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Case- esimerkkinä Sevilla 

Espanjan Sevilla oli vuonna 2011 ECF:n Velocity-
konferenssin isäntäkaupunki. Isännäksi ei pääse aivan 
heppoisin eväin, vaan se vaatii huomattavaa 
pyöräilyolojen parantamista viime vuosina.



Sevillan lähtökohdat

● Asukasluku on noin 700 000
● esikaupunkeineen 1,3 miljoonaa
● Pyöräily on ollut aiemmin vain lasten touhua
● Pyöräilyn kulkutapaosuus oli 5 vuotta sitten 0,2 %
● Nykyisin 6,6 %
● Kasvua on siis 3300 % viidessä vuodessa!
● Kuulostaisiko Jyväskylän 100 % kasvu paljolta?

(Pyöräilyn kaksinkertaistaminen 5 vuodessa)



Sevillan tilanne nyt
● Uutta vihreäpintaista pyörätien runkoverkkoa on 
nyt rakennettuna123 km
● Kaupunkipyörät käytössä (2500 pyörää 250 
asemassa) ja lisää on tulossa

● Pyöräilyä on edistetty tiedotuskampanjoilla, eivät 
kovin onnistuneita
● Oma pyörä on melkein aina maastopyörä
● Ongelmia pyörien säilytyksessä kotona 
(parvekkeilla)



Uuden pyörätieverkon vaatimusmäärittely
Sivu 1/2

1.Rakennetaan laadukas runkoverkko, reilut 120 km
2.Pyöräily ja jalankulku pidetään erillään toisistaan
3.Pyöräteistä tehdään kapeita (2,5 m), estää kovat 
vauhdit
4.Mitoitettu noin 20 km/h nopeuksille
5.Mutkilla leikataan nopeuksia vaarallisissa paikoissa
● Bussipysäkit, risteykset jne.

1.Ei pyöräkaistoja, pyöräilijät eivät pidä niin lähellä 
autoja ajamisesta

2.Toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä vaatii riittävästi 
pyöriä, asemia ja pääpyörätiereittejä



Uuden pyörätieverkon vaatimusmäärittely
Sivu 2/2

1.Ajoratamaalaukset koettiin tärkeäksi
2.Vihreä väri oli tutkittu toimivimmaksi 
3.Yksisuuntaisuutta ei pidetty tärkeänä
4.Suuri tarve lisätä parkkipaikkoja muillekin kuin 
kaupunkipyörille



Reitistö



Onnistumiset
Päätettiin rakentaa kerralla yhtenäinen ja 
tasalaatuinen 123 km pitkä kunnon pyöräteiden 
runkoverkosto
Erittäin onnistunut kaupunkipyöräjärjestelmä

● Kovassa käytössä
● Laajennetaan vielä reilusti

Erittäin hyvät ajoratamaalaukset
Ei reunakiviruttoa (pienin varauksin)
Hyvät pyöräparkit ja telinetyypit

Helppo täydentää erittäin korkealaatuiseksi ja 
kattavaksi pyöräilyjärjestelmäksi

● Yksisuuntaiset pyörätiet vilkkaimpiin kohtiin
● Pyöräkaistat ja -taskut käyttöön



Onnistumiset...jatkuu

Ei painonappeja
● Tasa-arvo eri liikennemuotojen välillä

Ei alikulkuja
● Pyöräilyyn hyvin soveltuva alikulku on aika haastava toteuttaa, ei 

yleensä onnistu uusissa pyöräilymaissa



Epäonnistumiset
Liian mutkaiset, hankalat ja hitaat väylät

● Korjattu jo 2 milj. Eurolla
● Miksi rakentaa pyöräväyliä, joilla ei voi kunnolla pyöräillä?
● Uudet risteykset linjattu suoremmiksi

Ei ole ymmärretty yksisuuntaisten pyöräteiden 
ylivoimaisuutta

● Liikenteen selkeys, nopeus ja turvallisuus
● Voi tosin korjata rakentamalla 10-20 km yksisuuntaista tehoväylää 

vilkkaimpiin kohtiin

Turhan kapea pyörätietyyppi, jossa on paljon 
reunaesteitä (mm. tolppia)

● hidastaa kohtuuttomasti normaalia työmatkapyöräliikennettä

Pyöräkaistojen hylkääminen, tuskin kuitenkaan 
lopullista



Liian kevyt ote pyörätienrakentamiseen

Reunaesteet

Turhat kiemurtelut
Kasvillisuus tukkii selvästi 
väyliä
Paljolti olo on kuin jonkin 
puuhamaan lasten 
pyöräradalla, alimittainen 
aikuisten liikenneväyläksi



Lopputuloksena nättejä mutta 
hankalakäyttöisiä pyöräteitä

Pyörätienrakennukseen ei suhtauduta vakavasti!
Pyörätie = täysiverinen liikenneväylä



Mihin epäonnistumiset johtavat

Järjestelmän saturaatiopiste jää varsin alhaiseksi
● Tällainen järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi enää reilun 10% 

kulkutapaosuuksilla, menee tukkoon, nopeudet romahtavat

Hyviä pyöräteitä on liian harvassa → ruuhkautuvat
Nykyisilläkin käyttäjämäärillä osa pyöräliikenteestä 
kulkee pyöräteiden ulkopuolisilla reuna-alueilla

Eri suuntiin ajavat kiertävät mutkissa olevat puut eri 
puolilta

Hyvä maastopyörä on äärimmäisen kätevä kulkupeli 
tällaisessa liikenneympäristössä



Vertailukohtana Wienin pyörätiekampanja
Kehitysaika pidempi, reilut 10 vuotta
Käytössä myös pyöräkaistat ja 
yksisuuntaiset pyörätiet
Kulkutapaosuus n.12 %
Skaalautuu huomattavasti 
suuremmille käyttäjämäärille kuin 
Sevillan pyörätiet, tosin sielläkin on 
paikoin liian ahtaita ja 
epäpyörätiemäisiä toteutuksia



Viidessä vuodessa voi rakentaa hyvän 
pohjan pyöräilykaupungille!

Ei kuitenkaan täysiveristä pyöräilykaupunkia, mutta 10 
vuodessa sen voisi tehdä
Pyöräilijän näkökulma tultava selvemmin esiin
Osaaminen ei leviä 5 vuodessa riittävän laajalle

Pyöräilijöiden oppiminen ja tottumusten muuttaminen 
vie aikansa
Pyörähankinnat vievät vuosia

Vaatii muutoksia koko liikennejärjestelmään ja 
väylästöön

Sevillan ideoita ei kannata kopioida sellaisenaan!



Kiitoksia!



Eri näkökulmat vaikuttavat 
pyörätienrakentamisen lopputulokseen

(yleisesti)
1. Kustannukset, heikko osaaminen,  helpoin 
vaihtoehto → yhdistetty kevytväylä
2. Arkkitehtuuri-> ei turmele olemassa olevia 
rakenteita
3. Puisto-osastojen näkemykset

Nätin näköisiä ja maastoon naamioituvia
4. Autoilijan näkökulma, pyörät erossa autoista 
5. Turvallisuusnäkökulma → näennäisturvallisuus, 
tuottaa usein tolkuttoman epäkäytännöllisiä ja 
vaarallisia ratkaisuja
6.(Pyöräilijän näkökulma, jää yleensä lähes huomiotta, 
vaikuttaa kuitenkin eniten pyöräilijämääriin). 





Erikoisuudet

On olemassa vain yksi pyörätietyyppi
● Yhdistetyt kevytväylät ovat miltei tuntemattomia
● Ei pyöräkaistoja

Muuten ajetaan aina autojen seassa autokaistoilla
Autokaistoista keskustassa melkein kaikki 
nupukiveystä, reikäisiä päällysteitä

● Hankaloittaa pyöräilyä



Sevillan tulevaisuuden kehitysajatukset

Lisätään kaupunkipyörien lukumäärää ja asemia
Korjataan havaittuja puutteita

Rakennetaan muutama kilometri täydentäviä reittejä

Sevillassa ei näytetä edelleenkään ymmärtävän, mikä 
kultakimpale heillä on käsissään!!!



Mitä oikeasti pitäisi tehdä

Pyöräteitä on levennettävä, missä se on helposti 
tehtävissä
Pyöräteiden mutkat suoristettava
Yksisuuntaiset tehopyörätiet vilkkaimmille kaduille

Kiinteistöihin rakennettava pyörien säilytystiloja
Pyöräkaistat käyttöön, nupukiveykselle ohut kerros 
asfalttia pyöräkaistalle

Pyörätaskuja pyöräkaistateille
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