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1 Perustietoja
• Asukkaita on 141651. 

• Oulussa on pyörätietä 616 km.

• Puolet kevytväylistä kulkee erillään autoteistä, mikä on poikkeuksellista.

• Pyörätietä on 4,3 m/ asukas. 

• Siltoja pyörätieverkossa on 350.

• Alikulkuja on toista sataa.

• Pyöräilijöistä 27 % ajaa aktiivisesti myös talvella, 12 % satunnaisesti. 

• Pyöräteiden määrä lisääntyy vuosittain 10-20 km.

• Vuonna 2010 mopoilu kiellettiin pyöräteillä, vain muutama poikkeus jäi.

Tämä on ensimmäinen laatimani pyöräily-ystävällisyyskartoitus suomalaisesta kaupungista. Wienin 
ja Sevillan jälkeen tästä näköjään tulee jälleen rakenteeltaan hiukan erilainen, arvioitavien kohtien 
määrä lisääntyi parilla ja pakkohan talvipyöräilystäkin on muutama sana kertoa. Toisaalta harmitta-
van moni kohta jää tyhjäksi, meillä kun ei ole kaikkia pyöräilykaupunkien oleellisia elementtejä. Jä-
tän kuitenkin tyhjätkin kohdat näkyviin, niitä olisi meilläkin hyvä miettiä. 

Miksi juuri Oulu? Se on pyöräilijämääriltään selvästi Suomen suosituin pyöräilykaupunki, joten 
mikä ettei. Tosin minulla olisi materiaalia ja kuvia kasassa lukuisista muistakin kaupungeista Suo-
messa. Pitkäaikainen haaveeni on ollut laatia vastaava raportti jostain hollantilaisesta kaupungista, 
mutta ongelma on se, että en ole koskaan ollut Hollannissa paikallaan samassa kaupungissa viikkoa, 
vaikka olenkin siellä tuhansia kilometrejä pyöräillyt, joten mistään yksittäisestä kaupungista ei ole 
riittävää määrää materiaalia. Ja olisi epäreilua verratta jonkinlaista ”keskiverto” hollantilaiskaupun-
kia muihin.

2 Pyöräteiden yleinen käytettävyys

2.1 Keskusta

Suomen paras pyöräilykaupunki on hyvin kaksijakoinen. Kaupungin ulkopuolella on monin paikoin 
suomalaisen mittapuun mukaan jopa erinomaisia pyöräväyliä. Tultaessa kantakaupunkialueelle kir-
kontornin läheisyyteen ongelmat alkavat. Koko ydinkeskusta-alue on oikeastaan hyvin hankalasti 
pyöräiltävää, esteellistä ja luotaantyöntävää. Oulu on yksi eriskummallisimmista pyöräilykaupun-
geista mitä olen tutkinut juuri tuon kaksijakoisuutensa takia. Ei tarvitse mennä kuin kolme sataa 
metriä itään kohti kaupungin takalaitaa niin pyöräilyolosuhteet ovat jo kohtalaisia, reitit jopa hyviä, 
koska kerrostalojen välissä kulkee erillisiä kevytväyliä viheralueiden läpi. Niitä on jopa runsaasti. 
Kerrostaloista pääsee rantapuistoon asti suoraan erillistä kevytväylää pitkin, toki matkalla on muu-
tama autotien ylitys. 

Ongelma on juuri ydinkeskusta, pelkkä ryppykivinen autokaupunki, ellei juuri 2011 remontoitua 
pientä Rotuaarin pätkää lasketa. Oululla olisi erinomaiset mahdollisuudet olla Suomen ainut eu-
rooppalaista tasoa oleva pyöräilykaupunki reilusti yli 30 % pyöräilyn kulkutapaosuudellaan, mikäli 
Oulun keskustan liikennejärjestelmä olisi rakennettu aikoinaan Ruotsin, Tanskan, Hollannin tai Sak-
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san pyöräilykaupunkien tavoin, jolloin pyörällä voisi käydä myös helposti kaupassa ja asioilla kes-
kustassa. Tai tuohon olisivat kyllä juuri ja juuri tainneet riittää Turun suunnitteluohjeetkin, siellähän 
keskustassa pääosa pyöräteistä on jalankulusta eroteltuja ja reunakivettömiä, vain yksisuuntaisuus 
laajemmin olisi jäänyt puuttumaan.

Nyt oululaisten pyöräily näyttää olevan pääasiassa työmatka- ja vapaa-ajanpyöräilyä keskustan ul-
kopuolella. Keskustan kauppojen edessä ei näy pyöriä keskivertoa enempää, ymmärrettävistä syistä. 
Keskustassa pyöriä liikkuu aika vähän, ei juurikaan tarvinnut väistellä muita, tosin kesä ei enää ollut 
parhaimmillaan tutkimusta tehdessäni. Mieluiten parkkeeraa pyöränsä laitakaupungille, vaikkapa 
torin laidalle, ja käy kävellen hoitamassa pikku asiansa. Kaikki ruokaostokset ja isommat hankinnat 
tehdään autolla. Tämä kauppa-asioiden hoitaminen autolla verottaa kuitenkin heti vähintään 10 % 
kulkutapaosuudesta.

Uudet alueet keskustassa rautatien vieressä ovat myös keskinkertaisesti pyöräiltäviä. Kaikki väylät 
ovat jalankulun kanssa yhdistettyjä, mutta aika leveitä ja melkein reunakivettömiä. Valitettavasti 
kuitenkin Ouluunkin on iskenyt uusi kivikausi. Uusilla väylillä on jonkin verran käytössä nollata-
soon asennettuja lohkottuja kivireunuksia. Nämä eivät kuulu pyöräilykaupunkiin. Reunakivi on aina 
reunakivi ja pyöräilyä oleellisesti haittaava asia. Ei ole järkevää, että pyöräilijän täytyy opiskella ul-
koa satoja kaupungin reunakiviä päästäkseen pyöräilemään sujuvasti. Reunakivi vie aina pyöräilijän 
huomion ja aiheuttaa paljon turhaa jarruttelua ja on vaarallinen, koska pyöräilijä joutuu keskitty-
mään aivan epäoleelliseen asiaan liikenteen seuraamisen sijaan. Myös näihin nollatason lohkottui-
hin kiviin voi aivan hyvin rikkoa pyörän, ne ovat pikkuisenkin heikosti asennettuna ja roudan mur-
jomina todella vaarallisia, eivätkä missään nimessä kuulu pyörätien jatkeille. 
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Kuva 1: Tyypillistä kaupunkipyöräilyä Oulussa. Maastopyörä olisi poikaa.



2.2 Keskustan ulkopuoliset alueet

Jos keskustan pyöräilyoloista tuli vähän pyyhkeitä, keskustan ulkopuolisista pyöräreiteistä tulee pal-
jon kehuja. Niissä on aivan oikeasti otettu pyöräilykin huomioon jonkin verran, ainoana kaupunkina 
Suomessa. Väylät eivät ole pelkkiä jalkakäytäviä, vaan ne on rakennettu niin, että vielä kymmenen 
kilometrin päästäkin polkaisee hujauksessa kaupungin laidalle töihin.

Oulussa ei ole sorruttu Suomessa tyypilliseen vyöhykeajatteluun, jossa pyöräilyalueeksi määritel-
lään yleensä vain pari - kolme kilometriä keskustasta. Oikeastaan tuo varsinainen pyöräilyalue toi-
mii täällä selvästi heikoiten. Oulussa pyörätiet on vedetty samoin kuin nelostiekin autoille, riittävän 
kauaksi ja riittävän hyvälaatuisena. Perinteinen vyöhykeajattelu johtaa monella tavalla harhaan; 
syntyy liian pieniä toimimattomia pyöräilysoluja, joista ei ole kunnon yhteyksiä ulos. Pyörätiet teh-
dään myös monta pykälää liian heikkolaatuisiksi, koska kaikki pyörätiet nähdään vain paikallisina 
pikku pyöräteitä. Kunnolliset työmatkapyöräilijän vaatimat laatuväylät jäävät tyystin puuttumaan. 
Vyöhykeajattelu johtaa umpiperäajatteluun, jonka pohjalta syntyy pyöräteitä, joita voi hyödyntää ai-
noastaan kauneimpina kesäpäivinä jäätelökioskilla käyntiin. Juuri näinhän toimii noin 90 % Suo-
men 16 000 pyörätiekilometristä. 

Oulussa on kuitenkin osattu rakentaa laatukäytäviä ilmeisesti jo paljon ennen kuin koko termiä Suo-
messa tunnettiin. Puistomaiset kevytväylät ovat myös leveitä, käsitykseni mukaan usein 4 m leveitä, 
vaikka en niitä mitannut. Ne ovat myös yleensä kunnon luiskilla, pientareilla ja paljolti ojillakin va-
rustettuja, sekä kaikella tavalla esteettömiä ja hyvänäkemäisiä. Siksi ne on myös erittäin helppo ja 
nopea aurata. 
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Kuva 2: Yksi ilmeinen syy pyöräilyn suosioon Oulussa näkyy kuvassa. 
Huomaa kunnolla hoidetut reuna-alueet, tällaista ei löydy juurikaan muualta 
Suomesta. Ja näitä riittää.



2.3 Oulun vahvuudet

Vesistön rikkoma suistoalue on osattu erinomaisesti hyödyntää pyöräilykäyttöön. Miltei kaikkialla – 
jopa Amsterdamissa – silloista on tehty suuri ongelma pyöräilylle. Pyöräliikenne yritetään pakottaa 
jo ennestään tukossa oleville autosilloille. Oulussa on toimittu toisin. On rakennettu jalankululle ja 
pyöräilylle suuri määrä omia siltoja. Tämä yhdistettynä muutenkin hyvin pitkälle vietyyn erilliseen 
jalankulku ja pyörätieverkostoon tekee kaupungin ympäristön pyöräilyolot suorastaan hyviksi, jopa 
Euroopan laajuisesti tarkasteltuna. Maisemissa ja luonnossakaan ei ole valittamista. Suurimpana on-
gelmana on jalankulun ja pyöräilyn erottelun melko täydellinen puute, sekä yksisuuntaisten nopei-
den väylien puute, joita normaalisti jo tämän tason kaupungeissa on aika tavalla.

Kun takavuosina tulin ensimmäistä kertaa pyöräillen Ouluun rannikkoa pitkin etelästä, kirjasin en-
simmäiseksi muistiinpanokseni kaupungista seuraavaa: ”Oulussa on paljon isompia kaivinkoneita 
kuin muualla Suomessa”. Mitä tämä tarkoittaa? Oulussa pyöräväylien linjauksiin on panostettu huo-
mattavasti enemmän kuin muualla. Väylä on tehty hyväksi ja suoraksi, se ei kiertele turhaan pikku 
esteitä. Tämän huomasi heti kaupunkia lähestyttäessä. Tämä on oikea tapa, tehdään heti kerralla 
kunnollista, eikä rääpäistä aluksi välttävää kiemurtelevaa polkua, jota on sitten tulevaisuudessa tar-
koitus parantaa, mutta mikä käytännössä jää aina tekemättä.
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Kuva 3: Oulussa isolla kaivinkoneella tehtyä laadukasta väylää, talotkin ovat 
väistäneet isoa konetta reilusti.



3 Turvallisuus
Turvallisuustilastoja en tässä kohden käy läpi, osin tarkoituksellakin. Nämä kommentit kirjoitan 
puhtaasti satulatuntumalta. Suuri osa väylistä on poikkeuksellisen selkeitä ja pyöräilijänkin kannalta 
keskimääräistä turvallisempia. Pyöräilijän näkökulma on oikeasti huomioitu muutamissa pienissä 
yksityiskohdissakin, kuten istutuksissa – täällä niillä ei säännöllisesti estetä pyöräilijän näkemiä, 
eikä kasvateta puita pyöräteillä, mikä on muualla Suomessa hyvin tavallista. Parannettavaa toki on, 
ja ainakin muutamissa alikuluissa oli suuria istutuksia vaarallisesti. 

Turvallisuusongelmia aiheuttaa eniten vilkas jalankulkuliikenne, koska rakenteellista erottelua on 
erittäin vähän. Väylät keskustassa ovat myös yllättävän jäsentymättömiä.

Ongelmakohtia:

1. Pyöräilykypäriä ei juurikaan näy. Syitä käyttämättömyyteen olisi mukava kuulla. Tämä ei 
toki ole oleellisin asia turvallisuuden edistämisessä, mutta mielenkiintoisesti kypäränkäytön 
määräkin vaihtelee eri kaupungeissa. Vai onko Oulu ottanut tässä ennakkoa? Korkean 
pyöräilykulttuurin kaupungeissahan kypäriä ei ole edes myynnissä kuin lasten kokoja.

2. Kaupunkikeskusta on miltei yhtä esteellinen, reunakivinen ja huono jalankulkuun ja 
pyöräilyyn kuin muuallakin maassa. Hankalat ja yllätykselliset pyöräilyolot ovat aina 
turvallisuusriski, pyöräilijä joutuu keskittymään itse pyöräilyyn eikä liikenteen 
seuraamiseen.

3. Melkein koko keskustan pyörätieverkosto on jonkun sortin epätasaista kiveä tai laattaa. 
Hankaloittaa oleellisesti pyöräilyä ja heikentää keskittymistä, sama pätee osin myös 
jalankulkuun. 
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Kuva 4: Pyöräreitit eivät ole keskustassa kovinkaan selkeitä ja ilmeisiä. Missähän  
tässä pitäisi ajaa? Pyörätelineet ovat myös usein irtotavaraa.



4. Jalkakäytävillä pyöräillään paljon, koska monessa kohtaa niillä on parempilaatuinen päällys-
te. Jalkakäytävillä voi pyöräillä vapaasti, kunhan muistaa kilkutella kelloa mennessään, niin 
jalankulkijat eivät siitä pahemmin hermostu. Tämä kuuluu olevan Oulussa paikallinen tapa, 
se minulle neuvottiin. Ei kuitenkaan erityisen turvallinen ja suositeltava tapa.

5. Aika monet keskustan kaduista on rauhoitettu osin autoliikenteeltä. Sinänsä hyvä ja turvalli-
suutta parantava ratkaisu, mutta kun näiden katujen pinnoitteet eivät mahdollista järkevää 
pyöräilyä, tilanne on absurdi. Lisäksi noppakivien välissä on paikoin kaatumisvaarankin ai-
heuttavia koloja.

6. Yleinen pyöräliikenteen sekavuus keskustassa. Aluksi katsoin parhaaksi ajella suosiolla 
enimmäkseen ajoradalla ja tähystää sieltä suunnittelijoiden aivoituksia pyörätien reitiksi. Pa-
rin päivän jälkeen muutamia väylästön salaisuuksia avautui ja keksin muutamia toimiviakin 
reittejä. Sekavuus on kuitenkin aikamoista. 
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Kuva 5: Oulun ongelmia. Jäsentymättömät ja sekavat katutilat ja valtava määrä han-
kalia kivikatuja. Pyöräilijän huomio menee tällaisella väylällä täysin epäoleellisiin 
asioihin. Kannattaako sittenkin ajaa paikallisen tavan mukaan oikeanpuoleisella ta-
saisella jalkakäytävällä? Laitontahan se tietenkin on.



4 Pyöräteiden kattavuus
Oulussa on osattu rakentaa hyvälaatuisia laatukäytäviä jo ennen kuin koko termiä ja ideaa 
on muualla Suomessa edes ymmärretty. Hyvinkin kaukaa (min. 10 km) kaupunkia lähestyy 
lukuisia isoista autoteistä pääosin eroteltuja varsin selkeitä ja nopeita väyliä. Totuuden ni-
missä on sanottava, että en edes tiedä kuinka kauas pyörätieverkosto yltää, sillä ainakin kau-
pungin pyöräilykartta näkyy loppuvan parissa kohdassa ennen kuin pyörätieverkko. Taka-
vuosina ajelin Ouluun rannikkoa pitkin Pietarsaaresta ja jos oikein muistan, melko pian Li-
mingan niittyjen jälkeen alkoi keskiverto kevytväylä, joka oli paikon jossain Oulunsalon 
kohdalla jo aika laadukastakin, ja toi kaupunkiin asti.

Ympäristön asutus, oppilaitokset ja teollisuus on onnistuttu linkittämään ilmeisen hyvin kes-
kustaan, ainakin väylien kattavuuden puolesta. Myös massiivinen 616 kilometrin reitistö 
kertoo omaa kieltään. Varsinkin kun sitä on myös ylläpidetty keskimääräistä selvästi parem-
min, vastaani ei tainnut tulla yhtään osuutta, jolta olisi tehnyt mieli ruuvata pyörätiemerkki 
pois. Tämä on hyvin harvinaista.

5 Reunakivet
Pääreitit keskustan ulkopuolella ovat pääasiassa reunakivettömiä. Asfalttiluiskat ovat kuiten-
kin monin paikoin aika töksähtäviä, joten vauhteja joutuu ottamaan pois turhankin paljon. 
Reunakivirutto ei ole kovin pahaa, mutta se voi silti yllättää vierailevan fillaristin siten, että 
pyörä menee korjaamolle. Pyöräilijän kannalta on hyvin hankalaa, jos joka risteys on erilai-
nen. Kovasti jäi kaipaamaan Hollannin erittäin tasalaatuisia pyöräteitä.
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Kuva 6: Reunakivitekniikoita oli aivan laidasta laitaan, ilman mitään 
selkeää logiikkaa. Tällaiset ovat kuitenkin selvästi vähemmistönä.
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Kuva 7: Tällaisiakin on Oulussa käytössä. Kulkeeko joku joskus tuota 
suojatietä pitkin? Olisi mielenkiintoista laittaa kamera vuodeksi kuvaa-
maan tätä. Ainakin kaikki jalankulkijat olivat aina kapeikossa tukkona.

Kuva 8: Prototyyppejä oli joka lähtöön, täyttänee jotkut normit, mutta 
todellisuudessa käsittämätön sotku. Kannattaako tällaisia rakentaa? 
Huomaa kuitenkin oikeaoppiset kaarevat ajolinjat pyöräilylle!



6 Esteet
Esteet eivät ole Oulussa erityisen suuri ongelma. Laatukäytävät ovat hyvin esteettömiä, 
mutta keskustasta esteitä löytyy normaaliin tapaan, lähinnä pyöräparkista ulos pursuavia 
pyöriä ja pyöräilyn kannalta hankalia liikennemerkkitolppia. Kaupungissa näytti pyörivän 
kaduilla kaikenlaista irtotavaraa jonkin verran. Kaupunki oli aikamoisessa remontissa 
vierailuni aikana, mutta kaikki roju ei mielestäni liittynyt remonttiin. Kiinteiden esteiden 
puuttuminen pyöräväyliltä kertoo yleensä selvästi hyvästä pyöräilykulttuurista ja tähän 
kannattaa ehdottomasti pyrkiä myös keskustan osalta.

7 Puolenvaihdot
Puolenvaihtoja on aika vähän, pitkään jatkunut perusteellinen väylien rakentaminen alkaa 
kantaa hedelmää. Pari tällaista onnistuin kuitenkin kuvaamaan.

8 Pyöräreittien jatkuvuus
Oulussa osataan hyödyntää hyvin asuntokatuja pyörätieverkon osina. Käytössä on paljon ly-
hyitä parin sadan metrin kevytväyliä, joilla linkitetään asuntoalueen kadut seuraavan lähiön 
katuverkostoon. Tämä käytäntö näkyy olevan oikein Oulun bravurinumero. Ja ennen kaik-
kea ilman turhia reunakiviä, eihän asuntokadun ja kevytväylän liitoskohtaan kuulu missään 
nimessä laittaa reunakiviä. Ajolinjat ovat myös poikkeuksellisen selkeitä ja suoria 
suomalaisittain.
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Kuva 9: Yksi Oulun harvoista puolenvaihdoista vanhalla asuinalueella.



Monilla asuntoalueilla, ja käytännössä varmaan kaikilla uusilla alueilla, on osittain oma lii-
kenneverkko jalankululle ja pyöräilylle. Asuntokadut ovat muuten sekaliikennekatuja ilman 
jalkakäytäviä, ja kulkemalla niitä pikku pätkän pääsee erilliselle kevytväylälle. Olen törmän-
nyt tällaisiin muuallakin, lähinnä viime vuosien asuntomessualueilla. Oulussa tämä eri tyyp-
pisten liikenneverkkojen yhteen liittäminen tuntui kuitenkin selvästi normaalia sujuvammal-
ta, ja ilmeisesti jo asuntokatuja suunniteltaessakin niiden linjauksissa on otettu tuleva pyörä-
tiekäyttö huomioon. 

Yleensä muualla Suomessa ongelmana on se, että asuntoalueelta ei pääse suoraan ja suju-
vasti lähtemään kohti kaupunkia, vaan alussa täytyy tehdä kaikenlaisia kiemuroita. Oulussa 
niitä ei tarvita, vaan asuntokadut sylkäisevät pyöräliikenteen hyvin nopeasti kohti keskustaa. 
Yleensä asuntoalueilta lähtee vähintään kaksi selkeää pyöräväylää. Käytännössä ilmeisesti 
jokainen asuntokatu, joka sattuu olemaan oikean suuntainen, valjastetaan myös osaksi pyö-
rätieverkostoa. Turistille opasteita on hiukan liian vähän, mutta käytännössä harvoin eksyy 
umpikujalle, vaan yleensä korttelin sivusiirtymällä löytää jälleen läpiajettavalle väylälle. 
Kaikkia rinnakkaisia väyliä ei voi kutsua laatukäytäviksi, mutta meikäläisittäin kuitenkin 
poikkeuksellisen sujuvia väyliä monet ovat.
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Kuva 10: Tässä yksi oleellinen syy Oulun pyöräilylukemiin. Asuntokadun jatkeelta 
suoraan täyttä vauhtia kohti määränpäätä.



9 Vinkkelimutkat
Tässä asiassa Oulu ei suuresti poikkea muusta Suomesta, mutta on täällä sentään 
muutamassa kohdassa oivallettu pyöräilijän ajolinjat. Kevytväylien risteyskohdissa väylän 
voisi aivan hyvin tehdä loivasti kaartavaksi ja paremmin vauhdin säilyttäväksi. Mieluummin 
meillä kuitenkin käytetään kantti-kertaa-kantti tekniikkaa. Tässä kohden olen usein sanonut, 
että kaikkien pyöräteitä suunnittelevien insinöörien CAD-ohjelmista pitäisi poistaa 
kokonaan suorakulmatyökalu. Näyttää aivan siltä kuin Keski-Euroopassa olisi tehty juuri 
näin siinä vaiheessa kun piirustuslaudat korvattiin tietokoneilla.

10 Korkeusprofiilit
Oulussa ei ole mäkiä. Siinä mielessä se täyttää erinomaisesti perinteisen pyöräilykaupungin 
perusvaatimuksen. Kaikista yleisin ja suurin pyöräilyyn liittyvä harhahan on se, että suuria 
pyöräilijämääriä saa liikkeelle vain tasamaalla. No missä ovat Seinäjoen valtavat 
polkupyöräruuhkat? Aloittelevasta ja vähän pyöräilevästä saattaa näin tuntua, mutta jos 
pyöräilee lähes päivittäin, kohtuulliset mäet ovat vain mukavia, niistä tulee vaihtelua 
tasaiseen veivaamiseen.

Yksi asia, mitä en itse aiemmin ole mäkien ongelmallisuudesta tullut ajatelleeksi on se, että 
mäet saattavat vähentää talvipyöräilyä. Tiukka luminen ylämäki kyllä vedättää aika tavalla, 
mutta vastaavasti talvella yleensä ajetaan vähemmän kilometrejä, joten eiköhän sen jaksa. 
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Kuva 11: Asuntomessualueeltakin pääsee hyvin alkuun kohti kaupunkia. Valitetta-
vasti koko matka ei ole näin jouhevaa menoa.



Myös jyrkät alamäet voidaan kokea vaarallisina, mutta eivät meikäläiset autotiet ole koskaan 
kovin jyrkkiä, joten ainakin niiden varsilla olevilla kevytväylillä pitäisi yleensä päästä 
kulkemaan. Toinen asia ovat sitten suuressa osassa Suomea harrastettavat pyöräilyyn 
soveltumattomat alikulut, joissa voi olla hyvinkin jyrkkiä syöksyjä – mutta ei Oulussa.

11 Ajoratamaalaukset
Pyöräteillä oli maalauksia lähinnä alikulkujen kohdalla. Lisäksi muutamissa paikoissa oli 
maaliviivalla eroteltu jalankulku ja pyöräily toisistaan. Pyörä- tai jalankulkijasymboleita ei 
valitettavasti ollut, vain suuntanuolia, jotka eivät kerro ketä ne koskevat.
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Kuva 12: Tyypillinen maalaustapa Oulussa. Parempi kun ei mitään, mutta missä 
jalankulkijat kulkevat tämän mukaan? Alikulku itsessään on ihan kelvollinen, 
tällaisia löytyy harvasta kaupungista Suomessa.



12 Näkemäesteet
Kasvillisuus on raivattu poikkeuksellisen hyvin, paitsi itse keskusta-alueelta ja muutamasta 
alikulusta. Mainostauluja, vaarallisia kioskeja, vesiposteja tai muita tyypillisiä esteitä en 
havainnut. Tältäkin osin asia ovat aika hyvin.

13 Viitoitus
Perusviitoitus on samanlainen onneton kuin muuallakin Suomessa. Keskeisimpiin paikkoi-
hin oli laitettu myös kunnollisia opastauluja, joten osaamista näyttää löytyvän tähänkin 
asiaan, mutta paljon on vielä töitä jäljellä. Lähtökohtaisestihan tuo yleisesti käytetty viisari-
tolppaviritelmä on aivan käyttökelvoton. Paikalliset eivät viitoitusta tarvitse, mutta vieraat 
joutuvat joka tapauksessa suunnistamaan muilla menetelmillä, koska viitoitus on puutteelli-
nen eikä siihen voi tippaakaan luottaa. Itse olen viimeksi suunnistanut yksinomaan viisari-
tolppien mukaan vuonna 2008 Kokkolassa. Silloin viimeksi eksyin pyöräretkellä, koska 
ajoin ulos karttalehdeltä ja päätin laiskuuksissani ajaa hetken matkaa kaupungin läpi viitto-
jen mukaan, joita oli pyöritelty. Ei muuta kuin kompassisuunta kohti länttä ja isoa tietä, 
vartin päästä olin jälleen kartalla. 
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Kuva 13: Vielä olisi viikatteella töitä oikean laidan pusikossa. Huomaa hyvä 
alikulkutyyppi, mutta risteys on pimeä ja hankala.
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Kuva 14: Hyvät opastetaulut.

Kuva 15: Toivottavasti Oulussa ja muuallakaan ei enää haaskata yhtään 
Euroa tällaiseen täysin turhaan viitoitussysteemiin, millä ei tee mitään, 
koska viittoihin ei voi tippaakaan luottaa. Itse en koskaan suunnista näiden  
mukaan, vaikka minun pitäisi olla periaatteessa niiden suurkuluttaja.



14 Kaistoitus
Keskiviivoja ja muitakaan maalauksia ei kevytväylillä pahemmin näkynyt. Vain alikulkujen 
kohdalla oli säännöllisemmin keskiviiva maalattu. Myös jalankulku ja pyöräily oli paikoin 
eroteltu valkoisella sulkuviivalla, mutta maalaukset olivat aika harvinaisia. Itse harkitsisin 
vakavasti valkoisten reunaviivojen maalaamista Oulussa tärkeimmille laatukäytäväreiteille, 
koska Oulussa nimenomaan pyöräillään paljon pimeällä ja heikoissa keleissä. Tämänkään 
ratkaisun erinomaisuutta ei pääse missään Suomessa testaamaan, siksi niistä varmaan harva 
tietää, mutta reunaviivat ovat todella hyviä syyspimeässä.

15 Pyöräkaistat
Pyöräkaistoista en saanut havaintoa, tosin tällä aikataululla ei tulos ei ole aivan varma. 
Kaistat taitavat sopia aika heikosti nykyisiin suunnitteluperiaatteisiin, joissa pääpaino on 
ilmeisesti hyvin pitkälle erillisen pyörätieverkoston rakentaminen, tai on ainakin jossain 
vaiheesssa ollut.

16 Alikulut
Alikulut ovat suomalaisittain poikkeuksellisen vauhdikkaita, selkeitä, näkemiltään hyviä, 
turvallisia ja vauhdin säilyttäviä. Kurkkutorvia ei näy, vaan käytetään isoja ja avaria alikul-
kumalleja, joissa kevytväylän ja tunnelin reunojen väliin on rakennettu useimmiten vielä 

Esa Rantakangas 18.11.2012 Versio 1.1
17/31

Kuva 16: Keskiviiva ja nuolet alikulkuun mentäessä.



leveät pientareet. Kevytväylien risteyksiä ei myöskään sijoiteta heti alikulun jälkeen, kuten 
muualla yleensä on tapana, vaan risteykset ovat yleensä 20 -30m alikulun ennen tai jälkeen. 
Selvästi ajoradasta erillään kulkevat kevytväylät mahdollistavat luonnostaan avarammat ali-
kulkujärjestelyt. 

Usein on myös valittu alikulkuun menevä väylä etuajo-oikeutetuksi nopeaksi väyläksi, ja 
risteävä kevytväylä tuodaan vinottain tiukan mutkan kautta pääkevytväylälle. Näin alempita-
soista kevytväylää tuleva joutuu pakosta nollaamaan vauhtinsa risteykseen tultaessa. Sinänsä 
turvallisuutta hiukan parantava ratkaisu, mutta varsin epäkäytännöllinen. Vielä hiukan väl-
jemmällä sijoittelulla kevytväylien risteykset olisi voinut nostaa kunnolla maanpinnan tasol-
le asti, jolloin olisi voitu käyttää normaaleja risteyksiä. Tämä toimisi huomattavasti parem-
min.

Muutamissa alikuluissa jalankululle oli tehty myös omat portaat suoraan tunnelin suulle, että 
kauemmaksi sijoitettu kevytväylien risteys ei aiheuttaisi lisämetrejä. Kompromissi jalanku-
lun ja pyöräilyn kesken, yleensähän Suomessa alikulut tehdään puhtaasti jalankulkijan näkö-
kulmasta. Kuvia alikuluista löytyy muidenkin otsakkeiden alta tästä dokumentista.
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Kuva 17: Pyöräilijälle hyvin toimiva alikulkuratkaisu, jalankulkijoille portaat, tosin 
hiukan pidemmän kautta pääsee ilmankin.



17 Erottelu
Erottelua jalankulun ja pyöräilyn välillä on jonkin verran, mutta yleensä se ei toiminut 
kunnolla. Oli tehty liian lyhyitä pätkiä, kevyesti, ahtaasti tai epäselvästi, ja viimeistään 
risteyksissä erottelu ei tullut kunnolla esiin.
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Kuva 19: Erottelu käytössä, pyörätien jatke on kuitenkin kovin epäselvä.

Kuva 18: Yksi harvoista kunnolla rakenteellisesti jalankulusta 
erotelluista pyöräteistä.



18 Värillinen pinnoite
Värejä ei ollut käytössä lainkaan, muuten kuin paikoin erilaisin laatoituksin tehtynä. Tämä-
hän on jäänyt toistaiseksi vain Helsingin erikoisuudeksi, ja joitain aivan pikku pätkiä on 
muutamassa muussa kaupungissa. Sinänsä harmi, sillä värit selkeyttävät pyöräväyliä aivan 
oleellisesti ja niitä pitäisi ilman muuta käyttää Oulun tasoisessa pyöräilykaupungissa.

19 Sileä pinnoite
Päällysteet ovat selvästi keskimääräistä paremmassa kunnossa, niitä on aivan oikeasti 
uusittu vuosikymmenten mittaan, mikä on Suomessa harvinaista. Myöskään kovin karkeita 
asfalttilaatuja en havainnut, tosin vastaavasti en mitään oikeaan pyörätieasfalttiinkaan 
viittaavaa. Routaheittojakaan ei pahemmin näkynyt, mikä oli yllätys.

20 Risteysten selkeys
Risteykset olivat selvästi keskimääräistä parempia. Autoilijoiden odotustiloja löytyy sieltä 
täältä, mutta pyöräilijän ajolinjat on kuitenkin pysytty pitämään aika suorina, koska 
odotustilat ovat pieniä ja kevytväylääkin on voitu hiukan muotoilla suoremmaksi. Täysin 
toivottomia risteyksiä en ainakaan onnistunut kuvaamaan, vaikka niitäkin yleensä löytyy 
joka kaupungista sen enempää etsimättä.
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Kuva 20: Uusi kiertoliittymä kohtalaisen hyvin toteutettuna.



21 Pyöräteiden yksisuuntaisuus
Tämän asian kanssa tyrin raskaasti. Tulin kaupunkiin 2007-vuoden kartan kanssa eikä siinä 
ole mainintoja yksisuuntaisista pyöräteistä. Sain paikan päältä myöhemmin uuden kartan, 
mutta jotenkin yksisuuntaiset kadut jäivät siitäkin huomaamatta aivan viime hetkiin asti, 
enkä ehtinyt niitä enää testata. Ajoin noita katuja sen verran paljon, että varmasti ajoin läpi 
myös yksisuuntaisia pätkiä, ainakin tuota Aleksanterinkatua olen pakostakin ajellut ja muu-
tamaa muutakin pätkää. Minulla on sellainen tapa, ulkomaanpyöräilyistä vakiintunut, että 
vieraassa maassa tai kaupungissa pyrin aina oikeanpuoleiseen liikenteeseen, turvallisuuden 
vuoksi. Ja monissa maissahan se on pakollistakin, koska yksisuuntaiset pyörätiet on raken-
nettu niin. Ilmeisesti siksi ajelin sujuvasti läpi noita yksisuuntaisia katuja Oulussakin huo-
maamatta koko asiaa.

Kartan mukaan keskustasta löytyy toistakymmentä yksisuuntaista pyörätienpätkää. Monet 
hyvin lyhyitä, muta ainakin Uudellakadulla ja Aleksanterinkadulla on pidempiäkin siivuja. 
Näitä olisi ollut mielenkiintoista tutkia. Kartalta katsottuna osa ratkaisuista on hyvin eksoot-
tisia, kuten Uudenkadun ratkaisu, jossa toisella puolella katua on kaksisuuntainen pyörätie ja 
toisella puolella yksisuuntainen pyörätie. Mikä mahtaa olla syy moiseen? Onko pyörätie ol-
lut ennen kaksisuuntainen?

22 Yksisuuntaista katua vastavirtaan
Tämähän ei ole vielä Suomessa sallittua, niin hyvä ja turvallinen käytäntö kun se onkin.

23 Pyöräilijöiden liikennevalot
Tällaisia en Oulussa havainnut, näitä on meillä käytössä tietääkseni vain Helsingissä.

24 Pyöräteiden valaistus
Valaistus on tehty perusnormien mukaan, samanlaista kuin muuallakin Suomessa. Pimeässä 
ajoa tuli niin vähän, että tätä täytyy tarkentaa joskus myöhemmin.

25 Pyörätaskuja käytössä
Ei tullut vastaan, toistaiseksi (2011) näitä käytetään tietääkseni vain Helsingissä.

26 Kiihdytys/poistumiskaistat
Ei havaintoja, kuten ei mistään muualtakaan Suomesta. Jostain syystä tätä autoteillä 
normaalia tapaa ei meillä ole osattu ottaa käyttöön lainkaan vilkkailla pyöräreiteillä. Olisi 
paljon helpompaa liittyä ja poistua pyöräteiltä haluttuun suuntaan näitä kaistoja pitkin, kuin 
terävien vinkkelimutkien kautta, mutta koska meillä pyörätiet ovat 99 % puhtaita 
jalkakäytäviä, näitä ei ole käytössä. 

27 Pyöräilijän moottoritiet
Valitettavasti tämäkin jää tyhjäksi, koska pyöräreitit ovat kuitenkin alisteisia 
autoliikenteelle, vaikka muutamia kolmioita sivusta pikkukaduilta tulijoille olisikin. 
Laatukäytävän ja pikapyörätien/moottoritien ero on kuitenkin vielä aikamoinen, sillä mm. 
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jalankulkuakaan ei näillä voi sallia ja kunnon ajoratamaalauksetkin pitäisi olla. 
Moottoritiellä myös eritasoliittymät ja täysin esteetön kulku pyöräilijöille koko matkalle.

28 Pyörien parkkeeraus 
Perinteisen tavan mukaan pyörien parkkeeraus on aikamoinen ongelma. Telineitä on huo-
mattavan vähän siihen nähden, että pyöräilijöitä kuitenkin tilastojen mukaan on tuplasti 
muuhun Suomeen verrattuna. Telineet ovat pieniä, vain yhdessä kerroksessa, eikä hommassa 
näytä oikein olevan mitään järjestelmällisyyttä. Pyöriä onkin varsin huolettomasti parkissa 
kaikkialla telineiden ulkopuolellakin. Toisaalta muutamia tyylikkäitä pyöräkatoksiakin kau-
pungista löytyi, joten kyllä asioita ainakin joskus on mietitty.

Pyöräparkeista löytyy paljon tietoa osoitteesta: http://www.jyps.info/pyoraily/laadukkaat-
pyoraparkit
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Kuva 21: Yksi yleisimmistä telinemalleista Oulussa. Aika tukeva, mutta voi rikkoa 
levyjarrulliset pyörät.

http://www.jyps.info/pyoraily/laadukkaat-pyoraparkit
http://www.jyps.info/pyoraily/laadukkaat-pyoraparkit


29 Kaupunkipyörät
Näistä minulla ei ole mitään havaintoa. En sitten tiedä, onko ollut edes suunnitelmissa.

30 Pyöränkuljetus junassa/bussissa
Tämä toimii samoin kuin muuallakin Suomessa. IC-junissa on 3 pyöräpaikkaa, joka ei riitä 
alkuunkaan ja busseihin pitäisi periaatteessa pari pyörää mahtua, mutta se ei ole koskaan 
varmaa. Sikäläiset retkipyöräilijät valittelivat, että enää ei voi tehdä pyöräretkiäkään, kun 
pyörien kuljetus pitäisi hoitaa omilla autoilla ja perävaunuilla. Vanhaan hyvään aikaan teh-
tiin kuulema reissuja busseilla ulkomaillekin. 

31 Pyöränvuokraus
Vastaan tuli vain Nallikarin pyörävuokraamo ja parin hotellin pihassa näkyi pyöriä 
asiakkaille. Pyöräliikkeistä en käynyt vuokrausta kyselemässä, kun oli oma pyörä mukana.

32 Vapaa-ajan pyöräily
Oulun luonto ja merenranta ovat ilman muuta huomattavasti vapaa-ajanpyöräilyä lisääviä. 
Näistä aluksi nautiskellen pyöräilijöistä varsin monet aloittavat työmatkapyöräilynkin, 
kunhan voimat huomaamatta lisääntyvät. Vapaa-ajanpyöräilyyn Oulussa on erinomaiset 
puitteet. Tästä lisää pyöräreittejä käsittelevässä kohdassa. 
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Kuva 22: Nätti pyöräparkki, mutta rikkoo tämäkin levyjarrut eikä ole erityisen 
pyöräystävällinen.



33 Kävelykadut
Vanhasta Rotuaarista on kunnostettu ihan kelvollinen kävelykatu/aukio. Remontti oli vielä 
toisesta päästä kesken vierailuni aikana, joten keskeneräistä ei kannata kovin suuresti 
arvostella. Nyt päällyste on kuitenkin vaihdettu ihan asialliseksi kivilaataksi ja tila on aika 
avara – hyvä että Oulussakin alkaa järki viimeinkin voittaa. Esteettömyyskin on ihan 
kunnossa, siis se oikea esteettömyys, ei esteettömyysohjeista tuleva elämää hankaloittava 
esteettömyys. En tiedä mitä kaikkea toimintaa aukiolle on suunnitteilla, mutta tilaa tuntuisi 
olevan kohtuullisesti. Penkkejä kaipaisin kuitenkin selvästi enemmän, kuten melkein 
kaikkiin Suomen kävelykeskustoihin, nyt niitä on vasta mummoparkin tarpeiksi, ei 
juurikaan oleskelua varten.

Oulun rauhoitettu keskusta on jo aika laaja. Yksi kävelykatu lähtee torilta kohti Rotuaaria, 
mutta kävelykatu on katkonainen ja välillä on liikennevaloja sekä vilkkaita autokatuja 
ylitettävänä, joten mikään viihtyisä se ei ole. ”Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen 
tavoitesuunnitelma 2020” näyttää keskustan kävelyalueen laajenevan edelleen. 
Lopputuloksena tulisi olemaan lähes neliömäinen neljä ristikkäistä kolmen korttelin 
mittaista kävelykatua käsittävä alue, joista kaksi uloketta yltää torille asti. Oulussa on 
periaatteessa paljon kävelytilaa ja -alueita jo nykyisinkin, mutta ne eivät ole olleet viihtyisiä, 
jatkuvia, selkeitä ja esteettömiä. 

Osin ongelmia aiheuttaa tiheä pienikorttelinen ruutukaava, joka rikkoo tehokkaasti kaiken. 
Tämä tulee kuitenkin olemaan suuri siunaus Oululle, kunhan autoliikenne saadaan häädettyä 
riittävän kauaksi keskustan pikkukortteleista. Periaatteessa Oulusta saisi erinomaisen 
autoriippumattoman keskustan, siinä olisi vielä aika paljon menneiden vuosisatojen henkeä, 
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Kuva 23: Oulussa riittää kauniita maisemia pyöräreittien varrella.



rakennuksia ja tunnelmaa. Mutta nyt vielä kokonaisuuden rikkoo tehokkaasti melkein joka 
kadulla pörräävä ja meluava autoliikenne. Oulun keskustassa ei vielä oikein pääse 
liikennemelua ja pakokaasuja pakoon.

Ilmeisesti kallioparkin rakentamisesta on lopullisesti luovuttu, mikä kuulostaakin järkevältä. 
Nyt  säästyneistä rahoista voisi sijoittaa kymmenesosan (60 milj/10 = 6 milj.) 
polkupyöräparkkien ja pyöräilyolojen kehittämiseen, joiden kustannustehokkuus olisi aivan 
toista luokkaa parkkiluolan kanssa. Tuolla rahalla keskustan elinvoimaisuutta lisättäisiin jo 
hurjasti. 

 
Koko kallioparkki-projekti herätti suurta ihmetystä aina täällä Jyväskylässä asti. Osin 
siitäkin syystä, että Jyväskylään oli myös suunnitteilla maanalaisia parkkitiloja. Itseäni 
eniten ihmetyttivät perusteet, joilla hanketta ajettiin. Miltei kaikki perustelut olivat niin 
kummallisia, että en keksinyt yhdenkään taakse mitään faktaan perustuvia asioita. Ilmeisesti 
myös Suomen kaavoituslainsäädäntö on pahasti vanhentunutta, mikäli seuraava suora 
lainaus pitää paikkansa:”Kallioparkkihanke olisi mahdollistanut huomattavaa 
keskustakortteleiden täydennysrakentamista: keskustakortteleiden taloyhtiöt olisivat 
ostaneet osan autopaikoistaan Kallioparkista, jolloin aikaisemmin autopaikkoina oleva tila 
kortteleiden sisäpihoilla olisi voitu ottaa muuhun käyttöön”. 

Miksi asukaspysäköinti olisi pitänyt ohjata juuri kaupunkikeskustan hankalimpaan ja 
ruuhkaisimpaan paikkaan, aiheuttaen maksimaalisen määrän liikennettä, melua ja saasteita 
kaupunkikeskustaan? Eikö asukaspysäköinti kuulu nimenomaan kaupungin reunoille; näin 
eliminoidaan valtava määrä turhaa liikennettä keskustasta. Eivätkä autojen aiheuttamat 
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Kuva 24: Pyörien pysäköinti ei ole sallittua Rotuaarilla, mutta missä sit-
ten? Jäi vähän epäselväksi. Kiellosta huolimatta kirjakaupan edustalla 
oli parisenkymmentä pyörää siististi rivissä. Onko tämä nyt aivan lop-
puun asti mietitty asia?



pakokaasupäästöt häviä keskustasta minnekään, vaikka autot sijoitetaan maan alle. 
Perinteisesti en kuitenkaan ole suuremmin käsitellyt näitä autoilijoiden ongelmia, olen 
yrittänyt pitäytyä lihasvoimaisessa liikkumisessa.

Pyöräilijän kannalta mielenkiintoisimpia ovat paremmat yhteydet kaupungin läpi 
tulevaisuudessa, erossa kävelykaduista. Kuulostaa hyvältä, jos toteutus vain tehdään oikein. 
Täällä olisi myös hyvä sauma käyttää polkupyöräkatuja (kunhan ne saadaan 
lainsäädäntöömme), koska käytössä on useita rinnakkaisia pienehköjä samansuuntaisia 
katuja. Eivätkä Shared space -kadutkaan olisi hassumpia laajentamaan vielä hiukan tulevaa 
autoriippumatonta keskustaa.

34 Sillat
Tämä asia on Oulussa hyvin hyödynnetty. Erillisiä kevyenliikenteen siltoja on paljon. 
Vesistöt ovat sen verran pieniä ja sillat matalia, että niistä ei ole pyöräilylle oikeastaan 
mitään haittaa, eikä edes autoteiden silloille tarvita erikoisratkaisuita pyöräilyä 
helpottamaan. Vapaa-ajanpyöräilyyn soveltuvia pikkusiltoja on myös paljon ja pääreittien 
sillatkin ovat toimivia, tosin jalankulun erottelu pääväylien silloilla olisi paikallaan, mutta 
voi olla jälkikäteen aika hankala toteuttaa. Erillinen kevytväyläverkosto vaatii paljon pikku 
siltoja, mutta reitistö alkaa olla jo riittävän laaja ja toimiva. Uusiin siltahankkeisiin en ole 
törmännyt. 
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Kuva 25: Uudistettua Rotuaaria. Esteetön ja väljän oloinen, sekä hyvä laatoitus.  
Kohtuullisia penkkejä, mutta aika vähän.



35 Pyöräilytempaukset
Oulu oli ensimmäistä kertaa mukana pyöräilyviikon tapahtumissa vuonna 2011 . Linkki ta-
pahtuman sivuille:http://www.ouka.fi/tekninen/pyoraily/ . Loppukommenteista päätellen 
viikko onnistui hyvin, joten eiköhän tämä perinne Oulussa jatku ja kehity.

36 Pyöräilykulttuuri
Mitä on pyöräilykulttuuri? Yksi näkökanta asiaan voisi olla se, että hyvässä 
pyöräilykulttuurissa pyörä ja pyöräily liittyy jokapäiväiseen arkeen saumattomasti ja siitä ei 
tehdä mitään numeroa. Oulussa hyvä pyöräilykulttuuri näkyy mm. selvästi muuta maata 
runsaampana pyörälaukkujen määränä. Myös kaupungin puistotyöntekijät kulkivat 
polkupyörillä, joiden perässä oli perävaunu. Muualla Suomessa en ole tällaisia nähnyt. 
Yleensä hyvä pyöräilykulttuuri näkyy myös rentona pyöräilyvaatetuksena, josta olin 
täälläkin aistivani ensi oireita.

Torille on myös hyvät pyöräily-yhteydet kahdesta suunnasta. Samoin tori on selvästi 
keskimääräistä toimivampi ja viihtyisä, sekä riittävän iso. Tori rajoittuu yhdeltä reunaltaan 
jokeen, toiselta reunaltaan kauppahalliin ja huolto/pyörätiehen, kolmannelta autokatuun, ja 
neljänneltä kevytväylään ja teatterille/kirjastoon menevälle huoltotielle. Lyhyesti sanottuna 
paikka on varsin meluton ja rauhallinen, varsinkin kun autotien puoleisessa reunassa on 
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Kuva 26: Siltoja Oulussa riittää. Kuvassa yksi isoimmista pääosin jalankulkuun 
tarkoitetuista silloista, joka johtaa ulkoilmamuseoon.

http://www.ouka.fi/tekninen/pyoraily/


vielä muutama historiallinen puutalo luomassa tunnelmaa ja tappamassa melua. 
Pyöräilykulttuurin keskipisteeksi tori näytti sopivan hyvin, sillä siellä asioitiin paljon 
pyörillä.

37 Pyöräilykartat ja -reitit
Kaupungista on hyvä paperinen uusi pyöräilykartta vuodelta 2011. Edellinen oli vuodelta 
2007. Toivottavasti siitä saadaan vielä jatkossakin päivitettyjä paperiversioita, nettiversioita 
on hankala käyttää tien päällä pienestä näytöstä.

Karttaan on merkitty pyöräteiden lisäksi katkoviivoilla myös pyöräilyyn tarkoitetut kadut, 
joissa pyöräillään ajorataa pitkin. Nämä kadut on jollain tapaa rauhoitettu, vähintään 
nopeutta laskemalla, läpiajoliikenne kieltämällä tai erilaisin aikarajoituksin liikennettä 
rajaamalla, tai sitten ne ovat pihakatuja. Yhtenä esimerkkinä Hallituskatu.

Valitettavasti tässä uudessa kartassa, kuten käytännössä suurimmassa osassa suomalaisia 
pyöräilykarttoja, on yksi suuri ongelma. Niissä ei ole merkitty eri värillä kävelykatuja, 
jalankulkualueita tai pyöräilyyn paremmin soveltuvia rauhoitettuja katualueita. Ensi kertaa 
kaupunkiin tulevat aloittavat tutustumisen usein rauhallisemmista kävelykeskustoista tai 
puistoalueista.
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Kuva 27: Puistotyöntekijöiden kulkupelit. Kuvastaa sitoutumista vaihtoehtoisten 
toimintamallien etsimiseen.



Ulkomailla homma on yleensä onnistunut paljon paremmin, kun suunnistaa suoraan kartassa 
näkyviä (vaaleanvihreitä) jalankulku- ja pyöräilypainotteisia alueita kohti. Vaikka 
kävelykatu useimmiten onkin keskustassa, autoriippumattomia alueita voi olla useammassa 
paikassa keskustan ympärillä – ja myös uusissa kaupunginosissa – ja usein keskustaa pääsee 
lähestymään varsin kaukaakin autottomia reittejä pitkin. 

Oulussa on tuotteistettu kolme pyöräreittiä, jotka löytyvät pyöräilykartastakin. Ainakin tuo 
sininen reitti on myös maalattu sinisellä katkoviivalla, mikä helpottaa suunnistusta 
huomattavasti. Retiti ovat:

1. Merellinen reitti (10 km) kulkee Pikisaaren kautta Hietasaareen ja Nallikarin 
hiekkarannoille, kiertää myös pienen pätkän Oulujoen suulla. Hieno luontoreitti tämäkin.

2. Kahden järven (17 km) reitti kaupungin pohjoispuolella, kiertää Kuivasjärven ja kulkee 
Pyykösjärven rantaa palan matkaa. Reitillä on myös kasvitieteellinen puutarha ja muutenkin 
reitti on hyvin luonnonläheinen.
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Kuva 28: Pyöräreitin merkitsemiseen riittää varsin 
vaatimatonkin menetelmä. Helpottaa kuitenkin suuresti 
pyöräilijää.



3. Oulujoen reitti (26 km) seuraa Oulujokea kaakon suuntaan Madekoskelle, jossa mennään 
joen yli ja palataan takaisin toista rantaa. Kääntöpisteessä kannattaa ehdottomasti ajaa pikku 
lenkki Siikasaareen, jossa on todella laadukas ulkoilmamuseo.

38 Talvipyöräily
Oulusta kun puhutaan, ei myöskään millään voi ohittaa talvipyöräilyä. Tasainen maasto 
helpottaa erityisesti talvipyöräilyä, vaikka eivät pienet mäet yleensä ole mikään este 
pyöräilylle.

Oulun talvipyöräilystä on luennoitu jopa Velo-City -konferenssissa, joten en tähän kirjoita 
uudelleen kaikkea, vaan linkitän erääseen luentomateriaaliin, jossa on varsin kattavasti 
kerrottu Oulun talvipyöräilystä. Tämän seuraavan linkin takaa löytyy itsekin näkemäni hyvä 
luento asiasta: Pyörällä talvella. Miksei? - Jorma Heikkinen, Oulun kaupunki.

Jos yhden asian nopeasti tiivistää, niin Oulun väylät on helppo ja nopea aurata, koska puolet 
väylistä kulkee autoteistä erillään ja niillä on kunnon esteettömät pientareet.

39 Yhteenveto

39.1Paljon hyvää

Kyllä oululaisille täytyy ehdottomasti nostaa hattua suorituksestaan, kun tiedostaa täysin 
puuttuneen tuen valtakunnalliselta tasolta, sekä sen, että on toimittu yksin muista 
poikkeavalla tavalla. On oltu oikeita vastarannan kiiskiä, vaikka en tiedä kasvaako kyseinen 
kala noilla korkeuksilla. Mallia ei ole saatu ja yhteistyötä ei ole voinut tehdä muiden 
Suomen kaupunkien kanssa. Ilmiselvästi myös kaavoituspuolella on tajuttu, mitä täytyy 
tehdä. Eiväthän talot itsestään menen syrjään hyviltä pyörätielinjauksilta. Oulussa on oltu 
selvästi edellä maankäytössä ja kaavoituksessa muuta Suomea siten, että sinne on voitu 
rakentaa linjauksiltaan järkevä pyörätiereitistö.

Oleellisin asia, mikä erottaa Oulun oikeista pyöräilykaupungeista, on kuitenkin edelleen 
standardoinnin puute ja hyvin kirjavat rakennuskäytännöt. Joka vuosikymmenellä on ollut 
erilaiset muodit ja esteettömyysohjeistukset (lue esteellisyysohjeistukset, kun puhutaan 
pyöräilystä) risteysten toteuttamisessa. Valitettavasti käyttöön ei ole laajemmin otettu 
jalankulun ja pyöräilyn erottelua Turun tapaan, mikä mahdollistaisi täysin esteettömät 
ajolinjat pyöräilijöille. Tämä tärvelee aika pahasti ajonautinnon taajama-alueilla, jokainen 
pyörätienjatke on opeteltava ulkoa, jos aikoo pyöräillä sujuvasti kaupungissa. Tuo on tietysti 
pidemmän päälle tuskastuttavaa, ja varmaan aika moni pyöräilijä kolhii siitä huolimatta 
kalustonsa vuosittain. Kun ensimmäiseltä Oulun reissultani kotiuduin kirjoitin ylös:” Jos 
olet Ouluun menossa varaa matkaan citymaasturi, hyvät vaelluskengät ja maastopyörä”. Nyt 
ehkä tuota voisi jo vähän lieventää, saattaisi pärjätä jo lenkkikengillä, ainakin Rotuaarin 
liepeillä.

39.2Tutut ongelmat

Oulussa tulee erittäin korostetusti esille koko Suomen ongelma. Meillä on ollut aivan liian 
vähän työkaluja kunnollisten pyöräilyolojen rakentamiseen. Meillä työkalupakissa on ollut 
vain yksi SCAFT-ohjeistuksen mukainen pyörätienmuotti, joka sopii hyvin harvaan 
tilanteeseen, vaikka sitä Oulussakin on yritetty soveltaa keskustassa monenlaisiin tarpeisiin, 
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http://www.ramboll.fi/news/messut_ja_tapahtumat/~/media/613422314E47417C9057B39D4E4F8CF2.ashx


tietysti yleensä epäonnistuen. Missä ovat polkupyöräkadut, Shared space -ratkaisut, 
pyöräkaistat, pyörätaskut, jalankulusta erotellut pyörätiet, värilliset ja nopeat yksisuuntaiset 
pyörätiet, pikapyörätiet lähiöihin (nämä on korvattu 4 m leveillä yhdistetyillä kevytväylillä) 
ja kaksisuuntainen pyöräliikenne yksisuuntaisilla kaduilla? Oikein, lainsäädäntömmekään ei 
salli aivan kaikkia edellä lueteltuja ratkaisuita, mutta niille kuitenkin kaikki näkemäni oikeat 
autoriippumattomat kaupungit on rakennettu.

Pahinta on se, että Oulun pyöräilijämäärät eivät voi enää juurikaan kasvaa ilman tosi suuria 
investointeja. Käytetty liikenneratkaisu on tullut äärirajoilleen. Oulu on ainut tietämäni 
kaupunki, jossa on päästy näinkin suuriin pyöräilijämääriin käyttämällä pelkästään 
yhdistettyjä kevytväyliä. Pahimpia pullonkauloja ovat lukuisat keskustan kupeessa olevat 
kevyenliikenteen sillat, jotka alkavat olla aivan tukossa. Koko kaupunkiin pitäisi kiireesti 
saada erottelu jalankulun ja pyöräilyn välille. Osin sitä onkin yritetty ydinkeskustan 
yksisuuntaisten pyöräteiden avulla, mutta toteutus on vielä liian kevyt ja heikosti merkitty. 
Keskustan ulkopuoliset kevyenliikenteen laatukäytävät ovat myös jo hiukan ajastaan jäljessä 
jalankulkijaongelmien takia, viimeinen kilometri kaupunkiin alkaa olla pujottelua. Tarvetta 
olisi selvästi useille jalankulusta erotelluille pikapyöräteille.

Oulussa pyöräily on kuitenkin tullut osaksi monien ihmisten arkipäivää eleettömästi ja 
mutkattomasti, pyöräilyllä ei juuri pröystäillä ja pyörää osataan soveltaa osaksi monenlaisia 
päivittäisiä tarpeita. Ongelmista huolimatta pyöräilyä on yritetty taivuttaa kaupunkiin 
monella tavalla. Oulussa on parhaimmillaan jo aivan oikeasti hiukan Hollannin tuntua. 
Kuten huomaat, kommenttini ovat aika ristiriitaisia – mutta niin on kaupunkikin.

40 Pyöräily-ystävällisyyden pisteytys
Tarkkaa pisteytystä eri asioista en tässä yhteydessä tee, järjestelmä vaatisi vielä hiukan 
kehittelyä.
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Kuva 29: Lopuksi vielä saumaton asuntokadun ja 
kevytväylän liittymä, siis kuva Oulun pyöräilyihmeestä. 
Vasemmassa reunassa kanttiset merkit suositellun 
jalankulku- ja pyöräilyreitin alkamisesta. Autotie loppuu 
vasemmalla olevaan talon pihaan menevään liittymään.
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