bussilla ja 25 % kävellen, henkilöau-
tosuorite on vähentynyt 5 %, koko liiken-
nesuorite 7 %. 

Kööpenhamina 
(Tanska) 

pyöräilyn infrastruktuurin paran-
taminen, autoliikenteen rajoittami-
nen 

Pyöräily on lisääntynyt, laskentojen mu-
kaan keskustan alueella 6 % ja koko kau-
pungissa 2 % vuosina 2000–2002. 

Aalborg 
(Tanska) 

työmatkapyöräilyn edistämiskam-
panja, pyöräilyverkoston laajenta-
minen, kampanjoita ja kilpailuja 

Työmatkapyöräilykampanjan aikana 9 % 
osallistujista pyöräili aikaisempaa enem-
män. 

Tilburg 
(Alankomaat) 

pyöräteiden rakentaminen ei vaikutusta kulkumuotojakaumaan 

Delft 
(Alankomaat) 

pyöräilyn kokeilukaupunki: 129 
osahanketta mm. pyöräilyverkos-
ton laajentaminen ja täydentäminen 
ja laaja tiedotuskampanja 

Pyöräily lisääntyi 7 % jo olemassa olevien 
pyöräilijöiden lisätessä pyöräilyään, ei 
vaikutusta kulkumuotojakaumaan. Pyöräi-
lyn lisäämisen potentiaali kasvoi 4 %:sta 
10 %:iin. Lisäparannuksilla saataisiin ai-
kaan kulkumuotojakauman muutos. 

Groningen 
(Alankomaat) 

pyöräilyinfrastruktuurin rakenta-
minen ja parantaminen, voimakas 
autoliikenteen rajoittaminen 

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on 50 %. 

Houten 
(Alankomaat) 

kaupunki rakennettu alusta asti 
kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla: toi-
mintojen sijoittaminen 

25 % vähemmän automatkoja kuin vastaa-
vissa Alankomaiden esikaupungeissa. Kes-
kustan matkoista 68 % tehdään pyörällä. 

Tutkimukset on esitelty kokonaisuudessaan kappaleessa 5. 
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LIITE 4. KEVYEN LIIKENTEEN EDISTÄMISTOIMENPITEIDEN LIIKEN-
TEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOT. 

 
 
 
 Toimenpide Liikenteellinen vaikutus Huomattavaa 
1 Jatkuvien kävely- ja 

pyöräilyverkostojen 
rakentaminen Norjas-
sa 
(Sælensminde 2003) 

Jalankulku- ja pyöräilyverkot 
aiheuttavat n. 20 % (5–40 %) 
lisää kävely- ja pyörämatkoja. 
(Muutaman pyöräilykaupun-
gin esimerkin mukaan 5 %. 
Yksittäinen väylä n. 20 % ja 
yhtenäinen verkosto 40 %.) 
Tällöin 15 % (0–35 %) henki-
löautolla tai joukkoliikenteellä 
tehdyistä matkoista korvautu-
vat kävelyllä (1/3) tai pyöräi-
lyllä (2/3). 

Kävelyn ja pyöräilyn määrän li-
sääminen on mahdollista, kulku-
muoto-osuuden muuttamiseksi 
tarvitaan lisäksi kevyen liikenteen 
turvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä. 

2 Pyöräkaistan raken-
taminen Ruotsissa 
(Nilsson 2003) 

Pyöräliikenteen määrä ei ylei-
sesti ottaen kasva pyöräkais-
tan toteuttamisen jälkeen. 

Tutkimuksessa pyöräily lisääntyi 
5 %. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus 
kasvoi 4 % tutkimuskohdissa. 

3 Pyöräkaistan raken-
taminen Tanskassa 
(Jensen ym. 2000) 

Pyöräilijöiden määrä kasvaa 
0–5 % (yksittäinen kaista). 

Jos koko kaupunkialueen verkko 
toteutetaan pyöräkaistoilla (ei pyö-
räteitä) pyöräilijöiden määrä kas-
vaa enemmän. 

4 Pyöräily-yhteyden 
parantaminen (Bolling 
2000) 

Parannettaessa pyöräily-
yhteyttä pyöräilijöiden määrä 
kasvoi 0–20 %. 

Pyöräily lisääntyi kontrollipistees-
sä 10 %. 

5 Pyöräteiden talvikun-
nossapidon tason 
parantaminen Ruot-
sissa 
(Bergström 2002) 

Pyörämatkojen lukumäärä alle 
5 km matkoilla talvella voi 
lisääntyä enintään 18 %, mikä 
tarkoittaa automatkojen vä-
hentymistä enintään 6 %:lla. 

Huomioitu vain työmatkat. 
Jos huomioidaan vain alle 3 km 
matkat tai oletetaan, että pyöräili-
jän täytyy ilmoittaa pyöräilevänsä 
paljon enemmän, pyörämatkojen 
lisääntyminen on paljon vähäisem-
pää.  

6 BikeBusters-
kampanja pyöräilyn 
houkuttelevuuden 
lisäämiseksi Tanskas-
sa 
(Aalborg University 
1997)  

Osallistuneilla kulkumuotoja-
kauma muuttui huomattavasti 
pyöräilyn eduksi (8 %:sta 
40 %:iin), henkilöauton osuus 
pieneni merkittävästi 
(78 %:sta 45 %:iin). 

Osallistujat: 175 autoilijaa. Jälkeen 
tutkimus 4 kk päättymisestä. Osal-
listuneet saivat mm. polkupyörän, 
ilmaisia bussilippuja, kolme il-
maista pyörähuoltoa, erilaisia tar-
vikkeita ja neuvoja. 

7 TravelSmart-
kampanja Australias-
sa: yksittäisiin ihmi-
siin kohdistuvaan 
markkinointikampan-
ja 
(Ker ja James 1999)  

2 vuoden kuluttua: Pyöräily 
+61 % (2->3 %:iin kaikista 
matkoista),  
kävely +35 % (12->16 %:iin 
kaikista matkoista),  
joukkoliikenne +17 % (6->7 
%:iin kaikista matkoista) ja 
henkilöauto -14 % (60->52 
%:iin kaikista matkoista). 

Pyöräilyn osuus matkoista lähtöti-
lanteessa alhainen. Toteutettiin 
koko kaupungissa (35 000 as.) 
Vaikutuksia voidaan tehostaa jul-
kisuudella ja muilla toimenpiteillä 
(toteutettiin ilman näitä vaikutus-
ten selvittämiseksi). 
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 Toimenpide Liikenteellinen vaikutus Huomattavaa 
8 Ison-Britannian Tra-

velSmart-kampanja 
kahdessa kaupungissa 
(Sustrans 2002) 

Kävely +10 % ja 11 %, 
pyöräily +133 % ja 60 %, 
henkilöauto kulj. -9 % ja 6 % 
henkilöauto matk. -6 % ja 7 %
joukkoliiken. +41 % ja 10 %. 

Pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
osuus matkoista lähtötilanteessa 
alhainen. 

9 Työmatkakävelyn ja 
-pyöräilyn edistämis-
hanke Suomessa 
(Oja ym. 1998) 

7 % vastaajista ilmoitti lisän-
neensä työmatkoilla kävelyä 
tai pyöräilyä. 19 % ilmoitti 
lisänneensä vapaa-ajalla liik-
kumista kävellen tai pyörällä 
ohjelman aikana. 

Projektin tärkein sisältö oli infor-
maatio, tietoa jaettiin mm. turvalli-
sista reiteistä. Lisäksi mm. arvon-
toja, kuntotestejä, pyöräpysäköin-
nin ja suihku- ja vaatteidenvaihto-
tilojen parantaminen. Vaikutuksen 
pysyvyyttä ei ole tutkittu. 

10 Maanlaajuinen työ-
matkapyöräilyn edis-
tämiskampanja Tans-
kassa 
(Krag 1999) 

Kampanjan aikana 4 % osal-
listuneista siirtyi muista kul-
kumuodoista pyörään (70 % 
entisiä autoilijoita), 25 % 
ilmoitti pyöräilleensä enem-
män.  

Tuosta neljästä prosentista 45 % 
on jatkanut pyöräilyä myös projek-
tin jälkeen. 

11 Työmatkapyöräilyn 
edistämiskampanja 
Alankomaissa 
(Urlings ym. 2000) 
 

Pyöräily lisääntyi kampanjan 
aikana, myös vapaa-ajan pyö-
räily lisääntyi. 

Alhainen osallistumis- ja vastaus-
aste. Pitkäaikaista vaikutusta ei 
arvioitu. 

12 Työmatkapyöräilyn 
edistäminen kahdessa 
yrityksessä Itävallassa 
(YTV 2002, Virran-
koski 2001) 

Toisessa (v. 1990–1996) kul-
kumuotojakauma muuttui 
rajusti pyöräilyn eduksi. Toi-
sessa pyöräily kaksinkertais-
tui. 

Mm. pyöräpysäköinnin, suihku- ja 
vaatteidenvaihtotilojen ja muiden 
olosuhteiden parantaminen, kilpai-
lut ja autojen pysäköintipaikkojen 
vähentäminen. 

13 Työmatkapyöräilyn 
edistäminen eräässä 
kansainvälisessä yri-
tyksessä 
(Dekoster ja Scholla-
ert 1999) 

Työmatkapyöräilijöiden mää-
rä v. 1970 4 % työntekijöistä 
ja 1995 26 %. 

Pyöräilyn olosuhteiden parantami-
nen, kampanjat ja autoilun rajoit-
taminen. 

14 Ison-Britannian tur-
vallisten koulureittien 
ohjelmat 
(Christopher 2003, 
WHO 2002) 

Bristol: pyöräily jopa +50 %, 
kävely 0–20 %, autoilu vähen-
tynyt. Camden: ei vaikutusta. 

Pyöräilyn alhainen lähtötaso Bris-
tolissa. 

15 Lasten autolla kuljet-
tamisen vähentämi-
nen: ”walking bus” 
Isossa-Britanniassa 
(WHO 2002) 

60 % autolla kuljetuista siirtyi 
kävelyyn. 

Vain 100 lasta. Arvio, ei varsinai-
nen tutkimus. 

16 Lontoon ruuhkamaksu 
(Transport for London 
2003) 

Pyöräily +30 %, 
henkilöautoliikenne -30 %. 

Pyöräilyn alhainen lähtötaso. 

17 Pyöräilykypärän mää-
rääminen pakolliseksi 
lailla Australiassa 
(Baden ym. 1998) 

30–40 % pyöräilijöistä lopetti 
pyöräilyn. 

- 
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 Toimenpide Liikenteellinen vaikutus Huomattavaa 
18 Liikenteen kysynnän 

hallinnan ohjelmat 
(Kanada) 
(Litman 1999a ja 
1999b) 

Strategioiden yhdistelmällä 
voi olla merkittäviä vaikutuk-
sia, siirtäen 10–30 % henkilö-
automatkoista kevyeen liiken-
teeseen. 

Arvio. Pyöräilyn alhainen lähtöta-
so Kanadassa. 

19 Liikkumisen ohjaus -
hanke Itävallassa 
(YTV 2002) 

Pyöräilyn, kävelyn ja joukko-
liikenteen kulkumuoto-osuus 
työmatkoilla nousi vähän, 
henkilöauton osuus laski. 

Toimenpiteet: monia yritystason 
liikkumisen ohjauksen keinoja 
useassa yrityksessä. 

Tutkimukset on esitelty kokonaisuudessaan kappaleessa 7. 
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LIITE 5. JALOIN-HANKKEEN KUVAUS. 

Kevyen liikenteen edistäminen Suomessa 

Jaloin -tutkimusohjelma kuuluu osana liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toteutettavaan ke-
vyen liikenteen edistämishankkeeseen vuosina 2001–2004. Ohjelmalla edistetään aiemmin valmis-
tuneiden kävely- ja pyöräilypoliittisten ohjelmien toteutumista. Yhteisenä tavoitteena on kävelyn ja  
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteiden ja toimintaedellytysten parantaminen siten, että nii-
den yhteenlaskettu kulkumuoto-osuus kasvaa ja yhteiskunnan sekä kansalaisten henkilöautosidon-
naisuus vähenee. Tutkimusohjelmaa johtaa ja koordinoi JALOIN -projektin yhteistyöryhmä. 

TAVOITTEET 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää ajantasaista tietoa liikkumismuotojen ominaisuuksista 
ja määristä, eri tekijöiden vaikutuksista kulkumuotojen suosioon ja ihmisten liikkumispäätöksiin 
sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. 

Tutkimusohjelman avulla suunnataan lähivuosien resursseja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kan-
nalta keskeisiin suuntiin, käynnistetään jatkuva kävelyn ja pyöräilyn tutkimustraditio sekä integroi-
daan kävely- ja pyöräilynäkökulma tasavertaisena muuhun liikennetutkimukseen. 

TUTKIMUSOHJELMAN KÄYNNISTYMINEN 
Alussa tutkimusohjelmassa keskityttiin seuraaviin aihealueisiin: 
− kävelyn ja pyöräilyn esteet ja motiivit 
− käytännön toimenpiteiden vaikutukset, tehokkuus ja soveltuvuus. 

Tutkimushankkeet arvioitiin ja valittiin tutkimusohjelman tavoitteiden, tulosten vaikuttavuuden, 
toteuttamiskelpoisuuden, käytännön läheisyyden ja käytettävissä olevien määrärahojen perusteella. 

Syksyllä 2001 käynnistyivät seuraavat tutkimus- ja kehittämishankkeet: 

1. Talvipyöräilyn laajuus, sen motiivit ja esteet sekä terveysvaikutukset, Oulu, Kuopio, Rova-
niemi ja Helsinki; Plaana Oy 

2. Pyöräpysäköintijärjestelyjen vaikutukset pyörän käyttöön, Oulu ja Kuopio; Plaana Oy 

3. Itäväylän seuturaitin parantaminen, Helsinki; Linea Konsultit Oy 

4. Pyöräilyreittiesitteiden ja reittikuvausten tekeminen, Uusimaa; Easy Living Oy  

5. Liikenneonnettomuuksien erityispiirteitä Porissa, pyöräilyn liikenneturvallisuus; Porin kau-
punki  

6. Kävelyosuuden lisääminen lyhyillä matkoilla, Oulu;  Insinööritoimisto Liidea Oy 

7. Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen rakennetussa ympäristössä; Tieliikelaitos (Ym-
päristöministeriön johtama hanke) 

8. Kevyen liikenteen ilmakuvaukset, I-vaihe ”Jalusta”; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 

9. Pyöräpysäköinnin kehittäminen liityntäliikenteessä pääkaupunkiseudulla; LT-Konsultit Oy 

10. Kadulla tehtävät työt – ohjauksen ja lupamenettelyn kehittäminen; LT-Konsultit Oy 
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TUTKIMUSOHJELMAN JATKUMINEN 
Vuoden 2003 alussa alkaneessa toisessa vaiheessa ohjelmaan sisältyivät  Jaloin -hankkeen ja sen 
yhteistyötahojen nimeämät  kohteet seuraavasti: 

1. Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina ja selvitys yhteistyömuodoista eri tahojen välillä, 
jatko-osa 2003, OPM, LVM, TH, Pori, Kirkkonummi ja Vantaa; LT-Konsultit Oy 

2. Kevyen liikenteen väylien laatutasotavoitteiden ja peruspalvelutason määrittely, Jyväskylän 
kaupunki, LVM ja Tiehallinto; Tieliikelaitos 

3. Suomen pyörämatkailun edistämisohjelman laatiminen, TH, MMM, KTM, LVM  

4. Elävä raitti kohtaamispaikkana, Pohjois-Pohjanmaan liitto, MMM ja LVM; Ympäristötaito Oy 

5. Helsingin seudun ulkoilukartan kehittäminen, YTV ja LVM  

6. Kelimallien kehittäminen talvijalankulun turvallisuuden parantamiseksi, STM ja LVM; Ilmatie-
teen laitos ja Työterveyslaitos 

7. Kevyen liikenteen edistäminen kylä- ja maisemateillä, vaihe 2, YM; Tieliikelaitos 

8. Toimintamalli esteettömän ja turvallisen keskustan luomiseksi, Espoon kaupunki ja LVM; Sito-
konsultit Oy 

9. Kevyen liikenteen edistämisen vaikutusten arviointi, Tiehallinto ja LVM; Strafica Oy 

10. Kevyen liikenteen laskentojen kehittämisen esiselvitys, Tiehallinto ja LVM; Tieliikelaitos 

11. Yksityisteiden käyttäminen kevyen liikenteen reitin osina, Tiehallinto, LVM ja esimerkkikun-
nat; Linea Konsultit Oy 

 


