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Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS

Jyväskylää kotipaikkanaan pitävä pyöräilyn 
yleisseura, perustettu 1935

JYPS järjestää pyörälenkkejä ja -retkiä sekä
pyöräilyyn liittyviä tapahtumia, kilpailuja ja 
koulutusta

JYPS pyrkii edistämään pyöräilyä ja 
pyöräilyolosuhteita Jyväskylän seudulla 

JYPS on Keski-Suomen Liikunta ry:n ja 
Suomen Pyöräilyunioni ry:n jäsenjärjestö



Kuka olen?

Esa Rantakangas

JYPS sihteeri, retkipyöräilijä, 
pyöräilynedistäminen laaja-alaisesti

IT-Insinööri

Retkipyöräilyä 20 vuotta, pyöräilyä 10 
eri maassa

Ei niinkään maiden lukumäärän bongausta 
kuin liikenneoloihin perehtymistä



Jyväskylä hyvässä seurassa

Lähde: Tutkija Kalle Vaismaa, TTY



Toimivia pyöräilyratkaisuja maailmalta

Euroopassa ja maailmalla laajemminkin on 
ollut aikamoinen pyöräilyboomi menossa 
viimeiset 10-15 vuotta

Siitä Suomi on jäänyt valitettavasti osattomaksi

Meillä on jääty pahasti jälkeen 
kevyenliikenteen olojen kehittämisessä

Suomi on täynnä tavoiteohjelmia, mutta 
toteutusprojekteja ei ole näkynyt



Pyöräilyolosuhteiden  hiipuminen 

Suomessa viimeisen 10 v aikana

Lakimuutos 1997 heikensi radikaalisti 
pyöräilijän oikeuksia ja teki 
liikennesäännöistä erittäin sekavia. 
Kevytväylillä ja risteyksissä ei ole mitään 
järjestystä.

Otettu uudelleen käyttöön kautta maan 
pyöräteille korkeita reunakiveyksiä

Risteysjärjestelyt muutettu pyöräilijän 
kannalta erittäin sekaviksi ja vaarallisiksi

Tärinäraidoilla pilattu pientareita suuria 
määriä





Turvallisuus



Suomesta puuttuu yksi oleellinen asia

Työmatkapyöräilyyn soveltuva väylästö
Tästä johtuu hyvin suurelta osin meidän vähäiset 
pyöräilijäluvut

Pyöräteitä jaotellaan ulkomailla monin tavoin:
Lasten pyörätiet (koulun ympäristö)
Virkistyspyörätiet (esim. rantaraitti)
Työmatkapyöräväylät (paljolti pyöräkaistoja)
Luonnonpuistojen väylät (luontoon ”naamioituja”)

Meillä ei tunneta minkäänlaista jaottelua, 
varsinkin tehokkaat työmatkaväylät puuttuvat!



Pyöräily-ystävällisyyden kehitysvaiheet
1. Ei reunakiviä, ei teräviä mutkia ja esteellisyyttä
2. Ei turhia puolenvaihtoja
3. Kunnolliset ajoratamaalaukset, kaistat symbolein
4. Erottelu toteutettu (pyöräily/jalankulku)
5. Pyöräkaistat käytössä
6. Yksisuuntaiset pyörätiet
7. Pyörätaskuja käytössä
8. Energiatehokkaat ja turvalliset alikulut
9. Värillisiä pyöräteitä turvallisuutta parantamassa
10. Yksisuuntaista autotietä vastavirtaan pyöräily sallittu
11. Pyöräilijöiden liikennevalot käytössä
12. Kiihdytys- ja poistumiskaistoja pyöräteillä
13. Pyöräilijöiden omia kiertoliittymiä
14. Polkupyörien moottoriteitä
15. Autoton kaupunki
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Miten pyöräilymääriä lisätään?
Selkeät ja helpot liikennesäännöt
Esteettömyys kautta linjan, käytettävyys
Hyvät ajoratamaalaukset
Täydellinen liikennemuotojen erottelu
keskusta-alueilla
Yksisuuntaiset pyörätiet
Riittävän nopeat pyöräväylät
Hyvät parkkipaikat pyörille
Hyvät liityntäyhteydet



Suomessa puutteelliset työkalut 

pyöräliikenteen hoitamiseen
Olemme pyöräilyasioissa hyvin erikoinen maa
Meillä rakennetaan hurjia määriä pyöräteitä, mutta 
niitä käytetään hyvin vähän
Meillä käytetään vain 1960-luvulta peräisin olevaa 
pyörätien muottia. Muita työkaluja ei ole
Erillisen, kattavan pyörätieverkoston rakentaminen

Erittäin vaikea ja kallis tekniikka hallita kaikkea 
pyöräliikennettä
Tällä tekniikalla ei ole onnistuttu missään
Yhtä voimakkaasti samaa tekniikkaa käytetään Hollannissa, 
mutta siellä on lukuisia muutakin työkalua käytössä

Suurta ongelmaa aiheuttaa jalankulun ja pyöräilyn 
niputtaminen samaksi ”kevyeksi liikenteeksi”



Pyöräilyn liikennesääntöjen 

tuntemus on olematonta

Tasa-arvoinen risteys (jossa pyörätiet): 41 % pyöräilijöistä uskoo edelleen virheellisesti, 
että auton on väistettävä pyörää suojatiellä. Autoilijoista 80% vastasi väärin.

Kiertoliittymästä poistuminen: 46% pyöräilijöistä vastasi väärin. Autoilijoista 51% vastasi 
väärin. Kaikista autoilijoista 23 % ”tiesi varmasti”, että pyöräilijän on väistettävä.

Saako pyörätien jatkeen ylittää ajamalla: 30% pyöräilijöistä ja autoilijoista ei tiennyt 
oikeaa vastausta.

2009 Porissa tehty tutkimus

Jokaiselle haastateltavalle esitettiin kolme 
pyöräilysääntöihin liittyvää kysymystä. Kysely tehtiin 
sekä pyöräilijöille että autoilijoille

Vain 22 % tielläliikkujista onnistui vastaamaan 
kaikkiin kolmeen kysymykseen oikein.



Vikaa laeissa ja käytännöissä

Lainsäädäntö estää monia hyviä käytäntöjä

Useita hyviä käytäntöjä ei käytetä, vaikka laki 
ne sallii

Pyöräkaistat

Yksisuuntaiset pyörätiet

Erottelu (jalankulkijat ja pyöräilijät)

Värillinen asfaltti

Ajoratamaalaukset



Vihdoin toiveita lainsäädännön paranemisesta!

Liikenne- ja viestintäministeriössä on 
mietinnässä useita pyöräilyoloja parantavia 
lakiuudistuksia

Tavoitteena oli saada käyttöön muualla 
Euroopassa yleisiä käytäntöjä

Pyörätaskut, merkintämuutoksia (kyllä)

Pyöräily yksisuuntaista katua vastavirtaan (ei)

Pyörätiemerkin velvoittavuus (ei muutu)

Liikennemerkkiuudistuksia? (ei)



Pyörätaskut

Räjähdysmäisesti levinnyt tekniikka 
ympäri maailmaa. Kuva Tukholmasta



Pyörätaskuja 

Amerikassa
Avanneet uuden aikakauden 
kaupungeissa
Lisää selvästi turvallisuutta



Pyörätasku

Tunnetaan myös nimillä: pyöräboksi, 
polkupyörien ryhmitysalue

Pyörät kerätään autojen eteen risteyksissä

Autoilijat näkevät hyvin pyörät -> vähentää
onnettomuuksia

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 
pyöräkaistojen kanssa, mutta toimii ilmankin

Ei sallittu Suomessa (todennäköisesti tulossa)



Koska pyörätie loppuu?
Uusia liikennemerkkejä kaivataan

Pyörätie loppuu?
Tarvetta olisi monille muillekin merkeille

Pyörätien jatkeen merkitseminen
Pitääkö pyörää työntää?



Pyörätiemerkin velvoittavuus

Miksi meilläkin ei voi olla vapaaehtoisia pyöräteitä,
”pyöräpolkuja”?
Miksi on pakko ajaa aamuruuhkassa jalankulkijoita 
täynnä olevaa kevytväylää, kun vieressä autokaista 
vetää ihan hyvin?
Onko pakko ajaa upottavaa pyörätietä?
Miksi ei voi ajaa suoraa reittiä autokatua pitkin, kun 
pyörätie koukkii pitkin metsiä?
Miksi ei voi ajaa kadulla, kun kevytväylä on täynnä
lunta?
Miksi on pakko ajaa ala-arvoisen huonokuntoista 
pyörätietä?
Missä ajaa tietyön alaisella pyörätiellä?
Suomen käytäntö on erittäin jäykkä

”Pyöräpolku”



Onko pakko ajaa vaikkei tahdo?

”Pakollinen pyörätie”
Aiheuttaa paljon 
juridisia ongelmia, 
liian velvoittava

Tarvitaan 
ehdottomasti 
joustavampi 
järjestelmä

Kuvassakin on pakko 
käyttää pyörätietä



Pyöräily yksisuuntaista vastavirtaan
Alkaa olla yleinen käytäntö Euroopassa

Erittäin käyttökelpoinen ja turvallinen, mikäli 
reunaehdot kunnossa

Merkitty selkeästi

Riittävästi tilaa

(Nop. Max 30 km/h)

Lyhentää matkoja

Pyöräilijälle helppo

ja turvallinen



Pyöräily yksisuuntaista vastakarvaan

ruotsalainen toteutus Tukholmasta



Ei tulossa Suomeen, mutta hyvä tietää

Hollantilainen tietyyppi (oikeanpuoleinen kuva):
Autoille yksi kaksisuuntainen kaista keskellä
Reunoilla yksisuuntaiset pyöräkaistat pyöräilijöille

Dynaamiset liikenneväylät, pyöräilijän paikka muuttuu tilanten mukaan
Vapaa oikealle kääntyminen
Pyöräily moottoritiellä
Vihreät aallot 
Rinnakkain pyöräily sallittu



Helsinki

2003 tavoiteohjelma pyöräilyn lisäämisestä 6 -> 
12 prosenttiin 2015 mennessä, toteutunut n. 
0,5%
Kaupunki on kesällä 2009 allekirjoittanut 
pyöräilyn lisäämiseen tähtäävän kansainvälisen 
sopimuksen; vuonna 2020 15% 
Laaditaan Suomen ensimmäinen BMP 
(Bicycle Master Plan), mm. ohjeistus 
uusitaan
Helsingissä on Euroopan toiseksi paras julkinen 
liikenne



Helsingissä on lupaavia suunnitelmia

Kuva: Helsingin kaupunki

Ehdotuksen mukaan 
Nordenskiöldinkadulle 
tulee pääosin ajoradan 
tasoon tehtäviä
pyöräkaistoja ja 
Mechelininkadulle 
ajoradasta reunakivellä
erotettuja yksisuuntaisia 
pyöräteitä.



Tukholma

Pyöräily lisääntynyt 75% 10 
vuodessa
Prosenteissa 8% (koko maa 17 %)
Käytössä kaikki oikean 
pyöräilykaupungin menetelmät
Pyörätie/kaistaverkko vielä aika 
harva
60% käyttää kypärää
Pyöräilyonnettomuudet (kpl) eivät 
lisääntyneet 2000-2005, vaikka 
pyöräily lisääntyi voimakkaasti
Luvannut rakentaa lähivuosina 
pyörätaskut kaikkiin 
liikennevaloristeyksiin



USA

1996 Portland laati ensimmäisen Bicycle
Master Planin (BMP) . Vuotta myöhemmin New 
York seurasi perässä. Ratkaiseva askel 
pyöräilyolojen edistämisessä.

Pyöräilijämäärät tuplattu 10 vuodessa
Kulkutapaosuus koko USA 0,47 %
Portland 1,76% -> 3,5%
Tavoite 10% osuus 10 vuodessa.
BMP myös Los Angelesissa, Honolulussa. 
Seatlessa, Chigagossa…
LA tavoite 5% 2015, MBP päivityksessä



USA
Otettu rohkeasti käyttöön Hollannin ja 
Tanskan käytäntöjä

Ei ole yritetty keksiä pyörätietä uudestaan



Kuinka pyöräilijämäärät tuplataan?

Oikeastaan pelkkää copy-paste –
tekniikkaa

Kopioidaan pyörätiejärjestelyt 
sellaisesta kaupungista, jossa 
pyöräilijämäärät ovat halutun suuruiset

Toimii suoraan n. 30-40% 
pyöräilijämääriin asti, sen jälkeen 
tarvitaan laajempiakin toimenpiteitä



Kokeile rohkeasti pyöräilyä muissa 

Euroopan maissa ja kaupungeissa!
Se on yleensä aina paljon helpompaa ja 
mukavampaa kuin meillä

Ei koske Venäjää ja entisiä Neuvostoliiton 
alusmaita

Pyöränvuokraus aika helppoa
Useimmilta rautatieasemilta ja erityisistä
pyörävuokraamoista

Kaupunkipyörät hyvin yleisiä

Autoilijat suhtautuvat yleensä pyöräilijöihin 
huomattavasti paremmin kuin meillä



SuperHyperMaxiIdeaMarketit Ja 

Torikeskukset
Mitä ne ovat?

Ne ovat itse asiassa sisätiloihin rakennettuja 
autottomia kaupunkeja

• Ei liikennemelua
• Autot eivät roiski kuraa päälle
• Ei tarvitse seisoa liikennevaloissa
• Ei Pakokaasuja …

Näitä vastaan voi yrittää kilpailla autottomilla 
keskustoilla
Onko järkeä mennä autolla autottomaan 
kaupunkiin???



Seminaari Kööpenhaminassa 2010



Kiitoksia mielenkiinnosta!



”Varapatruunat”



Pyöräteiden kehitysvaihe 1.

Turvallisuuden parantaminen
Pyöräilijät siirrettiin pois autojen seasta

• Jalkakäytäville (kevyenliikenteen väylä)

• Pyöräteille

Alkoi laajemmin 1960-luvulla

Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman monta 
kilometriä pyöräteitä. 

Pyöräteitä rakennettiin ensin vaarallisiin paikkoihin

Yhä pääasiallinen syy pyöräteiden 
rakentamiseen Suomessa



Pyöräteiden kehitysvaihe 2.

Autoilun vähentäminen pyöräilyolosuhteita 
parantamalla

Päätrendi nykyään kaikissa pyöräily-ystävällisyyttä
lisäävissä maissa

Suomessa ei olla juurikaan päästy mukaan tähän 
kehitykseen

Meillä pyöräteitä rakennetaan yhä lähes pelkästään 
turvallisuuslähtöisesti, tai oikeammin 
näennäisturvallisuuslähtöisesti

1990-luvulta lähtien pyöräteitä ja pyöräilyolosuhteita 
on heikennetty Suomessa monin tavoin, vaikka 
pyöräteiden kilometrimäärät ovat lisääntyneet



Ihmisystävällinen kaupunki?

Millainen se voisi olla?

Liikenteen näkökulmasta
Jalankulkuun optimoitu kaupunkirakenne

• Yleensä Suomessa täysin laiminlyöty
– Esteettömyys (suunnittelijoiden hallittava)

– Reitit optimoitu

Hyvät pyöräilyolosuhteet

Toimiva joukkoliikenne

Toimiva yksityisautoilumahdollisuus



Kavelykatu

Pelkkä ränni vai toimiva keskusta?
Jos kävelykadun molemmilla puolilla on vain 
kerrostalojen umpiseinää, kyseessä on ränni

Ränni ei toimi, vaatii paljon yhteyksiä
ympäristöön, vertaa jalankulkukeskustaan

Vertaa-> vanha pikkukaupunki joka oli tehty 
ihmisille ja aaseille

Rännissä yleensä pyöräily kielletty, koska menee 
heti tukkoon, paljon aivan turhaa 
jalankulkuliikennettä



Kevyenliikenteen alue laajemmaksi

Perinteinen määrittely
Jalankulkualue 1 km keskustasta

Pyöräilyalue 2,5 km keskustasta

Täytyy laajentaa
Jalankulkualue 2,5 km 

Pyöräilyalue 5 km, mahdollisuus pyöräilyyn 
15 km



Pyöräilyn lähtökohta

Suomessa:

Insinööri 4/2008

”Pyöräily on 
pysynyt vakaasti 
kuntoiluna tai 
pakkoliikuntana”.

Hollannissa:Hollannissa:

PyPyöörrääily on ily on 

liikkumismuoto, ei liikkumismuoto, ei 

liikuntamuoto.liikuntamuoto.

PPääääosin osin hyhyöötyajoa.tyajoa.

KiinteKiinteää osa osa arkiparkipääivivääää..

SiitSiitää ei tehdei tehdää numeroa, numeroa, 

jos se sujuujos se sujuu



Wien

Pyöräteihin panostettu 
paljon viime aikoina

Erinomaiset olot 
polkupyöräturismille

Vanhasta keskustasta 
kävelyalue 30 v sitten

Nyt täysremontissa, 
rakenteilla toisen sukupolven 
kävelykeskusta, joka on 
äärimmäisen esteetön. Alue 
on hyvin laaja.



Wien, laaja kävelykeskusta
Muutoksia vanhaan

Esteettömyys korostuu
• Ei ”ralliraitoja” lohkotuista kivistä

Paremmat huoltoväylät

Paremmat pelastustiet



Pyöräilyn täytyy olla helppoa ja 

mukavaa!

Nopeaa

Selkeää

Kätevää

Miellyttävää

Turvallista

Iloista

� Aivan yhtä helppoa kuin autolla ajaminenkin!



Laatu ratkaisee!
Kun pyörätiellä on helppo ja mukava ajaa, 
silloin siellä ajetaan (houkuttelevuus)



Pyöräilyn pitää olla nopeaa ja 

tehokasta
Pyöräily-ystävällisissä maissa on ymmärretty, 
että polkupyörä on niin hidas kulkuneuvo, 
että sen nopeutta ei pidä missään tilanteessa 
rajoittaa, jos sillä on tarkoitus korvata auto 
kulkuvälineenä

Pyörällä täytyy pystyä liikkumaan sille 
ominaisella nopeusalueella myös taajamissa 
(20-30 km/h)

Satsaus pyöräilijöiden keskinopeuden 
parantamiseen lisää selvästi pyöräilyä



Pyöräily-ystävällisyys

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ei ole 
keneltäkään pois, vaan kaikille hyödyksi

Hyvillä kevyenliikenteen järjestelyillä
saadaan aito vaihtoehto autoilulle

Myös autoilijat ovat olleet tyytyväisiä, sillä
lisääntynyt pyöräily vähentää autoruuhkia 
ja nopeuttaa matkantekoa



Jyväskylä hyvissä asemissa


