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TIIVISTELMA  

Pyöräilyn suosio laski nopean autoistumisen myötä  1980-luvun lopulle asti, 
mutta  on  sen  jälkeen ollut jälleen nousemassa. Energiataloudellisen, ter-
veellisen, taloudellisen, vähän tilaa vievän  ja  saastuttamattoman  liikenne- 
muodon edut kannattaa hyödyntää liikenteen ongelmia ratkottaessa. Pyö-
räilyn ongelmina ovat suuri onnettomuusriski, liikkumisen sujuvuutta  ja  miel-
lyttävyyttä  heikentävät keskeneräiset pyöräily-yhteydet sekä pitkiä välimat

-koja  luova hajautunut yhdyskuntarakenne. 

Tämä pyöräilyn edistämistä Euroopassa kartoittava tutkimus  on  laadittu 
osaselvityksenä tielaitoksen liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus-projek-
tiin  (Si).  Työssä kartoitetaan tehokkaimmat pyöräilyn edistämisessä käyte-
tyt keinot  ja  arvioidaan niiden soveltamismandollisuuksia Suomeen. Tarkas-
telussa  on  mukana  11  kaupunkia neljästä eurooppalaisesta valtiosta. Pää-
osin ulkomaista kirjallisuusaineistoa  on täydennetty vierailukäynneillä esi-
merkkikaupungeissa  ja  paikallisten liikennesuunnittelijoiden haastatteluilla. 

Eurooppalaisista maista edistyksellisimpiä pyöräilymaita ovat Alankomaat  ja 
 Tanska. Molemmissa maissa valtakunnalliset pyöräilyn edistämisohjelmat 

ovat antaneet kunnille yllykkeen edistää pyöräilyä. Kokeilukunnissa  on  pyö-
räily-projekteilla pystytty hillitsemään autoistumista, lisäämään kaupunkien 
viihtyisyyttä  ja  pyöräilyn suosiota sekä turvallisuutta. Tärkeinä osapuolina 
pyöräilyprojekteissa ovat olleet liikenneministeriö, tielaitos,  kunnat  sekä pai-
kalliset asukkaat  ja  järjestöt. Rahoitusvastuu  on  jaettu valtion  ja  kuntien 
kesken. Käytännön suunnittelussa paikallisten viranomaisten apuna ovat 
usein olleet kuntalaiset. 

Pyöräily  on  suosituinta niissä eurooppalaisissa kaupungeissa, joissa maan- 
käyttöä  on  suunniteltu yhdyskuntarakenteen thvistämisen  ja  etäisyyksien 
minimoinnin penaatteella. Autojen pysäkäintirajoituksilla sekä keskustan ul-
kopuolisten, yhdyskuntarakennetta hajauttavien asuntoalueiden  ja  kauppa- 
keskusten välttämisellä  on  parannettu pyöräilymandollisuuksia. Edistykselli-
sissä pyöräilymaissa pyöräilyä halutaan kehittää autoilua korvaavana kulku- 
muotona lyhyillä matkoilla sellaisenaan sekä pidemmillä matkoilla yhdessä 
joukkoliikenteen kanssa. Suosituinta pyörän käyttö  on työmatkaliikenteessä, 

 mutta pyörällä hoidetaan myös monia kuljetuksia  ja  virkatehtäviä.  

Vain  koko  liikennejärjestelmään suuntautuvilla  toimilla  on  voitu muuttaa  kul
-kumuotojakaumaa  ja  parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteen rauhoittami-

nen  ja  joukkoliikenneyhteyksien  parantaminen ovat liittyneet myös pyöräilyn 
edistämiseen. Yksittäisillä pyöräteillä ei ole pystytty lisäämään pyöräilyä 
vaan kulkumuotojakauman muutoksen  on  todettu edellyttävän kattavaa 
pyöräilyverkostoa. Verkostoja  on  muodostettu erillisten pyöräteiden lisäksi 
pyöräkaistoista, rauhallisista kaduista  ja  autottomista  alueista. Pyöräilyä  on 
edistetty infrastruktuunn  parantamisen lisäksi pyöräilyä mainostamalla  ja 

 vaikuttamalla ihmisten liikkumispäätöksiin.  Monet  muualla Euroopassa käy-
tetyt pyöräilyn edistämiskeinot ovat sovellettavissa Suomeen. 



Keywords bicycle traffic, land use, sustainable development, bike and ride 

ABSTRACT 

The popularity of cycling decreased at the same time with rapid increase of 
car traffic until the end of 1980's. Since then cycling has been increasing 
again. To solve  todays  traffic problems it is worth while to use the advanta-
ges of cycling as a means of  unpolluting,  energy and space saving 
transport mode. The most serious problems of cycling are the high accident 
risk, unfinished cycle networks lowering the fluency and attractiveness of 
cycling together with dispersed society structure with long distances. 

This study of European examples in promoting cycling is a part of Finnish 
National Road Administrations project "Cooperation of Traffic and Land 
Use" (Si). This study evaluates the most effective means to promote 
cycling and the possibilities to adapt them to Finland. Eleven example cities 
from four European countries are presented. Mainly foreign literature has 
been supplemented by visits in cities and interviews with local traffic 
planners. 

The most advanced European cycling countries are the Netherlands and 
Denmark. National cycling programs have given municipalities incentives to 
promote cycling in both countries. Project cities have succeeded in limiting 
car traffic and increasing the attractiveness of cities as well as popularity of 
cycling and its safety. Important project counterparts have been traffic mi-
nistry, road administration, municipalities and local organizations and peop-
le. Projects have been financed by state and municipalities. Local people 
have often been an aid for traffic planners in planning practice. 

Cycling is most popular in cities where land use planning supports  undis-
persed  society structure and minimized distances. The conditions for 
cycling have been improved by restricting car parking in city centres and 
avoiding separated housing areas and shopping centres.  ln  most procee-
ded cycling countries there is willingness to promote cycling as an alternati-
ve to car driving for short journeys as such and for longer journeys connec-
ted with public transport. Although most common for commuting cycling is 
also used for deliveries and errands. 

It has been possible to change the modal split and promote traffic safety 
only by means directed to whole traffic system. Traffic calming and better 
public transport connections are related to promoting cycling. Cycling has 
been increased by complete bicycle networks, not by single bicycle tracks. 
These networks have been formed as a mixture of bicycle tracks, bicycle la-
nes, quiet streets and car free areas. Also advertising campaigns are impor-
tant in trying to influence traffic decisions of people. Many means used in 
other European countries to promote cycling are well adaptable to Finland.  



Nyckelord cykeltrafik, markexploatering, hållbar utveckling,  anslutningstraflk  

SAMMANFATTNING 

Entusiasmen för cykling sjönk med  den  snabbt växande bilismen ändå  till 
 slutet av 1980-talet  men  har  sedan haft  tendens att stiga igen. Nyttan av 

denna energisparande, hälsosamma och ekonomiska trafikform, som inte 
 tar  mycket utrymme och som  är  miljövänlig, förtjänar att uppmärksammans, 

när  man  reder upp trafikproblem. Cyklingen har sådana  problem  som  risk 
 för allvarliga olycksfall, halvfärdiga cykelvägbindelser som minskar 

möjligheter  till  smidigt och tilltalande cykling samt  en  spridd 
bebyggelsestruktur. 

Denna undersöking som kartlägger cyklandets befrämjande i  Europa  har 
gjorts som delutredning  till  vägverkets projekt om växelverkan mellan trafik 
och markexploatering (SI). Undersökningen utgör  en  kartläggning av  de  ef-
fektivaste medlen för att gynna cykelåkning och väger deras tillämpnings-
möjligheter i  Finland.  Undersökningen gäller elva städer i  Europa. I  huvud-
sak utländsk litteratur har kompletterats genom studiebesök i städerna i 
fråga och genom att intervjua lokala trafikplanerare.  

De  mest framstående cyklingsländerna  är Nederländema  och  Danmark. I 
 båda länderna har  de  statliga programmen sporrat kommunerna att unders-

tödja cyklandet.  I försökskommunema  har  man  genom cykelprojekten 
lyckats begränsa bilismens tillväxt, öka trivseln i städerna och favoriseran-
det och tryggheten av cykling. Som viktiga samverkande faktorer i dessa 
projekt har varit trafikministenet, vägverket, kommunerna och lokala invåna-
re och organisationer.  Staten  och kommunerna har ansvarat för investerin-
garna.  Under  planeringen har  de  lokala myndigheterna ofta  haft  hjälp av in-
vånare i kommunerna. 

Cykhng  är  populärast i  de  europeiska städer där  mark  exploatering har pla-
nerats genom att täta bebyggelsetruktur och genom att minimera avstån-
den. Med begränsad bilparkenng och med att undvika att utanför stadcen-
trum bygga bostadsområden och köpcentra som skadar samhällstrukturen 
har  man  förbättrat cyklingsmöjligheter.  I de framstegssinnade  cykelländerna 
vill  man  främja cykling som ersättning för biltrafik  på  korta sträckor och  på 

 längre avstånd kombinerad med kollektivtrafik. Populärast  är  cykling  under 
 arbetstrafik  men  med cykel skötes även många  transporter  och 

tjänsteärenden. 

Endast genom årgärder som vidtages för hela trafiksystemet har  man  kun-
nat ändra  på  delningen av trafikform samt öka trafiksäkerheten. Genom att 
lugna av trafiken och öka kollektivtrafikförbindelser har  man  också bidragit 

 till  främjandet av cykling. Enstaka cykelvägar har inte kunnat öka cykeltrafi-
ken utan det har konstaterats att förändringar förutsätter ett övertäckande 
cykelvägnät. Sådana vägnät har bildats  till  skilda cykelvägar även med cy-
kelfiler, lugna gator och bilfna områden. Cykling har underlättats utan med 
att förbättra infrastrukturen också med att göra reklam för cykling och med 
att påverka medborgarnas sätt att samfärdas. Många av  de modeller  som 
används i  Europa  för att öka cykling kan tillämpas även i  Finland. 



ESIPUHE  

Tielaitoksessa  on  vuonna  1992  käynnistetty strateginen tutkimus-  ja  kehittä-
misprojekti  "liikenne  ja  maankäyttö".  Projektin  tavoitteena  on  perustiedon 

 tuottamisen ohella selvittää erilaisten  ratkaisumallien  vaikutuksia  ja  samalla 
lisätä maankäytön suunnittelijoiden  ja  liikennesuunnittelijoiden  keskinäistä 
vuorovaikutusta.  

Osaselvityksenä  liikenne-  ja  maankäyttö  -projektiin  on  laadittu tämä  pyöräl-
lyn  edistämisen eurooppalaisia kokemuksia  kartoittava  tutkimus. Tarkoituk-
sena oli selvittää mitkä keinot ovat osoittautuneet  tehokkaimmiksi edistettä

-essä  pyöräilyä eurooppalaisissa kaupungeissa  ja  miten keinoja voitaisiin 
hyödyntää Suomessa. 

Työn  tilaajana tielaitokselta  on  ollut  tienpidon  suunnittelusta arkkitehti  Ulla 
 Priha.  Työn  on  laatinut  Liikenneliiton  tutkija  FM  Maija Vähä-Rahka. Tienpi

-don  suunnittelusta työn  taittoon  ja  kuvien piirtämisen ovat osallistuneet Tar-
ja Järvinen  ja  Sinikka  Mun  ukka.  
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Pyöräilyn edistäminen Euroopassa 
JOHDANTO  

kilometnitä (Tielaitos  1992).  Kevyen liikenteen väylän  välityskyky  on  viisin-
kertainen  autoväylään  nähden  (Rauh et al 1994 b).  

Taulukko  1. 	Pyördilyn  osuus aikuisten  henkilöliikenteen  matkoista vuosina  
1986 (13-64-vuotiaat)  ja  1992 (18-70-vuotiaat)  (Tielaitos 

 1993:53).  

Kulkutavan osuus (%) matkaluvusta 
Kulkutapa Pikaupunkiscutu  Muu  Suomi Koko  maa ',hteenci  

1986 1992 1986 1992 1986 1992  
hakulj.  36,8 47,5 54,4 64,4 50,9 61,1  
hamatk.  5,3 5,9 8,3 7,3 7,7 7,0  
linja-auto 27,1 18,8 6,4 4,8 10,5 7,6  
juna  9,0 9,3 0,8 1,0 2,5 2,7  
polkupyÖrä  4,8 6,3 15,1 11,8 13,0 10.7  

kävely  15,6 11,1 12,5 9,3 13,1 9,7  

muu  1,4 1,2 2,6 1,4 2,3 1,3  
yhteenst%  100,0 1000 100,0 1000 l00,() 100,0 

1U 	¶111!  
tiMt 	iU1 	fl1II 
ftfl 	iHH 	11l 

Ilifti 	11U 	flHI1 	i1H1 
flt 	UHHII1 	fffl 	!1Hn llHliH 

IIS 	•  III 	. IIS 	•  III 	III  

Kuva  1. 	3.5  metriä leveän vaylan välityskyky kulkumuotojen suhteen  (Rauh et al 1994 
b).  

Pyöräily kohottaa kuntoa  ja  parantaa terveyttä  vähentäen  näin  sairauskulu
-ja ja  tyäkyvyttömyyspäiviä.  Säännöllisen  pyäräilyn  myötä  elämänlaatu  para-

nee  ja  työn tuottavuus nousee. Päivittäin  pyöräilevälle  jää  enemmän vapaa- 
aikaa kun työpäivän päätteeksi ei tarvitse ajaa autolla harrastuksiin. Yhdys-
valtalaisessa tutkimuksessa (otos  17 000)  arvioitiin vajaan sadan  (96,5 km) 

 kilometrin viikottaisen pyöräilyn  35  ikävuodesta  lähtien lisäävän ihmisen 
 elinikää  2,5  vuotta odotettavissa olevaan  elinikään  nähden. Suomessa  on 
 arvoitu  yksittäisen  3,54  kilometrin  pyörämatkan aikaansaavan  yhteiskunnal-

le säästöä terveys-  ja  sosiaalimenoissa  1,77  markkaa.  Jos  osa  Suomen vä-
estöstä  pyöräilee  säännöllisesti pyöräilyn  kaksinkertaistuessa  on  sosiaali-  ja 

 terveysalan  säästöjen  arvioitu olevan vähintään  410  Mmk vuodessa (Vilku-
na  1993).  (ks. myös  Fergusson  et al 1993)  
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JON  DANTO  

Ilmasto  on  usein mainittu syyksi siihen, miksi Suomessa pyöräillään niin vä-
hän  ja  miksi pyöräilyä ei kannata edistää. Kuitenkin pohjoisessa Oulussa lä-
hes kolmannes matkoista tehdään pyörällä. Helsingissä noin kymmenesosa 
matkoista taittuu pyörällä, kausivaihtelun ollessa paljon suurempi kuin Ou-
lussa. Suurin  osa  vuodesta  on  etenkin Etelä-Suomessa sopivaa pyöräilyai-
kaa. Sopivalla vaatetuksella  ja varusteilla pyöräillä  voi läpi vuoden huonom-
massakin säässä,  jos  pyöräily-yhteydet  ja  väylien kunnossapito muuten  on 

 turvattu. 

Suomessa kaikista henkilöliikenteen matkoista noin  7 %  tehdään polkupyö-
rällä, jalan  13 % (Tielaitos 1993).  Suomen liikenneministeriössä vuonna 
tehdyn tutkimuksen mukaan taajamien liikenteen kehittämistarpeista tär-
keimpänä piti kevyen liikenteen väylien lisärakentamista  36 %.  Kaiken  kaik-
kiaan uusia kevyen liikenteen väyliä toivoi  80 %  vastanneista. (Liikennemi-
nisteriö  1994)  

Mandollisuudet pyöräilyn lisäämiseen ovat Suomessa hyvät. Noin puolet 
 (48 %) henkilöautolla  kuljettajana tehdyistä matkoista  on  alle  kuusi kilomet

-nä (Tielaitos 1993). Automatka  voi korvautua lyhyemmällä pyärämatkalla 
esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 
- 	autolla tehtävän henkilön vienti-  ja hakumatka (esim.  kouluun , harras- 

tuksiin jne) korvataan pyörämatkalla, jolloin neljä automatkaa korvau-
tuu kandella pyörämatkalla 

- 	pitkä automatka korvataan joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn matkaketjulla 
- 	autolla tehtävä pidempi ostosmatka korvataan lähipalvelukeskukseen 

tehtävällä lyhyemmällä pyörämatkalla kulkutapatottumusten  muuttu-
essa  ja  asuinalueiden monipuolistuessa 

- 	auto  korvataan pyörällä huvi -ja lomamatkalla  (Vilkuna  1993).  

Taulukko  2. 	Pyördilyn potentiaalL  Aikuisten  (18-70-  vuotiaat)  kulkumuoto- 
jakauma Suomessa  matkan  pituuden mukaan vuonna  1992. 
(Tielaitos 1993:27) 
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PyÖriIyn  edistäminen Euroopassa 
JOHDANTO  

1.2  Tutkimustavoitteet 

Tielaitoksella  on  vuonna  1992  aloitettu liikenteen  ja  maankäytän  välistä 
vuorovaikutusta selvittävä strateginen tutkimus-  ja  kehittämisprojekti  (SI). 
Projektin  tavoitteena  on  tuottaa  perustietoa,  selvittää erilaisten  ratkaisumal

-lien  vaikutuksia  ja  samalla lisätä keskinäistä vuorovaikutusta  maankäytän 
 suunnittelijoiden  ja  liikennesuunnittelijoiden  kesken. Keskeisenä  näkökul

-mana  on  kestävän kehityksen ideat tasapainoisesta  ja  ympäristön kannalta 
kestävästä liikenne-  ja  yhdyskuntarakenteesta.  

Tämä raportti pyöräilyn edistämisestä Euroopassa  on  laadittu  osaselvityk-
senä  liikenteen  ja  maankäytön  tutkimusprojektiin.  Työn  on  laatinut Liikenne- 
liitto  ry:n  tutkija  tielaitoksen toimeksiantona. Liikenneliitto  on  vuonna  1993 

 perustettu  joukkollikenteen  käyttäjien, pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden etu-
järjestö, joka pyrkii edistämään kestävän kehityksen mukaista  ja  kaikki lii-
kenteen osapuolet tasapuolisesti  huomioonottavaa liikennepolitiikkaa  ja 

 -suunnittelua. 

Työssä kartoitetaan pyöräilyn edistämisestä saatuja kokemuksia muualla 
Euroopassa  ja  pohditaan niiden  hyödyntämismandollisuuksia  Suomeen. 
Tavoitteena  on  määritellä millaisia  liikennepoliittisia  ja  liikennesuunnittelun 

 toimia tarvitaan, jotta pyöräilyn osuus liikenteessä kasvaisi. Tavoitteena ei 
ole luoda teknistä  suunnitteluohjeistoa  vaan pääpaino  on  pyöräilyn edistä

-misprojektien  esittelyssä  ja  tulosten arvioinnissa. Etenkin tuodaan esille ne 
 suunnittelujärjestelmät  ja  vastuutahot,  jotka ovat olleet  onnistuneiden  pyö-

räilyn  edistämisprojektien  taustalla.  Vakiovastauksia  kysymyksiin: "pitääkö 
 jalankulku  ja  pyöräily erotella"  tai  "sallitaanko  pyöräily  kävelyalueilla"  ei täs-

sä työssä anneta, vaan esitellään erilaisia mandollisuuksia parantaa pyöräi-
lyn sujuvuutta  ja  turvallisuutta sekä edistää eri  kulkumuotojen  yhteistyötä.  

Pyöräliikenteen  suosion kasvaessa  on  tarpeen arvioida nykyisen  suunnitte-
lujärjestelmän  soveltuvuutta  ja  edellytyksiä vastata yhä lisääntyvään kysyn-
tään. Teknisistä, sekä  pyöräliikennettä  että  koko  liikennejärjestelmää  koske-
vista ratkaisuista, nostetaan esille tärkeimmät  ja  tehokkaimmiksi  osoittautu-
neet eurooppalaiset esimerkit. Listaa jatketaan teknisiä keinoja laajemmalla 

 keinovalikoimalla.  Tuloksena  on  mandollisimman monipuolinen  ja  ehkä suo-
malaisille  liikennesuunnittelijoille  uusia ideoita antava esitys asioista, joita 
tulee huomioida pyöräilyä tehokkaasti  edistettäessä.  

Eurooppalaisista kaupungeista  tutkimuskohteiksi  pyrittiin valitsemaan mah-
dollisimman hyvin pyöräilyn edistämisessä onnistuneita kaupunkeja  ja  mai-
ta. Mukaan valitut  esimerkkikaupungit  ovat kaupunkeja, joissa  on  ollut  pyö-
räilynedistämisprojekteja  ja  joista  on  julkaistu luotettavaa aineistoa.  (Ks.  ku-
va  2).  Kohteiden valintaa kuitenkin rajoitti materiaalin saatavuus  ja  laatu.  
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JONDANTO  

Kuva  2. 	Tutkimuksen esimerkkikaupungit  ja  Cities for Cyclists' projektikaupungit  
vuonna  1995. 
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JOHDANTO 

Jotta esitys voisi toimia mandollisimman hyvin apuna pyäräilyn edistämis-
hankkeissa  on  työn kannalta keskeisimmistä aihekokonaisuuksista liitteinä 
esitetty graafiset yhteenvedot. Taulukoissa esitetään pyöräilyn suurimmat 
ongelmat  ja  keinoja niiden ratkaisemiseksi. Taulukkoja voidaan käyttää  tar-
kistuslistoina pyäräilyn  käytännön edistämistyössä.  

1.3  Aineisto  ja  määritelmät 

Tutkimuksen aineisto  on  pääasiassa alan ulkomaista kirjallisuutta  ja  semi-
naariesitelmiä.  Aineistoa  on täydennetty tutustumiskäynneillä  ja  paikallisten 
liikennesuunnittelijoiden haastatteluilla syksyn  1994  aikana. Pyöräliikennet

-tä on  tutkittu toistaiseksi melko vähän. Kaikkia haluttuja näkökohtia ei ole-
kaan kaikista kaupungeista ollut mandollista tarkastella  ja  kaupungeista pai-
notetaan eri asioita. Esimerkiksi luotettavia tilastoja pyöräilysuontteista  on 

 saatavilla  vain  muutamasta kaupungista. 

Tutkimuksessa  on  pyritty välttämään  termin  "kevyt liikenne" käyttöä. Työ 
keskittyy pyöräliikenteeseen  ja  kevyt liikenne  on  muualla Euroopassa harvi-
nainen  ja epätäsmällinen  termi. Jalankulkua  ja  pyöräilyä  on  vaikea käsitellä 
yhtenä kokonaisuutena niiden erilaisen luonteen takia.  Jo nopeusero,  noin 

 10-30 km  tunnissa asettaa kulkumuodot liikenteessä erilaiseen asemaan. 

Pyörätiestöä  ja  Suomessa kevyen liikenteen väyliä merkitseviä termejä  on 
 muualla Euroopassa useita. Tämän työn keskeisimmät  termit ja  niiden eng-

lanninkieliset vastineet ovat: 
- 	pyöräkaista  (bicycle lane) = maalauksella ajoradasta  erotettu pyörille 

tarkoitettu kaista 
- 	pyörätie  (cycle road, cycle track, cycle path) =  erillinen pyörätie  tai  yh- 

distetty jalkakäytävä-  ja pyörätie 
- 	pyöräreitti  (cycle route) = pyöräilylle  sovelias kulkureitti (kaupunki-, 

alue-  tai lähireitti)  yleensä muusta tiestöstä erillään  tai vähäliikentei-
nen  katu 

Työn toisessa luvussa keskitytään esimerkkimaiden  ja  -kaupunkien pyöräi-
lyn edistämistyön esittelyyn.  Lista  asioista, jotka  on  pyritty ottamaan huomi-
oon kutakin maata  ja  kaupunkia käsiteltäessä  on  liitteenä  1.  Kolmannessa 
luvussa arvioidaan eurooppalaisten kokemusten hyödyntämismandollisuuk

-sia  suomalaiseen suunnittelukäytäntöön  ja olemassaolevaan lilkennejärjes-
telmään.  Samassa luvussa esitetään tarve jatkotutkimukselle. Neljäntenä 
lukuna  on  yhteenveto, jonka jälkeen  on liitteeksi  kerätty tarkistuslistat pyö-
räilyn edistämiseksi käytännössä  ja lista  aihetta käsittelevästä lisä- 
kirjallisuudesta. 
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2  PYÖRÄILYN  EDISTAMISEN  ESIMERKKEJÄ EUROO-
PASTA 

Euroopassa pyöräilyn edistämisessä  on  laaja kirjo.  On  maita  ja  kaupunkeja, 
joissa pyöräilyn edistäminen  on  jäänyt puheiden tasolle  ja  maita, joissa  on 

 saatu aikaan konkreettisia tuloksia. Joissakin kaupungeissa pyöräily vastaa 
jopa lähes puolesta  henkilöliikennettä,  joissakin  pyäräilyn prosentuaalinen 

 osuus  on  nolla.  Maat, joissa pyöräilyn suosio laski kaikkein vähiten taloudel-
lisen kasvun  ja  nopean  autoistumisen  aikana ovat myös nyt parhaita esi-
merkkejä pyöräilyn edistämisessä. Parhaimpia maita  esimerkeiksi  ovat 
Alankomaat  ja  Tanska, mutta  esimerkillisiä  kaupunkeja löytyy myös muista 
maista. 

Liikenteen rauhoittaminen,  elinympänstöjen  viihtyvyyden parantaminen  ja 
 liikenteen  minimointi  liittyvät läheisesti pyöräilyn edistämiseen. Tekninen 
 keinovalikoima  tavoitteen saavuttamiseksi vaihtelee maittain etenkin  Ijiken-

nekulttuurista  johtuen. Seuraavissa  esimerkeissä  tavoitteet ovat yhtenäiset: 
pyöräilyn lisääminen, liikenneturvallisuuden parantaminen  ja  liikkumisen su-
juvuuden  ja  tasa-arvoisuuden turvaaminen. Laajasta  keinovalikoimasta  voi-
daan löytää ideoita suomalaistenkin kaupunkien  pyäräilyn  edistämiseen.  

2.1  Valtioiden yhteistyöhankkeet  

2.1.1  Euroopan  pyöräilijäjärjestöjen  liitto 

Kansainvälisten kokemusten vaihto  ja  yhteistyö  on  arvokasta  edistettäessä 
 pyöräilyä valtakunnallisella  ja  paikallisella tasolla. Eurooppalainen pyöräily- 

järjestöjen katto-organisaatio  European Cyclists Federation  (ECF)  on  pe-
rustettu vuonna  1983  edistämään pyöräilyä kestävän kehityksen mukaisena 

 liikennemuotona  sekä arki- että  virkistyskäytässä.  Jäseninä poliittisesti si-
toutumattomassa  ECF:ssä  on 33  pyöräilyalan kansalaisjärjestöä  20  eri 
maasta. Suomalaisia jäseniä ovat  Liikenneliitto  ja  Helsingin Polkupyöräilijät 

 (H  EPO).  

Euroopan  pyöräilijäjärjestöjen  liiton tavoitteena  on  edistää  ympänstöystäväl-
listä liikennepolitiikkaa,  jolla parannetaan ihmisten  elinympäristöjä.  Keskeisi-
nä keinoina kohti kestävää liikennettä pidetään autoilun vähentämistä  ja 

 pyöräilyn lisäämistä.  Pyäräilyn  etujen hyödyntäminen edellyttää aktiivista  lii-
kennepolitiikkaa  ja  pyöräilyä  suosivaa liikennesuunnittelua. ECF  pyrkii toi-
minnassaan rohkaisemaan kuntien  liikennesuunnittelijoita  suosimaan pyö-
räilyä.  (Hörmann  1991)  

ECF:llä  on  hyvät yhteydet Euroopan parlamenttiin  ja  Euroopan unionin  (EU) 
 komissioon.  ECF  on  myös edustettuna YK:n alaisessa Euroopan liikenne- 

ministerien konferenssissa  (CEMT)  sekä kolmessa  EU:n direktoraatissa. 
ECF:llä  on  teetetty  useita tutkimuksia liittyen pyöräilyn edistämiseen.  ECF 

 tekee yhteistyötä japanilaisen  Shimanon pyöräteollisuusyntyksen  eurooppa-
laisen tytäryhtiön kanssa  levittäen  yhtiön tuottamaa  tiedotusmateriaalia  pyö-
räilystä  ympäristöystävällisenä, terveellisenä  ja  tehokkaana liikenne- 
muotona.  
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ECF:n  vakiintunut toimintamuoto  on VeloCity-konferenssien järjestäminen. 
Näihin lähes vuosittain järjestettäviin pyöräilykonferensseihin osallistuu sa-
toja kansalaisaktivisteja, viranomaisia, tutkijoita, elinkeinoelämän edustajia 

 ja  poliitikkoja ympäri maailmaa. Kustakin konferenssista laaditaan luentojen 
pohjalta laaja yhteenvetoraportti, joka sisältää pyöräilyn edistämisen uusim-
mat uutiset  ja  saavutukset. Vuoden  1995 VeloCity-konferenssi järjestetään 
Sveitsin Baselissa. 

Eräs tärkeä ECF:n toimintamuoto  on  tutkimustiedon tuottaminen  ja  levittä-
minen kansainvälisten kokemusten vaihtamiseksi. Jäsenjärjestöille tuote-
taan kuukausittain ECF-mailing-julkaisua sekä tiedotetta uusimmista tutki-
mustuloksista  ("Bicycle Research Report; policy and provisions for cyclists 
in Europe"). 

Cities for Cyclists  '-projekti 
Kansainväliseen kokemusten vaihtoon toimintansa perustaa myös ECF:n 

 Cities For Cyclists'-projekti, joka  on  virallisesti aloitettu vuonna  1991  Mila-
non VeloCity-konferenssin yhteydessä.  Projektin toimintapenaatteena  on 

 saada jäseniksi mandollisimman monia pyöräilyn edistämisestä kiinnostu-
neita kaupunkeja, joiden välillä käytännön kokemuksia voidaan vaihtaa. 

 Projektin  vuoden jäsenmaksu  on  vuonna  1995 1000  asukasta kohden noin 
 29  markkaa  (5 ecua)  kuitenkin vähintään noin  2 900  ja  korkeintaan  11 600 

 markkaa. 

CFC-kaupunkien verkosto muodostui vuoden  1995  alussa kandeksan eu-
rooppalaisen valtion  18  kaupungista. Vuodesta  1991  mukana ovat olleet 
Saksasta  Erlangen, Alankomaista Groningen,  Tanskasta Nakskov, lso-Bn-
tanniasta  Nottingham  ja  Sveitsistä  Winterthur.  Myöhemmin mukaan ovat liit-
tyneet Saksasta Troisdorf  ja  Bremen. Alankomaista  mukana  on  nykyään 
myös Apeldoom. Iso-Britanniasta projektiin ovat liittyneet  Bristol, York  ja 

 Reading.  Itävallasta mukana  on Grazin  ja  Unkarista Gödöllön kaupunki. 
Kolding, Käöpenhamina  ja  Arhus  ovat uusimpia tanskalaisia jäsenkaupun-
keja.  Belgian Kortrijk  liittyi mukaan vuonna  1994.  Ensimmäiseksi suomalai-
seksi jäsenkaupungiksi ilmoittautui  Oulu  vuoden  1995  tammikuussa.  (Ks. 

 kuva  2) 

Cities for Cyclists' -projektin  tavoitteena  on  saada pyöräily keskeiseksi osak-
si kuntien suunnittelua  ja  poliittista ajattelua.Tarkoituksena  on  jatkaa koke-
musten, teknisten ratkaisujen  ja strategioiden  levittämistä käytännön työn 
avuksi  ja  edesauttaa  ja  tukea poliittisen  ja suunnittelukäytännön  muutosta 
pyöräily-ystävällisemmäksi. Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi  on esi-
merkkiprojektien  dokumentointi  ja Pyöräilytutkimus-raportin  ("Bicycle Re-
search Report")  levittäminen sekä pyöräilykaupunkien markkinointi viihtyisi - 
nä  ja  elävinä kaupunkeina. Vuodesta  1992 on  järjestetty vuosittainen jäsen-
maiden tapaaminen. (Hörmann  1991 & 1992) Tapaamisissa  aiheeseen liit-
tyvien luentojen lisäksi esitellään jäsenkaupunkien saavutuksia pyöräilyn 
edistämisessä  ja  tutustutaan kokouskaupungin pyöräilyjärjestelyihin. 
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Tärkein selitys pyäräilyn suosiolle Alankomaissa  on  myönteinen suhtautu-
minen pyöräilyyn  ja  määrätietoinen työ pyöräilyn edistämiseksi.  1980-luvun 
lopulla tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan yli  90 %  alankomaalaisista pi-
tää pyöräilyä erittäin hyvänä kulkumuotona, huonona  vain 7  %.  Vastanneis-
ta  63 %  ilmoitti haluavansa pyöräillä vielä nykyistäkin enemmän.  (Simons 
1987).Tärkeitä  motiiveja pyöräilyyn ovat kuntoilu  ja  kulkumuodon ympäns-
töystävällisyys.  Autolla ei kulttuurissa kohoteta henkilökohtaista statusta. 

Taulukko  3. 	Kansalaisten kokema mandollisuus korvata aulomatka pyörä- 
matkalla Alankomaissa vuonna  1989. (Louisse 1992:20 7)  

Mandollisuus  au-  autoilu  kaupunkiin kylien sislinen  icy lien  välinen autoilu 
kaupimgissa  suuntautuva autoilu autoilu  haja-asutus- 

kon aarniseen ___________- autoilu ___________ * .__________ -  alueilla 
Ei korvattavissa  350/* 58% '31% 5"% 68%  
Mandiisesti  18% 28% 28% 29% 21%  
koivissa  

Helposti  47% 14% 41% 19% 11%  
kors'atiti., _______________ _______________ _______________ ____________ ________________  

*Lue:  35  % automatkoista  kaupungeissa koetaan olevan mandollisia korvata pyöramalkalla. 

Alankomaissa pyöräitevät  kaikki ikään, sukupuoleen, varallisuuteen  tai  ase-
maan katsomatta. Opiskelumatkoista  80 %  ja  työmatkoista  33 %  tehdään 
pyörällä. Yli puolet ostosmatkoista taittuu niinikään pyärällä. Kaikkein eniten 
pyöräilevät kuitenkin  5-15  vuotiaat. Suurin  osa  alankomaalaisista sanoo 
käyttävänsä pyörää tottumuksesta eikä siksi, että pyöräilyolosuhteita olisi 
parannettu. Alankomaat  on  kuitenkin myös malliesimerkki maasta, jossa 
pyöräilyn edistäminen  on  tuottanut hyviä tuloksia. (Ploeger  1991) 

Alankomaissa  liikenteen ongelmat kärjistyivät aiemmin kuin monessa muus-
sa eurooppalaisessa valtiossa.  1960-70  luvulla myös Alankomaissa raken-
nettiin paljon uusia asuntoja usein erilleen muista toiminnoista  ja  kaupunki-
keskustoista. Teollisuus  ja  toimistot levittäytyivät myös kaupunkimaisen 
ydinalueen ulkopuolelle. Tuloksena oli valtava moottoriliikenteen kasvu  ja 

 vanhojen kaupunkialueiden rappeutuminen. Liikenteen ongelmat tiedostet
-tim  yleisemmin viimeistään enrgiakriisin jälkeen. Viimeiset  pari  vuosikym-

mentä  on Alankomaissa  pyritty rajoittamaan hajautumista  ja  suosimaan 
keskittyneempää  ja  vähemmän liikennetarvetta luovaa yhdyskuntarakennet

-ta.  Maan hallitus  on  nykyään sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen 
periaatteita myös liikenteessä. (Nethertands  ministry... 199?)  

Myös Alankomaissa pyöräilyn uhkana  on  autoilun kasvu. Autoliikenne  on 
Alankomaissa  kaksinkertaistunut viimeisten  20  vuoden aikana  ja  uhkaa 
kasvaa edelleen (Ploeger  1991).  Liikennepolitiikassa  on  nykyään pikemmin 
sääntö kuin poikkeus suosia pyörä-, jalankulku-  ja  joukkoliikennettä.  Alan-
komaat  on  länsimaisen mittapuun mukaan vauras  valtio ja  liikennepolitiikan 
tavoitteena  on  rajoittaa autoliikennettä, ei lisätä sitä. 
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Pyöräilyä halutaan  Alankomaissa  kehittää ensisijaisena  Ilikennemuotona  ly-
hyillä matkoilla. Kaikista autolla tehdyistä matkoista  40  %  on  alle  viisi kilo-
metriä  ja  helposti  pyöräiltävissä.  Pyörän käyttöä halutaan lisätä myös tär-
keimpänä  liityntäliikenteen  muotona etenkin yli kymmenen kilometrin pituisil-
la  junamatkoilla.  Alankomaiden rautatiet  on  asettanut korkeat tavoitteet  ju-
nalilkenteen lisäämiselle.  (Netherlands ministry... 199?)  

Pyöräliikenteen  suunnittelun  vastuutahot  
Alankomaiden  liikennesuunnittelusta  vastaavat maan  keskushallinto,  alue- 
hallinto,  kunnat ja nhinsanotut liikennealueet.  Liikenneministeriö pyrkii  integ-
roivaan  näkemykseen, esittää uusia keinoja, kerää  ja  levittää tietoa, antaa 
rahallista tukea  ja  hoitaa  lainsäädännölliset  tehtävät.  Pyöräilyolosuhteiden 

 parantamisessa suurin vastuu  on  alue-  ja paikallishallinnolla.  Tulevaisuu-
dessa liikenteen kehittämiseen liittyviä tehtäviä ollaan siirtämässä entistä 
enemmän  liikennealueille.  Niiden asioiden hoitajat koostuvat viranomaisista, 
yksityisistä organisaatioista, kaupan  ja  teollisuuden edustajista sekä julki-
sen liikenteen yrityksistä. Pyöräilyn edistäminen tulee olemaan olennainen 

 osa  liikennealueiden toimintaa.  (Netherlands ministry... 199?) 

Master Plan Bicycle  
Alankomaiden hallituksen julkaisema toinen liikenteen  ja kuljteuksen raken-
nesuunnitelma (Tweede Structuurschema Verkeer  en  Vervoer)  hyväksyttiin 
maan parlamentissa  1990.  Pyöräilyä koskevaa politiikkaa  tarkennettiin 

 vuonna  1991  julkaistussa,  rakennesuunnitelmaan  liittyvässä  pyöräliikenteen 
 suunnitelmassa  (Bicycle Master Plan). (Netherlands  ministry...199?)  

Liikenteen  ja  kuljetuksen  rakennesuunnitelman  tavoitteena  on  liikenteen  mi-
nimointi.  Vuonna  1986  arvioitiin autoliikenteen  suontteen työmatkoilla  kas-
vavan  70  %  vuoteen  2010  mennessä.  Rakennesuunnitelman  keinoin kasvu 
pyritään pitämään korkeintaan  35  %:ssa.  Samoin tavoitteena  on  puolittaa 
liikennemelusta  kärsivien ihmisten lukumäärä.  Hiilidioksidipäästöjä  pyritään 
samalla ajanjaksolla vähentämään  10  %, typenoksideja  sekä  hiilivetyjä  75 

 %.  Tavoitteena  on  vähentää  liikennekuolemia  puoleen  ja  loukkaantumisia 
 40  %  nykyisestä.  (Netherlands  ministry...199?) 

Pyöräliikenteen  valtakunnallisen  kehittämisuunnitelman  tavoitteena oli luo-
da yhtenäinen valtakunnallinen pyöräilyn  edistämisohjelma,  etsiä tehokkaita 
keinoja pyöräilyn lisäämiseen  ja  suunnitelmien  täytäntöönpanoon  ja  innos-
taa  en  vastuutahoja  pyöräilyn edistämiseen.  Pyöräilysuunnitelman  kaksi 
määrällistä  päätavoitetta  ovat  1)  kasvattaa pyöräilyn osuutta  henkiläliiken

-teen  kilometreistä  30  %  vuoden  1986  tasosta vuoteen  2010  mennessä  ja  2) 
 lisätä  junamatkojen  lukumäärää  15  %  vuodesta  1990  vuoteen  2010  paran-

tamalla pyörän  ja  junan  yhteiskäyttöä. (Welleman  1992 b; Netherlands 
 ministry...199?;  Replogle 1993)  

Pyäräilyn kehittämissuunnitelmaa  ohjaavat kolme  pääperiaatetta:  1)  pyöräi-
lyn rajoitukset  ja  mandollisuudet liikenteessä  on  huomioitava  (mm.  lihasvoi

-man  tarve, tasapaino,  turvattomuus energiataloudellisuus  jne.  2)  pyöräilijän 
toiveet  kuluttajana  mm.  nopeuden, turvallisuuden  ja  taloudellisuuden suh-
teen  on  otettava huomioon  ja  3)  pyöräilyn  ja  muiden  kulkutapojen  yhteistyö-
tä  on  kehitettävä  (Ploeger  1991).  Pyöräilyä pidetään varteenotettavana  kul-
kumuotona  kaikille  ihmisryhmille. 
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Perinteisten infrastruktuurin  ja  turvallisuuden  parannuskeinojen  lisäksi  kehit-
tämissuunnitelman  näkökulmaa laajennetaan ottamalla huomioon  mm. 1) 

 liikennemuodon  valintaan  ja  liikennetarpeeseen  vaikuttavat syyt  2)  yritysten 
mandollisuudet pyöräilyn edistämisessä  3)  pyörävarkaudet  ja  pysäköinti  4)  
pyörän  ja  julkisen liikenteen  yhteiskäyttö  sekä  5)  keinot vaikuttaa yleisiin 
asenteisiin liikkumisesta  (Welleman  1992 a).  

Pyöräilysuunnitelmaa  toteutetaan pilotti-  ja  testi-projekteilla. Pilottiprojektit 
 ovat luonteeltaan  integroivia,  monia kehittämisen  osa-alueita sisältäviä tut-

kimusohjelmia. Testi-projektit ovat käytännön kokeiluja.  (Verhoek  1992).  
Vastuu  pyöräilyprojektien  toteuttamisesta ei ole yksinomaan  keskushallin

-nolla  vaan myös alue-  ja  paikallishallinnolle  on  asetettu tavoitteita pyöräilyn 
edistämisessä. Oma vastuunsa  on  myös yrityksillä  ja  virkistyspalveluiden 

 järjestäjillä.  (Verhoek  1992)  

Tärkeitä pyöräilyn  kehittämissuunnitelman  käytännön suosituksia ovat yksi-
suuntaisten katujen muuttaminen  pyörille kaksisuuntaisiksi, kadunvarsipy-
säköinnin  rajoittaminen  ja  autoliikenteen  nopeusrajoitukset.  Pyöräily-yhteyk-
siä kehitetään  verkostoina,  joihin olennaisena osana liittyy reittien  viitoitus. 

 Pyöräilijän kannalta tärkeimpänä päämääränä ei pidetä  pyörätiestöä  vaan 
 sujuvia  ja  turvallisia  kulkumandollisuuksia.  Tällöin verkostoa rakennettaessa 

kyseeseen tulevat muutkin kuin erilliset  pyörätiet. (Ploeger  1991)  

Liityntäliiken  teen  kehittäminen 
Alankomaiden valtionrautateiden sekä maan liikennepolitiikan tavoitteena 

 on  kehittää pyörä-juna-matkaketjua  vaihtoehdoksi autolle pitkillä matkoilla. 
Tärkein julkisen liikenteen muoto  Alankomaissa  on  juna, toiseksi yleisin  on 

 linja-auto.  Junan käyttäjistä yli  40  %  tulee asemalle pyörällä  ja  asemalta 
 lähtijöistä  joka kymmenes ottaa  kulkuvälineekseen  pyörän.  (Verdenius 
 1992;  Bekker  1991; Replogle 1993)  

Taulukko  4. 	Junamatkaa edeltävdn  ja  sitä seuraavan  liityntäliikenteen  kul- 
kumuoto Alankomaissa  vuonna  1988.  (Verdenius  1992: 267)  

Kulkumuoto  
osuus  

ennen matkaa  
ouus  

kilomet-  
recta  

osuus  matkan  
jälkeen  

osuus 
 kilomet - 

reista 
raitioaunu  4% 6% 11%  
linja  auto 14% 28% 12% 23%  
polkupyöra  44% 35% 14% 14%  
jalenkuiku  25% 8% 52% 23%  
autonkuljettaja  5% 10% 1% 1%  
auton matkustaja  6% 9% 10°o 21%  
mopo  1% 3%  - -  

Eräs Alankomaiden pyörällä tehtävän  liityntäliikenteen  kehittämisen mah-
dollisuuksista  on  tiheä rautatieverkosto. Rautateiden  henkilöliikenteen  suon- 
te  on  noussut selvästi  1990-luvulla. Kun tavoitteena  on  vielä yli kaksinker-
taistaa junaliikenteen  suontetta  henkilöliikenteessä vuoden  1988  alusta 
vuoteen  2010  mennessä  on  myös pyöräilyn kehittämiseen  liityntäliikenteen 

 muotona edellytyksiä.  (Verdenius  1992)  
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Alankomaiden rautatiet käsittää pyörällä tehtävän  liityntäliikenteen  kolmella 
tavalla. Ensinnäkin pyritään lisäämään pyöräilyn osuutta ennen  junamatkaa 
tarjomalla  hyvät  pysäköintimandollisuudet.  Jos  junamatkat  lisääntyvät halu-
tulla  tavalla tarvitaan juna-asemilla vuonna  2010 75  %  lisäys  pyönen pysä-
köintikapasiteettiin.  (Replogle 1993;  Verdenius  1991)  

Toiseksi pyritään lisäämään pyöräilyn osuutta junamatkan jälkeisessä liityn
-täliikenteessä  parantamalla  mm.  mandollisuuksia pyörän vuokraukseen. 

Nykyään pyöriä vuokrataan lähinnä vapaa-ajan matkoille. Tarkoituksena  on 
 tehdä  vuokrauksesta  yleinen tapa myös päivittäisessä liikenteessä.  (Verde

-nius  1992).  Kuukauden junalipun lisäksi  joillain  asemilla myydään pyörä
-vuokrauksen kuukausilippua  (Replogle 1993).  

Pyörän käytön edellytyksiä  liityntäliikenteessä  pystytään parantamaan myös 
sallimalla pyörän kuljetus junassa,  jota  tällä hetkellä rajoittaa junien 

 kuljetuskapasiteetti.  Kun tilasta  on  puutetta menee matkustaja aina pyörän 
edelle. Nykyään kuljetus sallitaan pientä korvausta vastaan, ruuhka-aikojen 
ulkopuolella.  Alankomaissa  pyritään lisäämään mandollisuuksia pyörien  ju

-nakuljetuksiin,  vaikka pyörän kuljetus ei olekaan ensisijainen tavoite.  Jos 
 pyörän kuljetus kokonaan kiellettäisiin  tai  tehtäisiin liian kalliiksi voisivat use-

at matkustajat jättää junalla kulkemisen kokonaan  ja  vaihtaa autoon.  (Ver-
denius  1992)  

Nykyään kaikilla Alankomaiden juna-asemilla  on  jo  jonkinlaiset  pyöräpysä-
köintipaikat.  Joka  kymmenennellä  asemalla, lähinnä suurimmissa kaupun-
geissa ne ovat myös  valvottuja.  Pyörien  pysäköintipaikkoja  on  nelinkertai-
nen määrä  autopaikkoihin  verrattuna  (Replogle 1993). (Ks.  taulukko  5). 

 Suurin ongelma  on  yhä paikkojen riittämättömyys. Käyttäjät valittavat myös 
 ilkivallasta, varastelusta  ja  liian  lyhyistä aukioloajoista.  Riesana asemilla 

ovat myös lukuisat laittomasti  pysäköidyt  pyörät, jotka vaikeuttavat kaikkien 
 junamatkustajien  liikkumista.  (Replogle 1993;  Verdenius  1992)  

Taulukko  5. 	Eri tyyppisten pyördpysdköintipaikkojen kapasiteetti Alanko- 
maiden rautatieasemilla (Bekker  1991:72). 

Pysaicointityyppi  Asemien  - 	 Piikijën  Paikkoja  
Jukumär maara kes1 unann 

Pvörätelineet  103 20 785 932  
Valvomattomat  varastot  27 66 Q t7 2  tS 
Pyöräkaapit  17t, c 94 31  
Va'Lvotut  varastot  84 96 	9  

Alankomaiden rautatiet  on  laatinut maan  pyöräilyjärjestön  pyynnöstä suun-
nitelman  "Pyöräpysäkäinti  21" (Stalling 21),  jolla pyritään parantamaan  pyö-
nen pysäköintimandollisuuksia  rautatieasemilla. Tavoitteena  on  kokeilupro-
jektien  avulla luoda suosituksia toimivista  pysäköintijärjestelyistä. (Bekker 

 1991). (Ks.  kuva  3)  
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Tutkimus suunnittelun  L  ____ 
 eduista  

pal  

Pyöräpysäköinnin 
suunnitteluohjeiston 

 laatiminen 

palaute 

Malliprojektien 
 toteutus  ja  arviointi  

Kuva  3. 	PyÖrapysököinnin  edistämisen eteneminen  A  lankomaiden  rautatieasemilla 
('Bekker  1991:72)  

Nykyään useimmat uudet pysäköintipaikat sijoitetaan rautatieasemien  alle, 
 jolloin ne ovat riittävän lähellä asemaa, mutta eivät  vie  kallista maapinta-a-

laa. Asemille rakennetaan lähinnä  vain valvottuja pysäköintipaikkoja  ja lukit-
tavla pyäräkaappeja,  vaikka ne ovatkin kalleimpia toteuttaa. Näiden rinnalle 

 on  kehitelty myös korttijärjestelmää, jolla asiakas voi maksaa pyöränsä  kul-
jetuksesta  asemalta pysäköintialueelle  ja  pyörän turvallisesta säilytyksestä. 
(Bekker  1991).  Paitsi pyörien pysäköintiä  on  alankomaalaisilla rautatie-
asemilla tarjolla myös pyörien huoltoapua, myyntiä  ja vuokrausta  sekä mui-
ta pyöräilyn oheispalveluja  (Replogle 1993).  Monipuolisilla pyöräkeskuksilla 
pyritään lisäämään kulkumuodon houkuttelevuutta.  

2.2.1 Tilburg 

Tilburg on  Alankomaiden eteläosassa sijaitseva maan seitsemänneksi suu-
rin kaupunki (noin  165 000  asukasta). Kaupunki  on  muodostunut teollistu-
misen myötä useasta pienemmästä kylästä. Etäisyydet Tilburgin keskustan 

 ja  reuna-alueiden välillä ovat  3-5  kilometriä. Suurin  osa Tilburgin  työpaikois-
ta  on  keskustassa  ja  kunnan asukkaistakin suurin  osa  käy töissä omassa 
kunnassa. Päivittäistä työmatkaliikennettä aiheutuu myös kuntalaisten mat-
koista töihin naapurikuntiin  ja Tilburgin laitaosien teollisuusalueille.  Tilburg 
on  myös tärkeä opiskelukaupunki.  (Horman  1994)  

Kyllä yhdistäneet  tiet ovat nyt tärkeitä liikenneväyliä Tilburgin kaupunginosi-
en välillä, mutta ovat liian kapeita liikennemäänin nähden  ja  ovat etenkin 
pyöräilijöille hankalia.  (Dutch Cyclists' Union 1993).  Pyörän käyttö  on  kui-
tenkin lyhyiden etäisyyksien vuoksi helppoa  ja  yleistä. Tilburgissa työmat-
koista noin puolet tehdään pyörällä. Joukkoliikenne  sen  sijaan vastaa  vain 

 noin kolmesta prosentista kaikkia henkilöliikenteen  matkoja. (Horman  1994) 
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Tilburgin pyöräreitti-projekti 
Alankomaiden liikenneministeriö aloitti  1970-luvulla  pyöräreittiprojektin,  jon-
ka  kohdekaupungeiksi  valittiin  Tilburg  ja  Den Haag.  Tavoitteena oli kokeilla 
muista  liikennemuodoista erotettujen  pyöräteiden rakentamisen vaikutusta 
liikenteen  kulkutapajakaumaan  ja  turvallisuuteen.  Tilburgin  osalta  tavoitteik

-si  asetettiin  pyöräreithen  turvallisuus  ja  jatkuvuus,  pyöräliikenteen  etusija  hit-
tymissä  ja  liikennevaloissa sekä mandollisimman pieni autoliikenteen este- 
vaikutus. Yksisuuntaisilla kaduilla sallittiin pyöräily molempiin suuntiin  ja mo-
poliikenne  kiellettiin asuntoalueiden  pyöräliikenneväyhillä.  Keskustassa  mo- 
p0-  ja pyöräliikenne  ovat  sekoitettuja.  (Kouri  1993; Dutch Cyclists' Union 
1993) 

Tilburgin  urbaani  pyöräreitti (Tof-route)  rakennettiin halkomaan kaupungin 
keskusta itä-länsisuunnassa.  Reitti rakennettiin pääasiassa vanhaan katu- 
verkostoon. Suurimmat kustannukset tulivat ali-  ja ylikulkukäytävien  raken-
tamisesta sekä  katutilojen uudelleenrakentamisesta  ja päällystämisestä. 

 Reittiin liittyy myös  pyöräkaista  rautatieasemalle  ja  siellä sijaitsevaan pyörä- 
kellariin. Pituutta reitillä  on  yhteensä  4.5  kilometriä.  Tilburgin pyöräreitin  to-
teuttaminen maksoi runsaat  30  miljoonaa markkaa, josta  valtio  maksoi  80 
%.  Valtion rahoitus edellytti hyvää suunnitelmaa  ja esiselvityksiä.  (Kouri 

 1993; Dutch Cyclists' Union 1993) 

Tilburgin pyöräreitillä  vain ahtaimmilla  ja  autoliikenteen kannalta  välttämät-
tömimmillä osuuksilla autoilu  on  sallittu.  Pyöräreitti  on pyörille  pääasiassa 

 kaksisuuntainen,  mutta  leveämmillä  paikoilla  se on  rakennettu  yksisuuntai
-sena  kadun molemmin puolin. (Kouri  1993; Dutch Cyclists' Union 1993). 

 Reitti  on  merkitty  erottumaan ympänstöstään  valkoisilla  kaistamaalauksilla 
 ja  punertavalla kiveyksellä. Valkoinen  katkoviiva  erottaa  en  suuntiin  pyöräi-

levät. Korotetutjalkakäytävät  ovat väylän molemmin puolin. 

Kaupungin  kulkumuotojakaumaan  ei  Tof-reitin toteuttaminen vaikuttanut. 
Reitti keräsi muilta samansuuntaisilta  reiteiltä  pyöräilijöitä pikemmin kuin 

 houkuttehi  aivan uusia. Itse reitillä  pyöräilijämäärät  ovat olleet  vilkaimmillaan 
 noin  10 000-11 000 pyäräilijää  päivässä.  Työmatkojen  osuus uudella reitillä 

kasvoi  30  %:sta  42 %:iin.  Auton käyttö  koko  kaupungin alueella kasvoi  pyö-
räreitin  toteuttamisen aikana  ja  vähensi pyöräilyn  houkuttelevuutta  muilla 
alueilla.  (Horman  1994; Dutch Cyclists' Union 1993) 

Tilburgin  kokemusten mukaan autoille yksisuuntaisten katujen  kaksisuuntal
-set pyöräliikenteen  väylät lisäävät  pyöräliikennettä. Tilburgissa pyöräilymää
-rät Tof-reitillä  kolminkertaistuvat  verrattuna vanhaan reittiin. Suurin  osa  kau-

punkilaisista oli sitä mieltä että  projektin  myötä pyöräily kaupungissa helpot-
tui  ja nopeutui  sekä turvallisuus lisääntyi.  Vain 3  prosenttia asukkaista piti 
uutta reittiä huonona.  (Koun  1993)  

Pyöräily osana  liikennesuunnittelua 
Tilburgin  vuosia  1990-2000  koskevan  liikennesuunnitelman päätavoitteina 

 on  lisätä pyöräilyä  suunnittelukaudella  20 %  ja joukkoliikennettä  100 %  sa-
malla kun  autoilua  pyritään vähentämään  kymmenyksellä. Jalankulun  suo-
sio pyritään pitämään ennallaan.  (Ks.  taulukko  6). Joukkoliikenteen  huima 
tavoite  on  selitettävissä  sen  nykyisellä alhaisella osuudella. Kun joukko- 
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liikenteen osuus kaikista matkoista  on vain  noin kolme prosenttia  on  sen  ke-
hittämisessä paljon varaa.  (Horman  1994; Dutch Cyclists' Union 1993)  

Taulukko  6. 	Tilburgin liikennesuunnitelinan  tavoitteet vuodelle  2000 
(Dutch Cyclists' Union 1993:102).  

Kuilcumuoto  v. 1990 v. 2000  muutos 

henkilöauto  16% 32% -10%  
pyörä  36% 42% +20%  
julkinen liikenne  3% 6% +100%  
käely  25% 25% 0%  
yhteensa  100% 105% +5%  

Jotta viidenneksen lisäys pyöräliikenteessä olisi mandollista  on Tilburgin lii-
kennesuunnitelmaa  varten laadittu erillinen pyöräliikennesuunnitelma (Fiets 

 Plan 1993).  Tärkeimmät pyöräilyä koskevat tavoitteet ovat pyöräilyverkos
-ton  parantaminen, etuajo-oikeuksien muuttaminen pyöräilijöitä suosivaksi, 

pyörien pysäköintipaikkojen lisääminen kaikkialla kaupungissa  ja  valvottu-
jen, mutta maksuttomien pyönen pysäkäintipaikkojen rakentaminen molem-
mille Tilburgin rautatieasemille.  (Dutch Cyclists' Union 1993).  Nykyisin rau-
tatieasemalla sijaitsevat pysäkäintipaikat ovat yksityisen ylläpitämiä  ja  osin 
kaupungin rahoittamia.  (Horman  1994) 

Tilburgin pyöräreitit  rakennetaan seuraamaan pääasiassa olemassaolevia 
ajoväyliä,  sillä  pyöräilijöiden  on  huomattu suosivan liikenteen pääväyliä pi-
kemmin kuin vaikeammin kaupunkirakenteeseen hahmotettavia erillisiä 
pyöräreittejä.  (Horman  1994).  Keskusta-alueella pyörätiet-  ja kaistat  raken-
netaan pääasiassa ajoradoille. Pyöräilyverkostoa parannetaan rakentamalla 
kaksi itä-länsi-suuntaista pyöräreittiä  ja  kolme reittiä pohjoisesta itään. Suu-
rimpaan osaan risteyksiä suunnitellaan etuajo-oikeutta pyöräilijäille  tai pyä-
räilijöiden odotusaikojen  lyhentämistä liikennevaloissa.  (Dutch Cyclists' Uni-
on 1993).  Myös Tilburgissa  on liikenneympyröitä,  joissa  on  oma värillinen 
kaistansa pyönlle. 

Autoilua  rajoitetaan Tilburgissa paitsi kaventamalla ajoratoja myös vähentä-
mällä kulkuolkeutta. Katuja muutetaan yksisuuntaisiksi autoille, mutta pyö-
räily sallitaan molempiin suuntiin. Autojen pysäköinnille  on  asetettu rajoituk-
sia etenkin keskustassa. Liikennesuunnitelma vuodelle  2000  pitää sisällään 
myös ajatuksen moottoriliikenteen kehätiestä. Kehätie tultaneen rakenta-
maan noin  1-2  kilometrin päähän ydinkeskustasta.  Sen  sisällä  vain  huolto-
yms. tarpeellinen ajoneuvollikenne olisi sallittua. Keskusta pyhitettäisiin 
joukkoliikenteelle, pyöräilylle  ja jalankululle. (Horman  1994)  

Ensimmäiset neljä liikennesuunnitelman vuotta ovat menneet tavoitteitaan 
huonommin. Autoilu  on  lisääntynyt  3-4 %.  Tämän vuoksi onkin ryhdytty 
miettimään tehokkaampia keinoja autoilun vähentämiseksi. Keskustassa 
autolla-ajoa  ja pysäköintiä  rajoitetaan edelleen.  (Horman  1994; Dutch 
Cyclists Union 1993) 
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Tilburgin pyöräliikennesuunnitelman  kustannuksista  40-50 %  maksaa  Nord-
Brabantin-maakunta, eli valtion keskushallinnon viranomainen sekä  valtio. 

 Tilburgin  projektin  suuri valtionapu riippuu osin kaupungin kokeiluprojekti-
maineesta. Kokonaisuudessaan pyöräliikennesuunnitelman toteutuksen  on 

 arvioitu maksavan  11-14  miljoonaa markkaa  (4-5  milj.  NLG) vuosittain  (Hor-
man  1994; Gemeente Tilburg 1993). 

Tilburg  huolehtii itse kokonaan alueensa pyöräreitistön suunnittelusta  ja  to-
teutuksesta. Lähikaupunkien kanssa kootussa ns. alueryhmässä keskustel-
laan Tilburgin  ja sen  lähikuntien tiehankkeista, kaupunkisuunnittelun tehtä-
vistä  ja  niiden koordinoinnista.  Parin  kolmen viikon välein kokoontuvassa 
ryhmässä käsitellään myös pyöräilyyn liittyviä asioita. Vähemmän säännöl-
listä  ja  epävirallisempaa  yhteistyötä kaupungilla  on  paikallisen pyöräilyjär-
jestön kanssa,  jolta  pyydetään lausuntoja etenkin pyöräilyä koskettavista 
hankkeista. (Horrnan  1994)  

Myös Tilburgissa pyöräreittien  ja  autottomien  alueiden toteuttamista hidas-
taa kauppiaiden vastustus. Kauppiaat pelkäävät liikevaihtonsa laskevan 
kun asiakkaiden pääsyä liikkeisiin autolla vaikeutetaan. Nykyään kauppiailla 

 on  mandollisuus tehdä valitus  ja  korvausanomus,  jos  uuden pyöräreitin  tai 
kävelyalueen  toteuttaminen vähentää liikevaihtoa merkittävästi. Tulkinnan 
menetyksen merkittävyydestä tekee riippumaton lautakunta. Vuoden  1994 

 syksyyn mennessä ei korvauksia oltu jouduttu maksamaan.  (Horman  1994) 

2.2.2 Delft  

Usein esitetty esimerkki pyöräilyn kannalta edistyksellisestä kaupungista  on 
Delft,  keskikokoinen  100 000  asukkaan kaupunki Alankomaiden länsiosas-
sa. Kaupungissa  on  aina ollut hyvä pyöräliikenteen reitistö  ja  suhteellisen 
paljon pyöräliikennettä, mutta autoliikenteen kasvu  on  vähentänyt pyöräilyä 
myös Delftissä viimeisten  parin  vuosikymmenen aikana. Autoistuminen  on 

 kuitenkin saatu pysähtymään  ja  pyöräilyn osuutta nostetuksi määrätietoisel-
Ia pyöräilyä suosivalla liikennesuunnittelulla. Nykyään yli  40 %  kaupungissa 
tehtävistä matkoista tehdään pyörällä.  (Hartman 1990; Dutch Cyclists' Uni-
on 1993) 

Delft Master  Plan  
Alankomaiden liikenneministeriö valitsi Deiftin pyöräilyn kokeilukaupungiksi 

 1970-luvulla. Tarkoituksena oli kokeilla ideaa urbaanista pyöräilyverkostos
-ta,  jonka oletettiin lisäävän pyöräilyä enemmän kuin yksittäisten väylien. 

Vuonna  1975  julkaistun "kaupunkipyöräreittien kokeiluprojekti"-julkaisun 
pohjalta oli Haagin  ja  Tilburgin  kaupunkeihin rakennettu kaksi korkealuok-
kaista pyöräreittiä. Pyöräilysuoritteet eivät kuitenkaan olleet lisääntyneet  ko-
ko  kaupungissa, vaan  vain  mainituilla reiteillä  ja  auton käytön kasvua ei 
saatu pysähtymään. Delftin projektissa haluttiin oppia saaduista kokemuk-
sista  ja  päädyttiin kehittämään pyöräreittejä verkostoajatuksen pohjalta. 

 (mm. Hartman 1990; Grotenhuis 1987 a & b; Wilmink 1987;  Kouri  1992) 

Deiftin pyöräilyverkoston  kehittämiseen liittyi olennaisesti ns.  "missing links" 
 (puuttuvat yhteydet) -käsite. Verkostoa alettiin suunnitella etsimällä verkos-

ton puuttuvat yhteydet, yhdistämällä  jo  olemassaolevat  väylät toisiinsa sekä 
poistamalla niillä olevat esteet. Mandollisimman suuren pyöräilysuontteen 



28 	 Pyorailyn  edistäminen Euroopassa  
PYÖRAILYN EDISTAMISEN  ESIMERKKEJÄ EUROOPASTA 

saamiseksi suunniteltiin  pyöräilyverkosto,  joka luo  pyöräilijälle  kuvan no-
peasta,  sujuvasta  ja  turvallisesta reitistä  ja  on  omiaan lisäämään  kulkumuo

-don houkuttelevuutta. (mm. Gommers 1987)  

Pyöräteiden rakentaminen ei yksittäisenä toimenpiteenä lisää pyöräilyä. 
Siksi  Delftissäkin  pyöräilyn  edistämisohjelmaan  kuului laaja  tiedotuskam-
panja,  jolla kuntalaisille tiedotettiin meneillään olevista kehittämistoimista  ja 

 uusista  reiteistä.  Asukkaisiin otettiin yhteyttä  jo  verkoston suunnitteluvai-
heessa. Heiltä kysyttiin mielipidettä sekä  koko  pyöräilysuunnitelman  pää- 
kohdista että varsinaisista  toteuttamissuunnitelmista.  Osallistuminen järjes-
tettiin asiantuntijoille, eri järjestöille  ja  eri alueiden asukkaista  muodostetuille 

 ryhmille, joissa olivat edustettuina kaikki  ikäryhmät.  (Delft municipality 1984) 

Deiftin pyöräilyverkoston  kehittäminen perustui monipuoliseen tutkimustyö-
hön ennen  ja  jälkeen verkoston parantamisen. Ennenkaikkea oli tarkoitus 
tutkia, miten suunnitelman toteutus vaikuttaa pyörän käyttöön, mukavuu-
teen  ja  turvallisuuteen, testata  verkostoajatusta  sekä kerätä aineistoa liiken-
teen käyttäjien  käyttäytymismuutoksista.  Projektista saatuja tuloksia halut-
tiin hyödyntää myös muiden kaupunkien  liikennesuunnittelussa.  

Kuva  4. 	De/fin pyöräilysuunnitelman  kokeilu-  ja kontrollialueet. (Delfi  municipality 
1985)  
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Vertailevan tutkimusaineiston saamiseksi oli yksi  osa  kaupungista, Wippol
-der,  jätetty kehittämistoimien ulkopuolelle. Varsinaisena kokeilualueena oli 

 North-West  ja  Tanthof  (ks.  kuva  4).  Suunnitelman lähtötietoina olivat laajat 
liikennelaskennat  ja  kyselyt, joilla selvitettiin kulkutapajakaumaa myös pyö-
räilyn osalta, pyörämatkojen määränpäätä  ja  reitinvalintaa (Gommers 

 1987).  Kaikkien alueiden lähtätilanteen tutkimukset tehtiin vuosina  1982-
1983  ja projektin  tuloksia analysoivat tutkimukset  1986-1987. (Netherlands 
Ministry of Transport... 1987; Hartman 1990)  

Alankomaiden liikenneministeriö kustansi yli puolet Deiftin suunnitelman to-
teuttamisesta  ja  vastasi kokonaisuudessaan siihen liittyvän tutkimustyön ra-
hoituksesta. (Gommers  1987). Koko  projektin  kustannukset olivat noin  73 

 miljoonaa markkaa  (27  milj.  NLG), josta liikenneministenä maksoi  43  miljoo-
naa markkaa  (16  milj.  NLG)  (ten Grotenhuis 1987 b).  

Projektin  toteuttamisorganisaatio  oli kokoonpano liikenneministeriön  ja 
 Delftin  kunnan edustajista. Hallintoryhmä oli ylin päättävä elin, joka kokoon-

tui  2-3  kertaa vuodessa.  Se  päätti suunnitelman päälinjoista  ja  rahoitukses-
ta sekä koordinoi projektiin liittyvää tiedotusta, tutkimusta  ja  toteutusta.  To-
teuttamisryhmä  vastasi suunnitelman käytännön toimeenpanosta  ja  suun-
nittelusta sekä koordinoi toimet sopimaan Delftin kunnan muuhun toimin-
taan. Ryhmä kokoontui  8-10  kertaa vuodessa. Näiden lisäksi perusteettiin 
tutkimusryhmä, jonka tehtävänä oli tehdä tarvittavat esiselvitykset  ja  rapor-
toida tuloksista. (Wilmink  1987; Delft municipality 1984)  

Suunnitelman rakenne  
Delftin pyöräilysuunnitelma  (Delft Cycle Plan)  valmistui  1979.  Ensisijaisena 
tavoitteena oli lisätä pyöräilyä. Toisena tavoitteena oli vähentää autoilua 
suosimalla pyöräilyä liikennesuunnittelussa. Kolmanneksi haluttiin parantaa 
pyöräilijöiden turvallisuutta. (Wilmink  1987).  Tärkeimmäksi keinoksi tavoit-
teen saavuttamiseksi oli kirjattu urbaanin pyöräilyverkoston rakentaminen. 

 (ten Grotenhuis 1987 a, 1989) 

Pyäräilyverkostosuunnitelman  pohjana oli olemassaoleva pyörätiestö, joka 
muodosti  75 % tavoiteverkostosta (Netherlands Ministry of Transport... 
1987;  Kouri  1992). Tavoiteverkosto  suunniteltiin etsimällä puuttuvat yhtey-
det  ja  yhdistämällä väylät keskenään. Verkosto luotiin rakentamalla puuttu-
vat yhteydet  ja  parantamalla olemassaolevia. Reiteiltä poistettiin ylimääräi-
siä esteitä, esim. yksisuuntaisia teitä muutettiin mandollisuuksien mukaan 
pyönile kaksisuuntaisiksi  ja  risteysjärjestelyjä  muutettiin pyöräilijöitä suosi-
viksi. Muita kehittämiskeinoja olivat  mm. odotustilat pyönhle risteysalueille  ja 

 liikennevalojen ohjehmointi pyöräilijöitä suosivaksi. Myös pyörien pysäkäinti-
mandollisuuksia lisättiin.  (ten Grotenhuis 1987 a) 

Delftin pyöräilyverkosto  suunniteltiin hierarkialtaan kolmitasoiseksi  pää-, 
 alue-  ja  lähireiteistä  (ks.  kuva  5). Pääreiteihlä (urban network) pyöräreittien 

 väli  on 400-600  metriä.  Jos  tällä tasolla puuttuu yksi verkon hinkeistä tulee 
pyöräilijälle jopa kilometn lisämatkaa  (ten Grotenhuis et al 1984). Pääreitit 

 kuljettavat pyöräilyn päävirrat työpaikka-alueille, peruskouluihin, virkistys- 
alueille jne. Näiden reittien kapasiteetti  on  kaikkein suurin,  sillä  niitä käyte-
tään lähinnä pitkämatkaiseen päivittäiseen liikenteeseen. Suurimmat esteet 
pääreiteillä ovat kanaalit, rautatiet  ja  autojen pääväylät. Näillä väylillä 
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tarvittiinkin  eniten suuria investointeja, kuten  alikulkukäytäviä  ja  siltoja. 
(Kouri  1992; Netherlands Ministry of transport...1987)  

Toisen  pyöräreittitason  muodostavat  aluereitit  (district routes)  korkeintaan 
 200-300  metrin etäisyydellä toisistaan. Tämän  väylästön  tarkoituksena  on 
 yhdistää alueen sisällä olevia toimintoja  ja  toisaalta johtaa liikenne  päärei

-teille. Suun  osa aluereittien  käyttäjistä  on  lapsia  ja  vanhuksia, jotka tekevät 
 lyhyehköjä  matkoja  kouluihin  ja  kauppoihin. Suunnitelman tavoitteissa alue- 

reiteillä pyöräilijöiden lukumäärää tärkeämpi tekijä  on  väylän laatu  ja yhdis-
tävyys.  Jos  tällä tasolla verkostosta puuttuu yksi linkki joutuvat pyöräilijät 
kulkemaan noin  500  metriä pidemmän  matkan  kuin  jos  yhteys olisi.  (Koun 

 1992; Netherlands Ministry of Transport...1987) 

Lähireittien  (subdistrict routes)  etäisyys toisistaan saa olla korkeintaan  100 
 metriä. Yleensä matkat ovat hyvin lyhyitä  ja  ne voidaan tehdä myös jalan. 

Eniten  lähireittejä  käyttävät lapset liikkuessaan  naapurustossa.  Alueella  on 
 usein pieniä siltoja  ja jalkakäytäviä.  Joskus reitin osana  on woonerf-katu, 

jossa kaikki liikenne  on  sallittua, mutta nopeudet korkeintaan  30  kilometriä 
tunnissa.  (ten Grotenhuis 1987 a; Netherlands Ministry of transport... 1987) 

Deiftin  suunnitelma toteutettiin  1980-luvun  puoleenvaliin  mennessä. Suun-
nitelmaan liittyen rakennettiin kaksi suurta  pyörätunnelia,  kolme siltaa,  11.8 

 kilometriä pyöräteitä  ja -kaistoja  sekä  2.6  kilometriä teitä, jotka ovat  pyörille 
kaksisuuntaisia,  mutta autoille yksisuuntaisia.  (Hartman 1990). 

Pyöräilypmjektin  tulokset 
Delftin pyöräilyprojektin  tulokset perustuvat vertailevaan aineistoon,  jota 

 saatiin ennen  ja  jälkeen  projektin  toteuttamisen.  Wippolderin kontrollialueel
-la  tapahtuneita muutoksia liikenteessä verrattiin muutoksiin alueilla, joissa 

pyöräilyn olosuhteita oli  edistetty.  Projektia arvioitiin viidestä eri näkökul-
masta:  1)  muutokset  kulkutapajakaumassa  2)  muutokset pyöräilijöiden läh-
tö-  ja tulopaikoissa  3)  muutokset pyöräilijöiden  reitinvalinnassa  4)  muutok-
set pyöräilijöiden  tuntemuksissa  turvallisuuden  ja  mukavuuden suhteen se-
kä  5)  muutokset liikenneturvallisuudessa.  (Hartman 1990).  Kaikkia taloudel-
lisia  ja  ympäristöllisiä etuja ei siis arvioitu. 

Polkupyörän käyttö lisääntyi  Wippolderin kontrollialuetta  lukuunottamatta 
kaikkialla kaupungissa.  Wippolderissa  auton käyttö kasvatti suosiotaan. 
Eniten pyöräily lisääntyi  pääreiteillä. Pyärämatkojen  lukumäärä kasvoi  koko 

 kunnan alueella neljä prosenttia  pyörämatkojen  pituuden kasvaessa kah-
deksan prosenttia. Kun samalla  pyörämatkojen  keskimääräinen kestoaika 
pysyi samana voidaan  pyöräilyverkoston  toteuttamisella todeta olleen vai-
kutuksia etenkin  matkan  sujuvuuteen.  Aina  ei reitin pituus ratkaissut reitin 
valintaa vaan usein valittiin pidempi reitti, joka  on hyväkuntoisempi,  erillään 

 ajoradasta  tai  muuten  viihtyisämpi  ja  nopeampi.  (Netherlands Ministry of 
Transport...1987) 
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Kolmen tason  p yörä tie  verkoston periaate 

Puuttuvan yhteyden vaikutus  matkan  pituuteen 
(piirustusteknisistä syistä reiti ovat suorassa  kulmassa) 

Pääreitistö 	 Aluereitistö 	 Lähi reitistö  

W A reit  tien etäisyys _________ reittien etäisyys reittien etä/syys 	• 	 ___________ 

_____________ 	 _________ 

 noin  100-150m  

noin  400-600m 	 noin  200-300m 

P1äreitistÖ 
Aluereitistö  

Delft 

.,:  

-4.  

Tt 
Kuva  5. 	De/fin pyöräily'erkosto  ja  reittien hierarkia  (Netherlands Ministry on 

Transport and Public Works 1987: appendix 1).  
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Auton käyttö verkoston toteuttamisen jälkeen pysyi suunnilleen samana. 
Merkittävä  tulos  oli auton käytön kasvun pysähtyminen.  Vain Wippolderin 
kontrollialueella  auton käyttö lisääntyi samalla nopeudella kuin  koko  kau-
pungissa ennen pyöräilyprojektin toteuttamista.Wippolderissa autoa käytet-
tiin  13 %  enemmän  1980-luvun loppupuolella kuin vuosikymmenen alussa. 
Muualla kunnassa muutoksia tapahtui auton käytön kohteissa. Kaupungin 
sisällä tehdyt automatkat vähenivät suunnilleen saman verran kuin kaupun-
gin keskustan ulkopuoliset matkat lisääntyivät. Myös  automatkojen  keskipi-
tuus  hieman kasvoi koska lyhyempiä keskustassa tehtyjä  matkoja  oli vä-
hemmän.  (Netherlands Ministry of Transport...1987) 

Pyörämatkojen  kasvu oli pääasiassa seurausta auton käytön  ja  jalankulun 
 vähenemisestä. Tehdyistä kyselyistä kävi ilmi, että uusista pyörämatkoista 

oli ennen puolet tehty jalan  ja  lähes puolet autolla. Joukkoliikenteen  matko-
jen  korvautuminen pyörämatkoilla  oli hyvin vähäistä. Eniten pyörämatkojaan 
olivat lisänneet aikuiset  35-50  vuotiaat  ja  heistä miehet useammin kuin nai-
set. Ennen  projektin  toteuttamista keski-ikäisten miesten pyöräily  olikin  kaik-
kein vähäisintä. Useimmiten  auto tai jalankulku  vaihdettiin pyörään  ostos- 
matkoilla.  (Netherlands Ministry of Transport...1987)  

Yleistynyt pyöräily ei Delftissä lisännyt pyöräonnettomuuksia, joskaan ei 
paljon vähentänytkään. Lisääntyneet pyörämatkat kuitenkin alensivat nskiä 
joutua pyörällä onnettomuuteen. Tärkeä syy onnettomuuksien lievään vä-
henemiseen olivat ilmeisesti pyöräteiden  ja  eritasojen  rakentaminen. Tosin 

 koko  Alankomaissa  on 1970-luvulta lähtien yleinen liikenneturvallisuus li-
sääntynyt. Verrattuna  koko  maan tilastoihin  on Delftin  kaupunki nykyään 
pyöräilijän kannalta yksi maan turvallisimpia.  (ten Grotenhuis 1987) 

Delftin pyöräilyverkoston  toteuttamisesta  on  saatu kokemuksia, joita voi-
daan hyödyntää myös muissa kaupungeissa. Mitään erityistä juuri Delftille 
ominaista piirrettä, joka edistälsi pyöräilyä erityisesti Delftissä, mutta ei 
muissa kaupungeissa ei havaittu. Tulokset pyöräilyverkoston  ja  ns.  "puuttu-
vien yhteyksien" periaatteen kokeilusta ovat hyvät. Tiheä, johdonmukainen 

 ja  yhtenäinen pyöräilyverkosto lisää pyöräilyä. Pyöräilijät suosivat yleensä 
nopeinta reittiä eivät välttämättä aina suonnta  ja  turvallisinta.  (Hartman 
1990). Jos  siis pyöräilysuoritetta halutaan lisätä  on  tehokas keino lähteä ke-
hittämään pyöräreittejä tiheänä, hierarkisena verkostona. 

Mukaan pyöräilyverkoston kehittämiseen tulee liittää asukkaiden osallistu-
minen  ja  tiedottaminen. Delftissäkin asenteet pyöräilyä kohtaan muuuttuivat 
myänteisemmiksi  projektin  toteuttamisen myötä.  Vain 10 %  kaupunkilaisista 
moittii projektia epäonnistuneeksi  ja  autoilun olosuhteiden huonontuneen. 

 (Hartman 1990) 

2.2.3 Groningen 

Groningen on  keskikokoinen,  170 000  asukkaan kaupunki Alankomaiden 
koillisosassa. Kaupungissa sijaitseva yliopisto laskee asukkaiden keski-iän  
33  vuoteen. Noin  30  kilometrin säteellä kaupungista asuu yhteensä 

 230 000  ihmistä, joista suuri  osa  käy töissä Groningenissa.  Groningen  tarjo-
aa työtä noin  100 000  työntekijälle, joista puolet tulee kaupungin ulkopuolel-
ta. Työssäkäyntialue  on  samalla liikenteellinen kokonaisuus,  jota  ohjataan 
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samoilla suunnitelmilla. (Smorenburg  1993; van Werven 1992). Maankäy-
töltään  kaupunki  on  tiivis. Matka kaupungin esikaupunkialueilta keskustaan 

 vie vain 20  minuuttia  ja uusimmatkaan  asuntoalueet eivät sijaitse viittä kilo-
metriä kauempana keskustasta  (Rauh et al 1994 b). 

Groningenissa  matkoista  57 %  tehdään pyörällä, autolla  37 %  ja  julkisilla 
kulkuvälineillä  6 %. (van Werven 1992; Huyink 1987) Groningen on  pyöräi-
lyn malliesimerkki myös Alankomaissa. Kun maan hallitus julisti uuden lii-
kennepolitiikkansa vuonna  1989  oli siinä mainitut tavoitteet otettu Gronir'tge

-nissa  osaksi liikennesuunnittelua  jo  vuosia aiemmin. Groningenin liikenne- 
suunnitelma vuodelta  1977  tavoitteli ensisijaisesti joukkoliikenteen  ja  pyöräi-
lyn aseman parantamista. (Smorenburg  1993; van Werven 1992).  Samoja 
tavoitteita edistetään ECF:n  Cities for Cyclists'  projektissa, jossa  Groningen 
on  ollut jäsenenä vuodesta  1991. 

Groningenissa  halutaan rajoittaa ns. turhaa autoilua kuten auton käyttöä 
pääasiallisena kulkumuotona lyhyillä työmatkoilla. Ehtona autoilun rajoitta-
misessa  on  kuitenkin, että  se  ei saa asettaa estettä kaupungin taloudellisel-
le kehitykselle. Kaupungin rakennesuunnitelman (Struktuurplan) tavoitteena 

 on  taloudellisen kilpailukyvyn lisäksi kaupunkilaisten korkean elämänlaadun 
takaaminen. Tämä edellyttää puuttumista myös liikenteen aiheuttamiin on-
gelmiin. Groningenissa ei talouden toimivuuden  ja  korkean elämänlaadun 
turvaamista pidetä ristiriitaisina tavoitteina.  (van Werven 1992) 

Groningenissa  hyväksyttiin vuonna  1987 maankäyttösuunnitelma,  jonka 
keskeisenä tavoitteena  on  vähentää lilkennetarvetta  (Rauh et al 1994 b). 

 Kaupungissa pyritään toteuttamaan ns. kompaktin kaupungin ideaa. Ra-
kennetun alueen tulee olla tiivis  ja  yhtenäinen  ja välimatkojen  toimintojen 
välillä mandollisimman lyhyet. Satelliittikaupunkeja kauas keskustoista  ja 
enlleen  muista toiminnoista ei saa rakentaa, kuten ei myöskään automar-
ketteja moottonteiden varsille  tai  teollisuusalueiden lähettyville.  (van Wer-
yen 1992)  

Tärkeä keino liikenteen minimoinnissa  on  sijoittaa toiminnot uusille ns. tiivis-
tymiskehille lähelle joukkoliikenteen asemia  ja pyöräreittejä.  Suurimman 
osan toiminnoista tulee olla saavutettavissa ilman henkilöautoa  ja  asukkai-
den pitää pystyä toimittamaan päivittäiset ostoksensa lähialueen kaupoissa. 
Kaupallisena keskittymänä kehitetään  vain  keskustaa.  (van Werven 1992) 

Groningenissa  on  vuodesta  1991  noudatettu kolmen kategonan-periaatetta 
maankäytön suunnittelussa. Kaikkein työvoimavaltaisimmat toiminnot tulee 
sijoittaa lähelle julkisen liikenteen reittejä  ja pyäräteitä.  Kymmentä työnteki-
jää kohtaan saa olla korkeintaan yksi auton pysäkäintipaikka. Hieman vä-
hemmän työvoimaa tarvitsevat toiminnot sijoitetaan alueille, jotka ovat yhtä 
hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä, pyörällä kuin autollakin. Pysä-
köintipaikkanormi  on  yksi autopaikka viittä työntekijää kohden. Kaikkein vä-
hiten työntekijöitä vaativat toiminnot sijoitetaan hyvien kuorrna-autoliiken-
neyhteyksien varteen teollisuusalueille. Tällöin autojen pysäköintipaikkojen 
rakentamiselle ei ole rajoituksia.  (van Werven 1992) 
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Groningenin liikennesuunnitelman  toinen vaihe valmistui vuonna  1990.  Sii-
nä kaupungin keskusta  on  jaettu neljään  sektorlin.  Haluttaessa siirtyä autol-
la  sektonita  toiselle joutuu keskustan kiertämään  kehätien  kautta, mutta 

 joukkoliikenteellä  ja  pyörällä  sektorirajan  ylittäminen  on  sallittua. Tarkoituk-
sena  on  vähentää  läpiajoliikennettä  ja  lisätä  mm.  pyörän käyttää.  (Ks.  kuva 

 6).  Uudistukseen kuuluu myös  kadunvarsipysäköinnin  rajoittaminen, kävely- 
alueen laajentaminen, linja-autoaseman rakentaminen  ja  elintarviketonn  pa-
lauttaminen keskustaan. Autolla tehtävän  jakeluliikenteen  sujuvuus esimer-
kiksi keskustan torille  on  turvattu. Keskustaan  on  istutettu myös uusia puita 

 ja  vanhoja rakennuksia  ja  monumentteja  on  entisöity.  (van  Werven  1992)  

Liikenteen sektoriraja 
Yksisuuntainen autoliikenne  

Kuva  6. 	Groningenin  keskustan liikenteen sektorirajat  (van  Werven  1992:160)  

Suunnitelma  Groningenin  keskustan uudistamisesta herätti asukkaiden  ja 
 etenkin alueen kauppiaiden keskuudessa  ensin  vastustusta. Asukkaat pel-

käsivät  liikkumisensa vaikeutuvan  ja  kauppiaat  liikevaihtonsa  kärsivän. 
Kumpikin pelko  on  osoittautunut aiheettomaksi. Muutaman vuoden kuluttua 
alueen  ilmanlaatu  oli parantunut sekä  joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn suosio 
kasvanut autoilun  vähentymisen  myötä.  Kasvaneiden asiakasmäänen  vuok-
si kauppojen liikevaihto oli parantunut  ja  maan arvo noussut.  (van  Werven 

 1992)  

Tulokset  Groningenin  vuonna  1977  aloitetusta liikennesuunnitelman  toteut-
tamisesta ovat vakuuttavat. Vuosien  1977  ja  1984  välillä autoliikenne vähe-
ni kaupungin keskustassa puolella. Pyöräily lisääntyi  viidennekseuä,  jonka 
jälkeen puolet  työmatkoista  tehtiin pyörällä. Kaupungissa käyvien vierailijoi-
den määrän arvioitiin kasvaneen  12  %:lla.  (Rauh et al 1994 b)  
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Tavoite pyöräilyn aseman parantamisesta liittyy kiinteästi  Groningenin ym-
päristöpolitiikkaan.  Tavoitteen ottamista tosissaan ilmentää  se,  että esimer-
kiksi sekä vuonna  1991  että  1992 40  %  liikenteeseen suunnatuista määrä-
rahoista osoitettiin pyöräilyn  kehittämishankkeisiin  (Dutch Cyclists' Union 
1993).  Vuonna  1986  asetettiin vuoteen  2000  ulottuva  investointiohjelma 

 pyöräilyn edistämiseksi.  Jo  olemassaolevaa  pyörätiestöä  haluttiin kehittää 
yhä paremmin toimivaksi  verkostoksi. Groningenin  kaupunki valmistautui 
kustantamaan  koko  ohjelman itse, mutta valtion osuus rahoituksesta kasvoi 

 80  prosenttiin  sen  jälkeen kun vuonna  1989  julistettiin uuden valtakunnalli-
sen liikennepolitiikan suuntaviivat. Yhteensä ohjelman toteutus tulee mak-
samaan  122  miljoonaa markkaa  (45  milj.  NLG).  (Rauh et al 1994 b)  

Nykyään  Groningenin  kaupungin  pyöräilyverkosto  koostuu  säteettäisistä  yh-
teyksistä asuntoalueiden  ja  kaupungin keskustan välillä sekä  poikittaisyhte-
yksistä  eri kaupunginosien välillä (ks.  kuva  7).  Pyöräilyolosuhteiden  paran

-tamiskeinoja  ovat olleet  katumerkinnät,  mm.  pyöräteiden erottaminen  ajora-
dasta  eri  värillä,  omat  odotustilat  ja  kääntymiskaistat  pyöräilijöille  nsteyksis

-sä  ja  omat pyöräilijöiden liikennevalot.  Groningenissa  on  periaatteessa kai-
killa yksisuuntaisilla kaduilla pyöräily sallittu molempiin suuntiin. Kaikki uu-
det  pyöräreitit  tehdään nykyään  asfaltista  kun ne ennen tehtiin tiilestä. Uu-
sia  pyörätelineitä  on  hankittu kaikkialle kaupunkiin  ja  valvottuja pyöräpysä-
köintipaikkoja  on  useita.  Groningenissa  on  myös tehty monipuolinen pyörä- 
reittien  viitoitus  ja  pyöräilykarttoja  julkaistaan säännöllisesti.  (Huyink  1987)  

Kuva  7. 	Groningenin pyörailyverkosto.  Valkoisella alueella autoilua rajoitettu voi- 
makkaasti,  (van Werven 1992:162) 
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Taulukko  7. 	Strategia! autoliikenteen vähentämiseksi  ja  toimien arvioitu 
vaikutus auton käyttöön.  (Suom.  Rauli  et al 1994 b:33,  alkupe-
räinen lähde:  Apel,  Dieter, Verkehrskonzepte in europäischen 
Städten, Deutsches  Institut für Urbanistik,  Berlin 1992) 

- 	 Keinot Arvioitu vaikutus  
autoaluun (%  

I 	Investointi  jalankulkuun.  p  örthlvvn  ja  joukkoliikenteeseen -  (2-4)  

2nrol±liikennelth .unnimoiva niaankliO -  (5-1(1)  

nr 	2 	Ias1keinot.  kuten  t.öpaikkojen pysköiiflipaikkojen  (10-2 	) 
rajoittanunen tiepinta-alan  uudellcenajoko (pas1assa 
antoilta joukkoliikenteelle) yms  

4.  nio  3  +  taloudelliset  ohjauskeinot.  kuten  tiernaksut,  ta 	'5  
korkeammat  polttoaineverot yms. ___________________  

2.2.4  Houten 

Houten  on  noin  30 000  asukkaan ns. "uusi kaupunki" Alankomaissa Utrech
-tin  kaupungista kuusi kilometriä etelään. Usein Houten mielletään Utrechtin 

esikaupungiksi  ja  vielä  1970-luvun lopulla Houten oli pieni kylä sijainniltaan 
edullisessa paikassa. Tärkeää Houtenin kehitykselle  on  ollut etenkin rauta-
tie. Alankomaiden hallituksen määriteltyä Houtenin yhdeksi maan kasvualu-
eeksi alettiin vanhalle pienistä kylistä  ja haja-asutuksesta koostuvalle paik-
kakunnalle vuonna  1977  rakentaa kaupunkimaista ydintä. Uutta kaupunkia 
alettiin suunnitella pyöräilyn  ja  kävelyn ehdoilla. Nykyään Houten  on  tiivis 
ympyrän maIlmen kaupunki, jonka halkaisija  on 3-4 kilometnä. (Meilof 1987; 
Dutch Cyclists' Union 1993; Rauh et al 1994 b) 

Houtenin  suunnittelussa tärkeä tavoite  on  ollut kylämäisyyden säilyttämi-
nen. Asuntojen, liikealueiden  ja  liikenteen erottelua  on  pyritty mandollisim-
man pitkälle välttämään. Houten  on  rakennettu tiiviisti uuden keskustansa 
ympärille. Keskustan  ja  asuntoalueiden välillä  on  matkaa enintään kaksi ki-
lometriä  ja  keskusta kauppoineen, toimistoineen  ja rautetieasemineen  on 

 helposti saavutettavissa pyörällä. Kaupungin kaksi teollisuuskiinteistöä si-
jaitsevat aivan kaupungin rajojen tuntumassa, silti lähellä keskustaa. Kau-
pungin sisäisten työmatkojen pituus  on  korkeintaan viisi kilometriä.  Perus- 
koulut, urheilualueet  ja  puistot  on  sijoitettu asuntoalueiden väliin. (Meilof 

 1987).  Etenkin lapsiperheet arvostavat rauhallista liikenneympäristöä, vihre-
ää luontoa  ja  lyhyitä etäisyyksiä eri toimintojen välillä  ja  asukkaita kaupun-
kiin olisi tulossa enemmän kuin asuntoja  on  tarjolla. (Verhouven  1994) 

Houtenissa  kaupungin ydin  on  rakennettu laajaksi pyöräilyn  ja jalankulun 
 ehdoilla toimivaksi alueeksi, jossa ei ole vilkasliikenteisiä pääteitä eikä läpi-

kulkuliikennettä. Alue  on  jaettu  16 naapurustoon. Autoilu on  pyritty ohjaa-
maan mandollisimman paljon kaupungin ulkopuolelle pois asuntoalueilta, 

 jota  varten  on  rakennettu kehätie autoliikenteelle kaupungin ulkoreunalle. 
Kaikki naapurustot ovat saavutettavissa autolla mutta  vain kehätien  kautta. 
Suoraan naapurustosta toiseen voi kulkea  vain  jalan  tai  pyörällä.  (Ks.  kuvat 
8ja  9) (Meilof 1987; Dutch Cyclist' Union 1993). 
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Kuva  8. 	Houtenin naapurustojen  rajat  ja  auto-  ja  junaliikenteen  padvaylat.  (Dutch 
Cyclists Union Fietserbond enfb 1993:91) 

Kuva  9. 	Houlenin  erilliset verkostot motorisoidulle  ja  ei-motorisoidulle liikenteelle. 
(Rauli  et al 1994 b.34)  
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Asukasta kohden  Houtenissa  tehdään neljännes vähemmän  automatkoja 
 kuin muissa Alankomaiden vastaavissa esikaupungeissa. Matkat ovat tosin 

Alankomaiden keskiarvoa  pidempiä kehätien aiheuttaessa  autoilijoille jonkin 
verran  lisämatkaa.  Kaupungin keskustan matkoista  on  laskettu tehtävän jo-
pa  68  %  pyörällä  (Meilof  1987).  Ostosmatkoista pyöräillään  yli puolet  (52 

 %).  (Dutch Cyclists' Union 1993; Rauh et al 1994 b)  

Houtenin pyöräreitit  ovat kauniita, rauhallisia  ja  turvallisia kulkien läpi puisto-
jen alueilla, joilla ei ole poikittaista  autoliikennettä. (Meilof  1987; Dutch 
Cyclists' Union 1993).  Jokaisen  pyörätien  vierellä kulkee samansuuntainen 
jalkakäytävä.  (Dutch Cyclists' Union 1993).  Pyöräilyn  pääväylät  on  raken-
nettu yhdistämään tärkeimmät liikennettä synnyttävät kohteet  ja  kaupungin 
sisäiset väylät  on  yhdistetty kaupungin ulkopuolisiin  väyliin. (Meilof  1987)  

Pyöräilyverkoston pääreitti Houtenissa  on  poikittaissuuntainen  kaupunkia 
 halkovan  rautatien kanssa. Tältä  pääväylältä haaroittuu  ensimmäisen  ja  toi-

sen luokan  pyöräreittejä  kohti  asuntoalueita.  Ensimmäisen luokan  pyörärei
-tit  ovat yleensä  alle  300  metrin etäisyydellä toisistaan  ja  toisen luokan väyli-

en väli ei yleensä yhtä  150  metriä.  (Dutch Cyclists' Union 1993).  Keskustan 
 torialueelle  ei autoilla ole asiaa,  pyörille  on  sen  sijaan rakennettu useita sil-

toja kaupungin  pikkukanavien ylittämiseen.  

Turvallisuus-  ja  mukavuussyistä pyörätiet  auttavat  kehätien alikulkukäytävil
-lä.  Alikulkukäytäviä  rakennettaessa  on  tärkeimpiä  ajoratoja  nostettu  metn 

 ylimääräistä, jolloin  alikulkukäytävän  voi vastaavasti rakentaa  vain 1 1/2 
 metrin syvyyteen, jotta vaadittu  2 1/2  metrin korkeus saavutettaisiin  (Meilof 

 1987).  Lukuisten  alikulkukäytävien  ansiosta  Houtenissa  ei ole paljon  riste- 
yksiä jossa pyörät  ja  autot kohtaavat. Risteyksessä  autoilijoilla  on  väistämis

-velvollisuus  pääväylillä pyöräileviä  kohtaan.  (Dutch Cyclists' Union 1993)  

Houtenissa  myös  liityntäliikenne  toimii hyvin. Junan käyttö  on  yleistä kuljet-
taessa töihin  Utrechtiin.  Puolet  asuntoalueista  sijaitsee  kävelyetäisyydellä 
rautatieasemalta,  loput  liltyntälilkenteen  matkoista  on  mandollista tehdä 
pyörällä  (Rauh et al 1994 b).  Pyörä  on  suosittu  kulkuneuvo  asemalle men-
täessä  ja  aseman  lukittavat pyöräkaapit  ovat ahkerassa käytössä. Rautatie-
asema  Houtenissa  avattiin  jo  kaupungin rakentamisen alkuvaiheessa. 
Asukkaat saivat alusta asti mandollisuuden tehdä matkansa myös  liityntälii-
kenteen  keinoin  ja  eivät näin tottuneet auton käyttöön.  (Meilof  1987).  Linja- 
autoilla  ylläpidettävät joukkoliikenneyhteydet  sen  sijaan ovat heikot  ja  se  ai-
heuttaa  liikuntarajoitteisille  ongelmia kaupungin sisällä  lilkuttaessa. 

Houten  on  turvallinen kaupunki pyöräilijöille.  Alankomaissa  tapahtuu keski-
määrin  3.5  liikenneonnettomuutta tuhatta asukasta kohden vuosittain, Itä-
vallassa jopa  9.5.  Houtenissa  kyseinen  onnettomuusluku  on vain 1.1. 
(Rauh et al 1994 b).  Kaupunkirakenteen sisään tulevilla  säteettäiskaduilla 

 hyvin yleinen nopeusrajoitus,  30 km  tunnissa,  on  omiaan vähentämään  on
-nettomuusnskiä.  Suurin merkitys  on  kuitenkin  koko  kaupungin  kattavalla  lii-

kenteen rauhoittamisella.  
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Suurin  osa  Tanskan teistä  on  kuntien vastuulla olevia kunnallisia teitä  ja  ka-
tuja. Pääosa pyöräteistä  on pääteiden  varsilla olevia erillisiä väyliä.  1960-
70-luvulla rakennetuilla esikaupunkiatueilla alettiin huolehtia pyöräily-yhte-
yksistä etenkin kouluihin, julkisiin rakennuksiin  ja urheilupaikoille.  (Nielsen 
1993)  

Vuodesta  1979  Tanskan  valtio  on  asettanut erillisen rahaston valtion teille 
rakennettavia pyöräteitä varten.  1980-luvun puolenvälin tienoilla  summa  oli 
noin  64  miljoonaa markkaa  (80  milj. DKK)  vuodessa. Viime vuosina rahas-
ton varoja  on  käytetty myös pyöräreittiprojekteihin kunnissa sekä pyöräpy-
säköinnin järjestämiseen rautatieasemille. Vuodesta  1982 on  jokaisessa 
Tanskan tiikennebudjetissa osoitettu erillinen  osa pyöräreittien  rakentami-
seen.  (Nielsen 1993)  

Pyöräilyn edistäminen  on  mainittu osana Tanskan ympänstöpolitiikkaa. 
 1990-luvun alkupuolella laadittiin Brur'idlandtin  komission  tuottaman "Yhtei-

nen tulevaisuutemme"-raportin mukainen liikenteen toimintasuunnitelma. 
Suurin  osa  Tanskan parlamentin jäsenistä kannatti suunnitelmaa  ja sen  on 

 hallitus sittemmin hyväksynyt. Suunnitelman tavoitteet tukevat pyöräilyn 
edistämistä  ja  ympäristön paremmin huomioonottavaa liikenriesuunnittelua. 
Suunnitelma ulottuu aina vuoteen  2030  asti.  (Nielsen 1993)  

Liikenteen toimintasuunnitelmassa pyöräily mainitaan kulkumuodoksi,  jota 
 pitää kehittää vaihtoehdoksi autolle. Suunnitelmassa mainitaan pyrkimys 

parempaan yhteistyöhön hallituksen  ja  paikallisten viranomaisten  ja  organi-
saatioiden kesken, jotta pyöräilyä, kävelyä  ja julkista  liikennettä sekä näiden 
yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä. Osana suunnitelmaa  on ns.  liikenne-  ja ympä-
nstöyhtymä,  jonka tarkoituksena  on  tukea pyöräilyä edistävien hankkeiden 
paikallista toteuttamista, kuten pyöräilyverkostojen parantamista.  (Nielsen 
1993)  

Liikenneministeriön alaisuudessa toimivan Tanskan tielaitoksen tehtävänä 
 on  rakentaa pyöräily-yhteydet valtion teille, kerätä kokemuksia erilaisten 

pyöräilyjärjestelyjen turvallisuudesta  ja  kehottaa kuntia rakentamaan pyörä- 
reittejä. Tielaitoksen tehtäviin kuuluu huolehtia tienkäyttäjien turvallisuudes-
ta  ja  suorittaa liikennelaskentoja myös pyöräliikenteen osalta. Tielaitos 
myös luo  ja  kehittää tiestön suunnittelu-  ja kunnossapitoohjeita.  Erityisesti 
pyöräilyä koskevat säännökset määritellään kaupunkien liikennealueiden 
suunnitteluohjeistossa.  (Nielsen 1993) 

Suunnittelusuosituksia  Tanskan tielaitos  on  halunnut antaa etenkin ongel-
mallisista risteyksistä. Penaatteena  on,  että pyöräilijöiden  ja  autoilijoiden tu-
lisi kulkea lähellä toisiaan mutta erikseen ennen risteystä, mutta itse risteys- 
alueella kulkumuotojen etäisyyttä tulisi lisätä, jotta reaktioaika pidentyisi  ja 
vaaratilanteissa  jäisi näin aikaa toimia.  (Nielsen 1993)  

Pyöräilyn edistämisessä käytännön päävastuu  on Tanskassakin  kunnilla. 
 Kunnat  ovat vastuussa alueensa pyöräreittien  ja  muiden pyöräilyjärjestely-

jen rakentamisesta  ja  ylläpidosta. Useilla kunnilta  on  pitkän aikavälin suun-
nitelmia pyöräilyverkostojen rakentamiseksi. Rahoitusapua  kunnat  voivat 
hakea liikenneministeriöltä  ja tielaitokselta. Pyöräpysäköintiä  on edistetty 

 yhteistyössä Tanskan valtion rautateiden kanssa.  (Nielsen 1993) 
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Pyörällytutkimus  
Tanskassa  on  pyöräilyyn liittyvä tutkimus keskittynyt etenkin turvallisuuteen. 
Vuonna  1988  oikeusministenön  asettamassa  tieturvallisuuskomissiossa 

 asetettiin tavoitteeksi liikenneonnettomuuksien vähentäminen ainakin puo-
lella vuodesta  1988  vuoteen  2000.  Suoraan pyöräilyä koskettavia ehdotuk-
sia ovat pyöräteiden rakentaminen sekä kaupunkeihin että maaseudulle  ja 

 tavoite lisätä pyöräilyn turvallisuutta etenkin kaupungeissa.  (Nielsen 1993)  

Oikeusministeriön alaisessa liikenneturvallisuuden tutkimusyksikössä teh-
dään  turvafiisuuteen  liittyvää tutkimusta  ja  seurataan alan kansainvälistä ke-
hitystä. Tutkimusyksikössä  on mm.  otettu osaa liikenteen rauhoittamiseen  ja 

 pyöräreittien suunnittelutyöhön  liittyvään tutkimukseen sekä arvioitu no-
peusrajoitusten vaikutusta  liikenneturvallisuuteen.  (Nielsen 1993)  

Tanskassa pyöräilyä koskevaa tutkimusta tehdään myös useissa hallituk-
sen alaisissa organisaatioissa. Myös  kunnat ja  niiden keskinäiset  yhteenhiit-
tymät  tekevät  pyöräilytutkimusta.  Tanskan  tielaitos  vastaa  liikennelasken

-noista  ja  tilastoista  liikennesuunnittelun  avuksi.  Tielaitos  myös suunnittelee 
hallituksen  avustamia pyöräreittisuunnitelmia  yhteistyössä kuntien kanssa. 

 (Nielsen 1993)  

Tielaitoksessa  on  myös erityinen  turvallisuusosasto,  joka neuvoo kuntia tei-
den suunnitteluun liittyvissä  turvallisuuskysymyksissä  mm.  eri  väylätyyppien 

 suhteen. Tulevaisuudessa  tielaitoksen  tekemä  pyöräilytutkimus  tehdään  en
-tyisessä tiedatalaboratiossa.  Siellä  on  jo  tehty tutkimuksia ympäristöön  so
-peutettujen läpikulkuteiden  turvallisuudesta kolmessa kaupungissa,  pyäräili-

jöiden liikennekäyttäytymisestä  sekä  ajonopeuksista.  (Nielsen 1993)  

Tanskan  ympänstöministenö  julkaisi vuonna  1985  oppaan  pyöräliikenne
-suunnittelusta. Ideana oli kartoittaa miten yhdistää päivittäisen  ja  vapaa-a-

jan liikenteen suunnittelu sekä eri hallinnollisten tasojen suunnittelu yli  hal
-Iinnollisten  rajojen. Tanskan teknillisen korkeakoulun  tie-,  liikenne-  ja  kau-

punkisuunnitteluinstituutissa  tehtävä  pyöräilytutkimus  liittyy pyöräily-yhteyk-
sien tekniseen toteuttamiseen.  (Nielsen 1993)  

Valtion pyöräreittiprojektit 
Valtion  tukemia pyäräreittiprojekteja  on  toteutettu kuudessa tanskalaisessa 
kaupungissa, jotka ovat  Helsingør, Heming,  Odense, Arhus, Odder  ja  Naks-
kov.  Projektit aloitettiin  1980-luvun alussa. Kaikissa projekteista valtion ra-
hoitusosuus oli puolet  kokonaiskustannuksista  eli mitä enemmän kunta oli 
valmis investoimaan pyöräilyn edistämiseen sitä enemmän tukea tuli myös 
valtiolta.  (Rasmussen  &  Christiansen 1993)  

Pyöräreittiprojektien  tavoitteena oli ennenkaikkea parantaa kaupunkikes-
kustojen  saavutettavuutta  pyörällä.  Keskustojen  puutteelliset järjestelyt ovat 
myös Tanskassa suun  ja  ehkä vaikeimmin ratkaistavissa oleva pyöräilyn 
ongelma. Projektien kokemukset ovat antaneet arvokasta tietoa liikenne- 
suunnitteluun. Nykyään pyöräilyn huomioonottaminen keskusta-alueiden  lii-
kennesuunnittelussa  on  lähes itsestäänselvyys.  (Larsen 1992)  
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Tulokset valtion tukemista  pyöräilyprojekteista  ovat pääosin hyviä. Pyöräily 
 on  lisääntynyt tosin  vain  alueilla, joissa  pyöräilyolosuhteiden  parantamisen 

lisäksi  on  autoilua  rajoitettu. Hyviä tuloksia  on  saatu etenkin uusista risteys - 
ja väyläjärjestelyistä.  On  esimerkiksi havaittu pyöräilijöiden, jalankulkijoiden 

 ja  linja-autojen tulevan toimeen vähemmällä  erottelulla  mihin Tanskassa  on 
 yleensä totuttu. Myös autojen  pysähtymisviivan  sijoittaminen kevyen liiken-

teen  pysähtymisviivaa  kauemmas risteyksestä  (3-5 m) on  toiminut hyvin. 
Autoilijat havaitsevat näin pyöräilijät helpommin  ja  etenkin  kääntymiset  ovat 

 turvallisempia.  (Rasmussen  & Chnstiansen  1993)  

Liikenteen rauhoittaminen 
Tanskassa  on  viime vuosina  autoilua  pyritty rajoittamaan  ns.  ympäristöön 

 sopeutetuilla läpikulkuteillä.  Tähän liittyvä projekti toteutettiin yhteistyössä 
Tanskan  tiehallinnon  ja  kolmen kaupungin kanssa  1980-luvun puolivälissä. 

 Kokeiluprojektissa  autojen nopeutta alennettiin  kaventamalla ajoratoja  ja  li-
säämällä nopeutta  alentavia  esteitä. Yleisimpiä ovat  15 km/h  ja  30 km/h no

-peusrajoitukset.  Samalla rakennettiin  pyöräreittejä  ja  muita pyöräilyn  oheis
-palveluja.  (Nielsen 1993)  

Läpikulkuteiden kokeiluprojektin  tuloksena pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden 
turvallisuus  ja  liikkuvuus ovat parantuneet autoilijoiden matka-aikojen kas-
vaessa  vain  vähän. Kaupunkilaiset kokevat nykyään ympäristönsä viihtyi-
sämmäksi  ja  turvallisemmaksi. Vaikka onnettomuudet eivät ole määrällisesti 
juurikaan vähentyneet  on  pyöräily-  ja jalankulkusuoritteen  kasvun vuoksi ris-
ki joutua liikenneonnettomuuteen pienentynyt.  (Nielsen 1993; Rasmussen  & 

 Christiansen 1993)  

Tanskalaisissa kaupungeissa monia paikallisia  taajamateitä  on  muutettu  hi
-daskaduiksi  rajoittamalla autolla ajoa  töyssyillä, nopeusrajoituksilla  ja  teitä 

 kaventamalla.  Tavoitteena  on  vähentää  läpiajoliikennettä  ja  parantaa  liiken-
neturvaHisuutta.  (Nielsen 1993)  

Liityntäliikenne  
Tanska  on  hyvä esimerkki julkisen liikenteen  ja  pyörän  yhteiskäytön  edistä-
misestä. Alueellisilla  junareiteillä,  tietyillä kansainvälisillä  ja  lähes kaikilla 
paikallisilla  junareiteillä  pyörän voi ottaa junaan.  Nopeimpiin  IC-juriiin  pyöriä 
ei saa ottaa, kuten ei myöskään esimerkiksi Kööpenhaminassa  paikallisju

-niin aamu-  ja iltaruuhkan  aikaan. Junissa  on  erityisesti pyörien kuljetukseen 
merkittyjä vaunuja. Kaupunkien linja-autoissa pyörän kuljetus ei yleensä on-
nistu, mutta monilla  maaseutulinjoilla  on  tilaa parille pyörälle. Etenkin pyörä - 
turismin  kannalta  on  tärkeää että kaikilla Tanskan saarten  välisillä  lautoilla 

 on  pyörän kuljetus sallittua.  (Nielsen 1993)  

Kaikilla Tanskan  rautieasemilla  on  jonkinlaiset  pysäköintijärjestelyt pyörille 
 ja  useilla asemilla  on  mandollisuus pyörän  sisäpysäköintiin. Pyörätelineiden 

 sijoittamisella mandollisimman lähelle asemaa  on  todettu olevan käytön 
kannalta suuri merkitys. Ahtaissa paikoissa  on  kokeiltu useamman pyörän 
kaksikerroksista,  katettua pysäköintitelinettä.  Kööpenhaminassa  on  toimin-
nassa kaksi  pyöräkeskusta,  jossa  pysäköinnin  lisäksi  on  mandollisuus pyö-
rän huoltoon  ja  mm.  varaosieri  ostoon.  Pyöräkeskuksia  valtionrautatiet 
suunnittelee myös muille  päärautatieasemille.  Kustannukset  pyöräpysä- 
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köinnin  järjestämisestä asemilla  on  usein jaettu valtionrautateiden  ja  ky-
seessä olevan kunnan kesken.  (Nielsen 1993) 

2.3.1 Nakskov 

Nakskov  on  yksi kuudesta Tanskan  1980-luvun alussa aloittamasta valta-
kunnallisen  pyöräreittiprojektin  kaupungista. Asukkaita  Lollandin  saarella si-
jaitsevassa kaupungissa  on  noin  16 000.  Kaupungin historiallinen keskusta 

 on  tiiviisti rakennettu  ja  asuntoalueet sijaitsevat keskustan ympärillä puoli- 
ympyrässä.  (Laursen  1992; Rasmussen  & Chnstiansen  1993).  Maankäytöl-
lisesti  kunta  on  ihanteellinen  pyöräilylle.  Maasto  on  tasaista  ja  etäisyydet 

 mm.  ympäristön  teollisuustyöpaikka-alueille ovat lyhyet. 

Ennen  Nakskovin pyöräilyprojektin  toteuttamista  1980-luvulla olivat pyöräi-
lyn ongelmat samansuuntaiset kuin useissa muissakin kaupungeissa. Kes-
kustan ulkopuolella oli melko hyvät  säteettälset pääväylät,  mutta itse kes-
kustaa hallitsi  autoilu vähentäen  pyöräilyn sujuvuutta  ja  turvallisuutta. On-
gelmia oli etenkin  kehätiellä  kaupungin keskustan ympärillä. Samalla tiellä 
oli sekä raskasta  ajoneuvoliikennettä  että kohti keskustaa  ja sen  työpaikko-
ja pyrkiviä pyöräilijöitä.  Pyöräilyonnettomuudet  olivat yleisiä.  Tielaitoksen 
tarjotessa rahoitusapua pyöräreittien  rakentamiseen oli  Nakskovin  kaupun-
gilla hyvät edellytykset kehittyä pyöräily-ystävälliseksi kaupungiksi.  (Ras-
mussen  & Chnstiansen  1993).  Puolet yhteensä  14  miljoonaa markkaa  (18 

 milj. DKK)  maksaneesta  projektista maksoi Tanskan  valtio  (Nielsen 1993).  

Tielaitos 	 Nakskovin  kunta 

Valtion  ohjausryhmä 	Tekninen osasto  

Pyöräreitti- 
Tyoryhma 	projektin 	Tyoryhma  

ohjaus ry  h mä  

Tekninen toimikunta  

4" 	______ 
Konsultointiyritykset 	Tieosasto  

I 	 Puisto-osasto 
Sähkölaitos  

Urakoitsijat  

Kuva  10. 	Nak.skovin pyörailyprojektin toteuttamisorganisaatio (Vejdirektoratet  
1991.14)  

Nakskovin pyöräilyreittien  suunnittelu perustui monipuoliseen yhteistyöhön 
paikallisten poliitikkojen, kunnan teknisen henkilöstön, poliisin, kauppiaiden 

 ja  asukkaiden kanssa. Projektia koordinoi  ohjausryhmä,  jossa oli edustajia  
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kaupunginvaltuustosta,  kaupungin tekniseltä osastolta  ja  Tanskan tielaitok-
selta. Mukana oli myös konsultoivia arkkitehteja  ja insinäärejä.  Eri intressita

-hojen  mielipiteitä kartoitettiin yhteydenpitoryhmässä, jossa olivat edustettui-
na  mm.  kauppiaiden yhdistys, Tanskan pyöräilijäliitto sekä lilkuntavammais

-ten  yhdistys.  (Rasmussen & Chnstiansen 1993) (Ks.  kuva  10)  

Asukkaiden osallistuminen Nakskovin pyöräreittiprojektiin toteutettiin paitsi 
eri tahojen edustajista kootuissa kokoontumissa, myös monipuolisella tiedo-
tuskampanjalla. Paikallinen sanomalehti kirjoitti aiheesta  ja  kaupunginval-
tuusto informoi säännöllisesti asukkaita suunnitelman edistymisestä. Varsi-
nainen suunnitelma hyväksyttiin muodollisen kuulemisen  ja  vähäisen vas-
tustuksen jälkeen.  (Rasmussen & Christiansen 1993)  

Kaupunkilaisille laaditussa käyttäjän oppaassa kerrottiin uusien pyöräreitti
-en  lisäksi pyöräilijöitä koskevista säännöistä. Käännyttäessä risteyksessä 

vasemmalle liikennevaloristeyksessä pyöräilijän pitää ylittää  ensin  tie  suo-
raan  ja  odottaa seuraavassa  kulmassa  mandollisuutta kääntyä turvallisesti. 
Etenkin korostettiin pyöräilijän velvollisuutta väistää jalankulkijoita linja -auto-
pysäkeillä.  Tietoa jaettiin myös julisteilla. Tämä tiedotuskampanja uusittiin 
puolen vuoden kuluttua.  (Rasmussen & Chnstiarisen 1993)  

Kuva  11. 	Nakskovin pyörailyprojektin kehittamistoimet  kaupungin keskustassa.  (Ras- 
mussen & Chrisliansen 1 993:8) 



Pyöräilyn edistäminen Euroopassa 
	 45 

PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN ESIMERKKEJÄ EUROOPASTA  

Nakskovin pyöräilyverkostori  runkona  ovat kolme reittiä.  Pääreitti  on  idästä 
länteen  käsittäen pyörätiet kehätiellä  ja  kaksi pienempää reittiä  kehätieltä 

 kohti keskustaa.  Kehätielle  järjestettiin  liikenteenjakaja, risteyksiin pyönile 
 tehtiin  ylikulkukäytäviä  ja ja  uusia  katumerkintäjä.  Kaikki  pyärätiet  toteutet-

tiin  tiilenpunaisina. Pyöräreittijärjestelyjen  lisäksi  kohennettlin  katukuvaa. 
 Tienpintoja  parannettiin, kasveja istutettiin, valaistusta lisättiin  ja  katujen 

varsille hankittiin kalusteita.  (Laursen  1992) (Ks.  kuva  11)  

Eräs pyöräilyn turvallisuutta  parantaneista  teknisistä keinoista  on  liiken-
neympyrä  Nakskovin  keskustaa  sivuavalla päätiellä.  Liikenneympyrä  on  va-
lo-ohjaamaton, töyssyestein  ja pyöräkaistoin  varustettu. Siinä  on pyöräilijäil-
lä  etuoikeus  ja pyöräkaista  on  merkitty selvästi punaisella  vänllä  ja  kaista

-maalauksin. (Laursen  1992) (Ks.  kuva  12)  

Joustava liikenne 
Liikenneympyrä mandollistaa muka  van,  jousta  van 

 ja  tehokkaan liikenteen kulun. Tavalliseen valo- 
ohjaukseen verrattuna voidaan liikenneympyrällä 
saavuttaa jopa  50%  suurempi välityskyky autojen 
suhteen. Aufoilijoille aiheutuu keskimäärin  vain 

 muutaman sekunnin viivytys. Tavallisessa  ris  feyk-
sessä  on sivuteiltä  tulevien viivyfys usein huomatta-
vasti suurempi. 

Hyvä ympäristölle 
Joustava  ja  sujuva liikenne merkitsee 
myös pienempiä saaste-  ja  meluarvoja. 

 ist  utuksilla  ja  koristeilla  saadaan lIIkenne-
ympyrälle vihreä  ja  kaunis ilme. 

hidas  te  

P.r$estIkierg.d. 	 PeJiesIIkkel-gade 

suojakoroke  

Liikenneympyrä Naksko  vin pyöräreitillä 

Pyöräreittiprojektin  toteuttamisen yhteydessä 	Pyöräilijänä sinun  on pysyteltävä punaisel/a  
rakennettiin nsfeykseen Perlestikkergade / pyörätiellä  ja  suojakorokkeella  niin, että  se!- 
Rødbyvej  liikenneympyrä, jossa liikkuessasi väsfi osoifaf  halua fko jatkaa suoraan vai 
sinun pitää kiinnittää huomiota etenkin seuraa- kääntyä.  
vim 	seikkoihin: 

• pysyttele suojakorokkeen  oikealla puolella 
Punainen pyörätie  on  osittain toteutettu katu- kun haluat kääntyä 
kivistä tehtynä korokkeena.  Se  helpottaa pyö- 
räiliföitä  osoittamaan kulkusuuntansa  muille • pysyttele suojakorokkeen  vasemmalla 

puolella kun haluat Jatkaa suoraan  tienkäyttäjille  

Kuva  12. 	Liikenneympyrän  voi suunnitella myös pyÖräiljöille tutvalliseksi. Nakskov. 
(Vejdirektoratet &  Rådet  for storrefrdselssikkerhed) 
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Nakskovissa parannettiln pyöräilyolosuhteita  myös rajoittamalla  autoliiken-
nettä.  Uusia  autottomia  alueita  jo  olemassaolevan  kävelykadyn  lisäksi ei 
perustettu, mutta keskustan kaksi katua muutettiin  yksisuuntaisiksi,  katuja 

 kavennettiin  ja  teille rakennettiin  hidasteita. Risteysalueita  parantamalla py-
rittiin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden  ja  autoilijoiden yhteistyötä  ja  toistensa 

 huomiointia  parantamaan. Autojen  pysäkäintipaikkoja  ei keskustassa juuri-
kaan vähennetty.  (Rasmussen  &  Christiansen 1993)  

Nakskovin pyöräreittiprojekti  oli kuudesta  tielaitoksen  käynnistämästä pro-
jektista kallein  ja aikaavievin.  Mutta myös tulokset ovat kaikkein parhaat. 

 Nakskovin  tuloksia  on  arvioitu tutkimuksilla ennen  ja  jälkeen  projektin 
 toteuttamisen.  Liikennelaskentoja  on  tehty sekä manuaalisesti että auto-

maattisesti. Manuaalisilla  laskelmilla  on  tarkasteltu  liikennemääriä  tärkeim-
missä risteyksissä.  (Rasmussen  & Chnstiansen  1993)  Automaattiset  las-
kennat  ovat osoittaneet  pyöräliikenteen  kasvaneen  ja  autoilun vähentyneen 

 projektin  toteuttamisen myötä  koko  kaupungissa. Merkitystä arvellaan ol-
leen etenkin uusilla autoille yksisuuntaisilla  ja pyänule kaksisuuntaisilla  ka-
duilla.  (Rasmussen  &  Christiansen 1993;  Laursen  1992)  

Autojen nopeudet ovat vähentyneet etenkin  Nakskovin  keskustassa, jossa 
nopeudet olivat  jo  alunperin muuta kaupunkia alhaisemmat. Keskimäärin 
nopeudet alenivat keskustassa noin  1-4 km/h,  joillain uudelleenrakennetuil

-la  teillä vielä enemmän.  Kehätiellä  eivät nopeudet juurikaan muuttuneet. 
Uuden keskustan  liikenneympyrän  edustalle rakennetut tehdyt  töyssyt  vä

-hensivät  myös  ajonopeuksia.  (Rasmussen  & Chnstiansen  1993)  

Projekti onnistui myös muuttamaan pyöräilijöiden  liikennekäyttäytymistä. 
 Kun pyöräilijöille tarjottiin enemmän  ja  parempia teitä  ja  uusia  nsteysjärjes-

telyjä,  niin myös  liikennerikkomuksiin syyllistyttiin  vähemmän  ja ylikulkukäy-
täviä  sekä pyöräteitä käytettiin enemmän. Uudella  tiegeometrialla parannet

-tim  näkyvyyttä  ja  eri  Ilikennemuotoja yhdistävillä  väylillä eri  kulkumuotojen 
 käyttäjät  huomioivat  toisensa paremmin. Myös  liikenneympyrää  pyöräilijät 

oppivat käyttämään oikein.  (Truelsen  1994; Rasmussen  & Chnstiansen 
 1993)  

Pyöräreittiprojekti  sai ennen  toteuttamistaan  paljon kritiikkiä etenkin keskus-
tan  kauppiailta,  jotka pelkäsivät  liikevaihtonsa  kärsivän  autoilua rajoitettaes

-sa.  Näin ei kuitenkaan käynyt. Rakennusvaiheen aikana tosin kaupankäynti 
 ja  liikkuminen hieman vaikeutui, mutta uusien  liikennejärjestelyjen  valmistut-

tua voitiin liikevaihdon kuitenkin havaita palaavan pian ennalleen.  (Truelsen 
 1994)  

Kysely asukkaiden keskuudessa osoittaa kuntalaisten olevan tyytyväisiä 
uusiin  liikennejärjestelyihin.  Suurin  osa  asukkaista kokee turvallisuuden pa-
rantuneen, kulkemisen  helpottuneen  ja kaupunkiympäristän  muuttuneen 
viihtyisämmäksi  projektin  myötä. Ennen  projektin  toteutusta runsas kolman-
nes piti pyöräilyä kaupungissa  helppona.  Nyt tätä mieltä  on 80  %  pyöräili-
jöistä.  Liikumisen  koki  projektin  jälkeen turvalliseksi  76  %  pyöräilijöistä kun 
ennen tätä mieltä heistä oli  vain  joka  kolmas.  (Ks.  kuva  13) (Rasmussen  & 

 Christiansen 1993;  Laursen  1992)  



Pyöräilyn edistäminen Euroopassa 
	 47  

PYORAILYN  EDISTÄMISEN ESIMERKKEJÄ EUROOPASTA  

V/i 	1 

I  _ 
-,  

Kuva  13. 	Nakskovin  asukkaiden  lyytyvaisyys pyörailysuunnitelman  toteutukseen.  (Ras- 
mussen  &  Christiansen 1993.11)  

Tyytymättömimpiä liikenneuudistuksiin  ovat olleet autoilijat. Liikenneympy-
rän väitetään hidastavan liikennettä  ja  autojen väistävelvollisuutta kävely - 
alueen ylittävällä tiellä eivät kaikki autoilijat ole vielä hyväksyneet. Kuitenkin 
autoilijoista jopa  68 %  pitää autoilua heippona kaduilla kun ennen  projektin 

 toteuttamista näin ajatteli  vain 16 %.  Autojen pysäköintimandollisuudet ovat 
heikentyneet  vain  vähän.  (Rasmussen & Christiansen 1993; Laursen 1992; 
Nielsen 1993)  

Liikenneonnettomuuksien vähentäminen oli yksi Nakskovin pyöräilyprojektin 
aloittamisen tärkeimmistä perusteluista. Vaikka vertailuja ennen  ja  jälkeen 

 projektin  tehdyistä onnettomuustilastoista voidaan tehdä vasta vuonna 
 1995,  voitiin  jo  pian  projektin  toteuttamisen jälkeen havaita onnettomuuksi-

en vähentyneen huomattavasti  ja  olevan lievempiä. Etenkin yhteiset nsteys-
alueet, uudet valo-ohjatut nsteykset sekä uusi Ilikenneympyrå ovat osoittau-
tuneet turvallisiksi. Niinsanotut oikotiet, joissa pyöräilijä saa kääntyä oikealle 
liikennevalojen näyttäessä punaista, toimivat hyvin. Oma vaikutuksensa tur-
vallisuuden parantumiseen  on  uusien liikennejärjestelyjen ohella ollut laajal-
la kuntalaisten tiedotuskampanjalla. (Laursen  1992) 

Nakskovin  projekti nostatti esille jälleen yleisimmät kysymykset pyöräliiken-
nesuunnittelussa. Pyöräilijäiden  on  todettu suosivan aina mandollisimman 
lyhyttä reittiä, jopa turvallisuuden kustannuksella. Miksi siis kannattaisi ra-
kentaa lisää pyöräily-yhteyksiä  jos  pyöräilijä kuitenkin valitsee lyhimmän rei-
tin vaikka ajoradalla. Kuuden tanskalaisen kaupungin kokemusten mukaan 
uudet reitit näyttävätkin houkuttelevan  vain  jos  ne ovat oikeilla paikoilla  ja 

 laadultaan korkeatasoisia eli todella ovat nopeampia  ja  lyhyempiä. (Laursen 
 1992). Virkistyspyöräilyyn  ei tämä sääntö kuitenkaan samalla lailla päde. 

Toinen kysymys liittyy määrärahojen suuntaamiseen. Onko kannattavam
-paa  pyrkiä ohjaamaan pyöräilijät muutamalle korkealuokkaiselle pääväyläl

-le,  tehdä pinempiä parannuksia pahimmissa ongelmakohdissa vai onko sit-
tenkin  paras  tapa edistää pyöräilyä puuttumalla  koko  alueelliseen kokonai-
suuteen. Vastaus riippuu paljolti kaupungin koosta, rakenteesta  ja  olemas-
saolevasta katuverkosta. Nakskovin  kaltaisessa pikkukaupungissa kolmen 
pääväylän ratkaisu oli toimiva  ja jo sillä  saavutettiin hyviä tuloksiia. Suurem-
missa kaupungeissa parhaat tulokset  ja  kulkumuotojakauman  muutos 
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tiestöstä  erillisiä pyöräily-yhteyksiä  mm.  rauhallisia teitä. Keskustassa pyö-
räily-yhteydet ovat lähinnä pyöräteitä  ja  -kaistoja.  Valmiita pyäräilyreittejä 
Odensessa oli  1980-luvun lopussa  jo  250  kilometriä suunnitellusta  315 kilo- 
metristä.  (Jacobsen 1989; Nielsen 1993; Witved 1989)  

Vuonna  1984 Odense  sai Tanskan hallitukselta avustusta kanden pyörärei
-tin  rakentamiseen kaupungin keskustaan. Suunnitelma sopi hyvin samana 

vuonna hyväksyttyyn Odensen liikenteen suunnitelmaan vähentää autoilua 
keskustassa, kolminkertaistaa jalankulkualueet, parantaa pyöräily-yhteyk-
siä, rakentaa uusi liikenneterrninaali  ja  siirtää pysäkäintialueet kehätien tun-
tumaan keskustan ympärille. Myös keskustan läpikulkuliikennettä haluttiin 
rajoittaa. Hallituksen myöntämä avustus nopeutti liikenteen rauhoittamista. 

 (Jacobsen 1989; Nielsen 1993) 

Odensen pyöräilyprojektin  kustannukset olivat noin  6  miljoonaa markkaa  (8 
 milj. DKK),  josta valtion rahoitusosuus oli  2.8  miljoonaa markkaa  (3.5  milj. 

DKK).  Kaikkineen liikenteen uudelleenjärjestäminen tuli maksamaan noin 
 24  miljoonaa markkaa  (30  milj. DKK).  Projekti toteutettiin kokeiluprojektina 

yhteistyössä Tanskan tielaitoksen kanssa.  Projektin  kokeiluluonne  olikin 
 olennaisen tärkeää avustuksen saamiseksi.  (Jacobsen 1989)  

Suunnitelman tultua hyväksytyksi Odensen kaupunginvaltuustossa asiasta 
pidettiin useita tiedotustilaisuuksia, joihin osallistuivat  mm.  kauppiaat  ja  lii-
kenneyhtiät.  Tämä yhteistyö poiki useita muutoksia alkuperäiseen suunni-
telmaan.  (Jacobsen 1989)  

Odensessa vanhan keskustan ohelle rakennetun uuden kauppakeskuksen 
syntyminen vapautti tilaa keskustasta uusille pyöräreiteille  ja  kävelyalueen 

 laajentamiselle. Samalla  on  kokeiltu uusia keinoja rajoittaa ajoneuvoliiken-
nettä. Penaatteena Odensessa  on,  että autoilla  on  oltava mandollisuus ajaa 
keskustaan, mutta ei  sen  läpi. Noin kolmen  markan  (4  DKK)  pysäkäintimak

-sun  tunnissa  on  arvioitu olevan riittävän korkea vähentämään autoilun hou-
kuttelevuutta keskustassa. (Witved  1989) 

Pyöräreitit  keskustasta esikaupunkialueille rakennettiin pohjois-etelä-  ja  itä-
länsi-suuntaisiksi. Reitit toteutettiin yksi-  tai kaksisuuntaisina pyäräkaistoina, 
pyöräteinä  ja ja  entyisinä  linja-autojen, pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden yh-
teisinä alueina. Julkisen liikenteen  ja  pyöräilyn sovittaminen samalle väytälle 
yhdessä jalankulkijoiden kanssa aiheutti  ensin  epäilyjä. Vähitellen järjeste-
lyyn  on  totuttu  ja  epäilyt turvattomuudesta ovat osoittautuneet turtiiksi. 

 (Nielsen 1993) 

Koko pyöräilyprojekti  toteutettiin Odensen  1000-vuotisjuhliksi  vuonna  1988 
(Jacobsen 1989).  Työn onnistumista arvioitiin kyselytutkimuksilla  ja  liikenne-
laskennoilla ennen  ja  jälkeen suunnitelman toteutuksen vuosina  1984  ja 

 1986,  jolloin suurin  osa  pyöräreiteistä  oli  jo  rakennettu. Kyselyyn osallistu-
neet pyöräilijät kertoivat käyttävänsä pyöräreittejä lähes päivittäin. Eniten 

 matkoja  tehtiin  kodin ja  työpaikan  tai  ostoskeskuksen välillä. Kyselyyn vas-
tanneista  49 %  koki pyöräilyn helpottuneen keskustassa,  vain 20 %  sanoi 
olosuhteiden huonontuneen. Turvallisuuden arvioi parantuneen  42 %  vas-
tanneista kun vastakkaista mieltä oli  vain 15  %.  (Jacobsen 1989) 
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Pyöräilyn osuus Odensen henkilöliikenteen matkoista oli vuosien  1984  ja 
 1990  välillä kasvanut  42 %.  Tärkeä tekijä pyöräilyn suosion kasvussa  on  ol-

lut uusien pyöräreittien lisäksi tiedotuksella, ilmaisilla pyöräilykartoilla  ja  hy-
vällä pyöräreittien viitoituksella.  (Rasmussen & Christiansen 1993).  Projek-
tin  myötä  on kävelyalueen  pituus kolminkertaistunut kolmessa vuodessa  ja 

 jalankulun  turvallisuus parantunut. Myös alueella sijaitsevien kauppojen lii-
kevaihto  on  kohentunut. Linja-autoyhteydet keskustaan ovat entistä suo - 
remmat ja  vaihto onnistuu sujuvammin uudella keskusasemalla.  (Jacobsen 
1989).  

Odensessa vuonna  1978 aloitetussa seitsenvuotisessa  koululaisten koulu- 
reittien turvallisuuskampanjassa koululaisilta kysyttiin oman koulutien vaa-
rallisia paikkoja. Heistä  83 %  tulee kouluun jalan  tai  pyörällä. Mukana 
ongelmapaikkojen kartoituksessa olivat myös paikalliset viranomaiset,  las-
ten  vanhemmat  ja  poliisi. Lähes kandestasadasta parannusehdotuksesta 
suurin  osa  toteutettiin.  (Ks.  kuva  14). Hidaskatujen  rakentaminen asunto-  ja 

 leikkialueille vähensivät koulumatkojen  onnettomuuksia  85 %.  Turvallisuutta 
lisäsivät myös mandollisuus ylittää  tie  kandessa vaiheessa leveiden keski-
saarekkeiden avulla  ja  erilliset pyörätiet lähellä kouluja.  (Nielsen 1993; Wit- 
ved  1989) 

- 	3-, 6-ja  9-vuotiaat lapset täyttävät kysymyslomakkeen 
koulutiensä  ja  muiden usein käyttämiensä reittien vaarapaikoista 

Koulut saavat raportin, jossa esitetään saadut 
tulokset  ja  ehdotukset lapsia liikenteessä 
kohtaavien vaarojen lieventämiseksi  

4::.• 	
Opettajat  ja lasten  vanhemmat keskustelevat 
ongelmista  ja  niiden parannusehdotuksista 

Parannusehdotuksien  toteuttamista varten tehdään 
suunnitelma, josta keskustellaan koulun  ja  poliisin kanssa— 

Projekti toteutetaan 

 Projektin  tulokset arvioidaan  

Kuva  14. 	Odensen  koululaisten pyöräreittien turvallisuuskampanjan eteneminen  (Niel- 
sen 1990:259)  

Tärkeänä syynä Odensen pyöräilyprojektin onnistumiselle  on  pidetty pyöräi-
lyn edistämisen liittämistä muun liikenteen kehittämiseen. Pyöräilyn osuu-
den kasvattaminen  ja  turvallisuuden parantaminen  on  mandollista  vain  jos 

 samalla puututaan myös autoiluun.  (Jacobsen 1989).  Odensessa pyöräilyn 
edistäminen oli pyöräreittien rakentamisen ohella autoilun rajoittamista  ja  
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kaupunkiympänstön  kohentamista. Tuloksena oli turvallisempi  ja viihtyisäm
-pi  ympäristö kaikille kaupunkilaisille.  

2.3.3 Arhus 

Arhus on väkituvultaan  Tanskan toiseksi suurin, noin  270 000  asukkaan 
kaupunki  Jutlandin  saarella.  Arhus on  samannimisen läänin palveluiden, 
teollisuuden  ja  kaupan keskus.  Koko  läänin asukasluku  on  noin puoli 
miljoonaa. Kaupungin  pinta-ala  on 250 km2  ja  etäisyydet  Arhusin ydinalu-
een reunamien  ja  keskustan välillä ovat harvoin yli  15  kilometriä.  Årt'iusin  tii-
viisti  asutulla ydinalueella  asuu noin  200 000  asukasta maaseudun  ydinalu-
een  ympärillä ollessa harvemmin asuttua.  Pinnanmuodoiltaan  Arhus on  ta-
sainen, kuten  koko  Tanska. Talvet ovat  leutoja  ja  vain  harvoin liiallinen lumi 
haittaa pyöräilyä.  (Jørgensen & Tausen  1994)  

Tärkein työpaikka-alue  Arhusissa  on  keskusta  ja sen  läheisyydessä sijaitse-
va satama-alue. Pienempiä työpaikka-alueita  on  keskustan ympärillä. Suu-
rin  osa  yrityksistä  on  pieniä  alle  50  työntekijän työpaikkoja, joka  on  mandol-
listanut niiden sijoittumisen muiden  maankäyttötoimintojen  yhteyteen.  (Ks. 

 kuva  15).  Päivittäin noin  37 000  työntekijää saapuu  Arhusiin  kaupungin ul-
kopuolelta. Kaupungin ulkopuolella töissä käy noin  13 000 kuntalaista. (Ar-
hus kommune 199?; Jørgensen & Tausen 1994)  

Suurin  osa Arhusissa  tehdyistä  henkilöliikenteen  matkoista taittuu henkilö- 
autolla. Energiakriisi  1970-luvun puolivälissä vähensi  autoilua  myös  Arhu-
sissa,  mutta nykyään auton käyttö  on  taas kasvussa. Tanskassa  automat-
kojen  lukumäärä kasvoi  25 %  vuosien  1980-1985  välillä. Tämän valtakun-
nallisen kehityksen oletetaan yhä jatkuvan.  Arhusissa  on  autoilun suosion 
kasvu ollut hieman muuta maata hitaampaa. Nykyään  henkilöliikenteen 

 matkoista  17 %  tehdään pyörällä  tai  jalan,  joukkoliikenteen  osuus  henkilölii-
kenteestä  on  noin  11 %  ja  loput matkoista  (72 %)  tehdään henkilö-  ja paket-
tiautoilla. (Athus kommune  1994 d) 

Arhusin tiestöstä  suurin  osa  on  kunnallisia teitä. Pyöräilyn erillisiä väyliä  on 
 noin  150  kilometriä, joista  70  kilometriä  on  yksityisiä  ja  80  julkisin varoin  yl-

läpidettyjä ja  rakennettuja. Yhteensä teitä oli vuonna  1994 2150  kilometriä. 
Suuri  osa  kaupungin  pyöräreiteistä  sijaitsee  ajoradoilla. Pyöräkaistan  erot-
taminen  ajoradasta maaluksella  on  yleisempi vaihtoehto kuin erillisen  pyö-
rätien  rakentaminen. Tärkeimmäksi syyksi tähän mainitaan  tilanpuute  ja enl- 
listen  väylien kalleus.  (Jørgensen & Tausen  1994; Arhus kommune 1994 d) 

Arhusin liikennesuunnitelman  tavoitteena  on  vähentää etenkin keskustan 
läpikulkuliikennettä. Autot halutaan ohjata pois keskustasta sitä  kiertävälle 
kehätielle  ja pysäköinti  keskittää suuriin  pysäköintitaloihin. Joukkoliikenteen 

 sujuvuutta parannetaan erillisillä  joukkoliikennekaistoiUa  ja  -kaduilla. Kävely- 
aluetta suunnitellaan  laajennettavan  huomattavasti nykyisestään.  (Arhus 
kommune 1994 c) (Ks.  kuvat l6ja  17) 
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Kuva  15. 	Århusin  toiminnallinen rakenne keskusta-alueella  (Arhus kommune 1994 
b:6). 
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Kuva  16. 	Tavoitteellinen liikennejärjestelmä Arhusin  keskustassa  (Arhus  kommune  
1994 b:13)  
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Arhus  oli  1980-luvun alussa yksi Tanskan valtakunnallisen  pyöräilyprojektin 
 kaupungeista. Puolet  Arhusin  projektista  kustansi  valtio. Projektin  tuloksena 

kaupungissa  on  nyt vilkkaasti  liikennöity  pyöräilyn  pääreitti  pohjoisesta ete-
lään. Kauempana keskustasta  pyöräreitti  on  joko erillinen  tai  katumaalauk-
sella ajoradasta  erotettu. Lähempänä kaupunkia reitti kulkee usein autoille 
yksisuuntaisilla kaduilla  ja  pyöräkaistoilla.  Reitin rakentamisen myötä noin 

 5000  uutta pyöräilijää siirtyi käyttämään uutta yhteyttä keskusta-alueella 
pääasiassa  viereiseltä vilkkaalta ajoradalta.  Samalla  pyöräilyonnettomuudet 

 vähenivät.  (Jørgensen & Tausen  1994)  

Myös  Arhusissa  tärkeä  osa  pyöräreittejä  muodostuu autoille yksisuuntaisis-
ta, mutta  pyönlle kaksisuuntaisista kaduista.  Järjestelyn turvattomuudesta ei 
ole  Arhusissakaan  saatu todisteita. Läheskään kaikilla yksisuuntaisilla ka-
duilla vastakkaiseen suuntaan pyöräily ei kuitenkaan ole sellaisenaan mah-
dollista vaan  se  edellyttää erityistä merkintää. Alunperin yksisuuntaiset ka-
dut  on  rakennettu autojen  nopeuksien alentamiseksi  ja  autoilun rajoittami-
seksi, ei niinkään pyöräilyn edistämiseksi. Sallimalla pyöräily kumpaankin 
suuntaan  on  yksisuuntaisista  kaduista  saatu turvallisia  ja  sujuvia  pyöräilyn 

 pääreittejä. (Jørgensen & Tausen  1994)  
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Nykyään  Arhusissa  tärkeimmät pyöräily-yhteydet ovat pohjois-etelä-suun-
nassa kulkevat kaksi  pääreittiä.  Yhteydet itä-  ja länsiosien  välillä ovat puut

-teellisemmat.  (Arhus kommune  1994 c).  Tilannetta korjaamaan  on  kaupun-
kiin suunniteltu pyöräilyn  kehätie  keskustan ympärille.  Kehätien  suunnitte-
lusta  on  vastannut työryhmä, jossa  on  edustajia  rakennusvirastosta, Arhu

-sin  poliisista, Tanskan  pyöräilijäliiton Arhusin  osastosta  ja  kaupungin  arkki-
tehtitoimistosta.  Apuna työssä  on  käytetty  konsulttia.  (Arhus kommune 
1994 a)  

Pyöräilyn  kehätie  on  suunniteltu ydinkeskustan ympärille noin  500  metriä 
kertaa  500  metrin alueelle. Yhteensä kanden kilometrin pituisella reitillä si-
jaitsee  23 risteystä. Kehätie  muodostuu pääasiassa  maalauksin ajoradasta 
erotetuista pyöräkaistoista  ja  rauhallisista  ajoradoista.  Kaikkiaan erilaisia ka-
tuja reitillä  23.  Näistä vuoden  1994  heinäkuussa oli kandellatoista  autoilu 

 sallittu  vain  yhteen suuntaan. Tavoitteena  on  lisätä yksisuuntaisten katujen 
määrää  kehätiellä kuuteentoista.  (Ks.  kuva  18).  Jotta  kehätie  toimisi hyvin 
tulee  sen  olla looginen  ja  ymmärrettävä. Siksi  tie  tullaan merkitsemään eri-
tyisesti  kehätietä  varten suunnitellulla  logolla.  (Arhus kommune 1994 a)  

Kuva  18. 	Arhusin  pyörien kehätien autoille yksi suuntaiset, ,nutta pyorille kaksisuuntai - 
set  kadut. Liikennesuunnitelman visio.  (Arhus kommune 1994 a: 7) 
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Yhteistyö lllkennesuunnittelussa 
Arhusin  kaupunki koostuu  14  kaupunginosasta,  joista eräissä toimii paikalli-
nen kunnanosavaltuusto. Valtuustot ovat vapaasti organisoituneita ryhmiä, 
jotka pyrkivät parantamaan oman asuinalueensa elinolosuhteita. Keskuste-
lua ryhmissä käydään etenkin liikennehankkeista. Kunnan viranomaisten 
kanssa nämä ryhmät käyvät sekä epävirallista että virallista keskustelua ai-
ka ajoin järjestettävissä kokouksissa. (Jørgensen & Tausen  1994)  

Yhteistyö Tanskan pyöräilijäliiton Arhusin paikallisosaston  ja  kunnan viran-
omaisten kanssa  on  lähinnä epavirallista. Säännöllisesti kokontuvaa pyöräi-
lykomiteaa ei kaupungissa ole, mutta pyöräilijäliittoa  on  pyydetty asiantunti-
jaksi pyöräilyyn liittyviin hankkeisiin, kuten uuden kehätien  ja  1980-luvun 
pohjois-etelä-suuntaisen reitin suunnitteluun. Yhteistyö riippuu paljon järjes-
tön omasta aktiivisuudesta  ja vaippaudesta.  Kaupungin omaa aktiivisuutta 
pyöräilyn edistämisessä osoittaa Arhusin jäsenyys ECF:n  Cities for Cyclists' 

 -projektissa. 

Autoilijoiden pyöräilykampanja  1995  
Arhusissa  ollaan vuonna  1995  aloittamassa hanke autoilijoiden liikenne- 
muodon valintaan vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Vuonna  1995 200 
autoilijaa  saa ilmaisen joukkoliikenteen lipun  ja  uuden pyörä suostuessaan 
vähentämään auton käyttöä. Autoilijat voivat myös ilmaiseksi lainata sadea-
suja  ja pyörälamppuja  sekä saavat halutessaan neuvontaa  ja pyönen huol-
toapua. Arhusin  kaupunginvaltuusto  on  päättänyt tukea hanketta noin 

 800 000  Suomen markalla. Ympäristö-  ja liikenneviranomaisten  tuki tulee 
olemaan noin kaksi miljoonaa. (Helsingin Sanomat  1994)  

Tarkoituksena  on Arhusissa  selvittää onko mandollista murtaa ne henkiset 
 ja  käytännölliset esteet, jotka saavat autoilijan valitsemaan auton ympäris-

töystävällisempien  ja taloudellisempien  pyörän  ja joukkoliikenteen  sijasta. 
Halutaan myös tietää miten paljon autoilijoita tulee hemmotella että  he 

 muuttaisivat kulkutottumuksiaan  ja  mitkä muut kuin taloudelliset tekijät vai-
kuttavat kulkumuodon valintaan. (Helsingin Sanomat  1994). Pyöräilevien  ih-
misten keskuudessa hankkeen epäillään herättävän jonkin verran närää. 
Miksi autoilijoita pitäisi hemmotella  ja  "palkita", kun jotkut ihmiset valitsevat 
ympäristöystävällisen lilkennemuodon vapaaehtoisesti?  

2.4  Saksa 

Etenkin ympänstötietoisuuden lisääntyminen  on  kasvattanut saksalaisten 
kiinnostusta pyöräilyn edistämiseen  parin  viime vuosikymmenen aikana. 
Varsinaista valtakunnallista pyöräilyn edistämisohjelmaa ei Saksassa ole, 
mutta valtion tukemista pyöräilyn edistämiskampanjoista  on  kokemuksia. 
Valtakunnallisen tason hankkeita ovat myös kampanja autojen nopeuksien 
alentamiseksi  (Tempo 30)  sekä pyöräilyn  ja  julkisen liikenteen matkaketju-
jen kehittäminen. 

Saksassa pyöräiltiin kaikista matkoista noin  11 % 1980-luvun puolivälissä. 
Vuonna  1976  pyöräilyn osuus kaikista matkoista oli vielä  8.6 %.  Pyöräilyn 
suosion kasvaessa  on  myös pyörämatkojen keskipituus kasvanut  8.8 kilo- 
metristä  10.3 kilometnin,  mutta samaan aikaan myös autoistuminen  on  jat-
kunut. (Pravetz  1992).  Oma osansa tähän  on  voimakkaalla saksalaisella 
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autoteollisuudella. Autoilun  ja  pyöräilyn suosion kasvun voi selittää paitsi 
yleisen liikkuvuuden kasvulla myös jalankulun  ja  joukkoliikenteen  suosion 
vähenemisellä. 

Yhä useammassa saksalaisessa kaupungissa ollaan ryhdytty toimiin autoi-
lun kasvun pysäyttämiseksi. Saksassa  on  laskettu, että pyöräilyä  on  mah-
dollista lisätä nykyisestä noin  11  %:sta  jopa  40 %:iin  kaikista matkoista. Lu-
kuun  on  päädytty huomioimalla, että puolella saksalaisista  on  pyörä  ja  puo-
let matkoista  on  alle  kolme kilometriä. (Hulsmann  1990)  

Kaupungit-pyö rille-projekti 
Entisen Saksan liittotasavallan ympänstövirasto  (Federal Environmental 
Agency)  aloitti vuonna  1981  pyöräilyn edistämisprojektin nimeltä "kaupungit 
pyörille" (Fahrradfreundlische stadt). Ihmiset haluttiin herättää huomaa-
maan pyöräilyn mandollisuudet.  Projektilla  haluttiin selvittää minkälaisilla 
päätöksillä, suunnitelmilla  ja  toimenpiteilla  pyöräily saataisiin nostetuksi 
marginaalisesta asemastaan liikenne-  ja  kaupunkisuunnittelussa yhdeksi 
varteenotettavaksi  ja  ympäristöystävälliseksi  vaihtoehdoksi henkilöautolle. 
Yleisen asenneympänstön muokkaus oli vähintään yhtä tärkeä tavoite kuin 
pyöräilyverkoston laajentaminen kandessa projektikaupungissa. Keinoja 
pyöräilyn edistämiseen etsittiin esimerkkiprojektien kautta. (HUlsmann  1987 
& 1990)  

Kaupungit pyönlle-projektin  kokeilukaupungeiksi  halukkaita oli  131,  joista 
valittiin  Detmold  (noin  70 000 as.)  ja  Rosenheim  (noin  55 000 as.).  Kaupun-
kien edustajat sitoutuivat usean vuoden kestävän pyöräilyohjelman toteutta-
miseen, tavoitteena lisätä pyöräilyä  ja  parantaa elämänlaatua kaupungeis-
sa. Valintaperusteina ei ollut kaupunkien silloinen pyöräilysuorite, vaan kau-
punkien hyvät mandollisuudet lisätä pyöräilyä  ja  parantaa pyöräilyverkosto

-jaan.  Projektissa oli mukana myös kaupunkeja, joissa keskityttiin johonkin 
tiettyyn pyöräilyn  osa-alueen, kuten liityntäliikenteen kehittämiseen. Paitsi 
pyöräilyyn, huomiota kiinnitettiin myös jalankulkijoiden, julkisen liikenteen 
käyttäjien sekä  lasten,  vanhusten  ja  vammaisten liikenneympäristöön. 
(Hulsmann  1987 & 1990; Pravetz 1992)  

Saksan liittotasavallan ympänstövirasto oli valtiollisen pyäräilyprojektin  pää- 
rahoittaja. Tuki projektille oli  7.5  miljoonaa markkaa  (2.5  milj.  DM)  kuuden 
vuoden aikana. Rahat käytettiin suunnitteluun, neuvontaan  ja  tutkimustyö-
hön. Kaupungit olivat itse vastuussa suositeltujen toimien täytäntöönpanos

-ta.  Taloudellista tukea niiden oli mandollista saada lisäksi maan hallitukselta 
 ja  Nordrhein-Westfalenin  ja  Bavarian  maakuntien hallituksilta. (Hulsmann 

 1990)  

Saksan hallitus koordinoi pyäräilyprojektia  ja  teetti siihen liittyvät esiselvityk
-set  ja  seurantatutkimukset  Socialdata-  instituutissa, Itse kokellukaupunkien 

suunnittelusta  ja  suunnitelmien täytäntöönpanosta vastasivat Detmoldin 
"Kaupungit pyörille" -projektiryhmä  ja  Münchenissä  sijaitseva suunnittelutoi-
misto. Ne vastasivat myös neuvonnasta  ja  kaupunkien välisestä yhteyden-
pidosta. Detmoldiin  ja  Rosenheimiin  perustettiin pyöräilytoimistot, jotka oli-
vat samalla paikallisia suunnittelutoimistoja  ja  kaupunkilaisten tiedotuspis-
teitä että paikkoja kokouksille, seminaareille  ja  näyttelyille. (Hülsmann  1990) 
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Yhteyksiä  kokeilukaupunkien,  eri tason viranomaisten,  pyöräilyjärjestäjen, 
ympäristöliikkeiden  edustajien  ja  muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen 
kanssa  ylläpidettiin ns. neuvontaryhmässä.  Kokousten lisäksi järjestettiin 
seminaareja  ja raportoitiin  tuloksia. Tämä oli tärkeää etenkin mielenkiinnon 
säilyttämiseksi projektia kohtaan paikallisten viranomaisten keskuudessa. 

 (Hülsmann  1987) 

Pyäräilyprojektin kokeilukaupungeissa  keskeinen  suunnittelutehtävä  oli  pyä-
räilyverkoston  luominen  ns.  "destination network"  -menetelmällä. Tämä to-
teutettiin etsimällä mandolliset  pyöräliikenteen  lähtö-  ja tulopaikat ja  suun-
nittelemalla näiden välille  lyhimmät  mandolliset yhteydet. Tämän jälkeen rei-
tit  sovitettiin olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen  ja liikennejärjestel-
mään.  Reitin varrelle järjestettiin pyörien  pysäköintipaikkoja. (Hülsmann 

 1990) 

Pyöräilyverkoston  luomisessa kokeiltiin useita uusia keinoja.  Risteyksiin  ra-
kennettiin  odostustiloja pyönlle,  yksisuuntaisia katuja merkittiin  pyörille kak-
sisuuntaisiksi  ja  pyöräteitä rakennettiin vanhoille  raitiovaunureiteille.  Tällöin 
valmiina olivat reittien lisäksi yli-  ja alikulkukäytävät.  Rauhallisia  asuntokatu

-ja ja  uusia pyöräteitä käytettiin hyväksi luotaessa yhteyksiä kaupunginosien 
 ja  virkistysalueiden välillä. Pääasiassa rakennettiin erillisiä pyöräteitä. Tär-

keää oli myös reittien merkitseminen.  Pyörävuokrauspisteet  järjestettiin  rau-
tatieasemien  läheisyyteen  ja  kunnan työntekijöille hankittiin pyörät. Kaupun-
kilaisten tiedottamista toteutettiin  mm. julistekilpailulla  ja tietoiskuilla. (Hüls-
mann  1990) 

Detmoldin  ja  Rosenheimin  pyöräilyprojektit  tuottivat paljon uutta tietoa, ko-
kemuksia  ja  tuloksia.  Rosenheimissa pyöräliikenne  kasvoi vuosien  1981-
1986  välillä  23  %:sta  26 %:iin  kaikista matkoista. Vuonna  1986  kaikista mat-
koista tehtiin  57 % ympäristöystävällisillä liikennemuodoilla,  jalan, pyörällä 

 tai joukkoliikenteellä. Pyörätiestön  pituus kasvoi  62 % 21 kilometnstä 34  ki-
lometriin. Tärkeä  tulos  oli, että vaikka auton omistus kasvoi  se  ei kuitenkaan 
johtanut auton suurempaan  käyttöasteeseen. (Hulsmann  1987 & 1990) 

Detmoldissa  projektin  tärkeimpiä tuloksia oli pyöräilyn suosion laskun  ja  au-
toistumisen  pysäyttäminen.  Pyörätiestön  pituus lähes  tuplaantui  34 kilomet-
ristä 64  kilometriin. Tämän lisäksi rakennettiin viitisenkymmentä kilometriä 
uusia  virkistysreittejä. (Hulsmann  1987 & 1990) 

Detmoldin  ja  Rosenheimin kokeiluissa todettiin jälleen olevan tärkeää, että 
projektien suunnittelua  ja  toteutusta johtavat kaupungit itse, vaikkakin val-
tion tuki  on  usein välttämätöntä laajempien projektien aikaansaamiseksi. 

 Pyöräilyprojektien  kustannuksista  on  tehty karkea  laskukaava,  jossa  inves-
tointitarve  tavanomaisen, alhaisen  pyöräilyinfrastruktuunn  kaupungin muut-
tamiseksi  pyäräily-ystävälliseksi  on  verrannollinen  asukasmäärään (Hüls-
mann  1990).  

asukkaiden lukumaara  x 3000  mk  (1000 DM) 
2,5  
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Detmoldin  ja  Rosenheimin kokeiluissa rakennettiin lähinnä erillisiä pyörätei
-ta. Turvallisuusriskiksi  osoittautui pyöräteiden loppuminen risteysalueilla 

ajoradalle, joissa autoilijoilla  on  etuoikeus (Pravetz  1992). Ajoratojen  yhtey-
teen merkittyjen pyäräkaistojen  on  epäilty olevan pyöräilijän kannalta suju-
vampia  ja  nopeampia vaihtoehtoja erillisille pyöräteille. Autoilijoiden tottues

-sa pyöräilijäihin  saattaa yhteinen ajoväylä olla turvallisempi vaihtoehto eten-
kin nsteyksissä pyöräilijän näkyvyyden parantuessa. Eri asia  on  sitten miten 
turvatuiksi esim. vanhukset, lapset  ja  muut kokemattomammat tienkäyttäjät 
tuntevat olonsa muun liikenteen seassa. Saksassa kansallinen pyöräilyjär-
jestö ADFC (Ailgemeiner Deutche Fahrrad  Club)  suosittelee ajoratojen yh-
teyteen järjestettyjä pyöräkaistoja osana liikenteen rauhoittamista.  

Tempo 30  
Liikenteen rauhoittamiseksi  on  Saksassa toteutettu valtakunnallinen projekti 

 "Tempo 30",  jolla pyritään vähentämään autojen nopeuksia  ja  luomaan pa-
rempi liikenneympänstä  el-motorisoiduille kulkumuodoille.  Projekti aloitettiin 
vuonna  1985  tavoitteena vähentää liikenneonnettomuuksia  ja  parantaa elä-
mänlaatua. Etenkin haluttiin tutkia mitä vaikutuksia  on  yleisen  30 km/h no-
peusrajoituksen  asettamisella asuntoalueille.  (Collin 1989)  

Valittuja  Tempo 30  alueita oli  14  kappaletta. Näissä suoritettiin esitutkimuk
-set  ennen projektia  ja  seurantatutkimukset toteuttamisen jälkeen. Kokeilu- 

alueiden lisäksi valittiin kolme kontrollialuetta, joissa ei toteutettu mitään toi-
mia  ja  kolme entyisaluetta, joissa  30  kilometrin rajoitus oli voimassa  jo  en-
nen projektia. Varsinaisille kokeilualueille asetettiin nopeusrajoitusmerkit 
alueiden sisääntulopaikkoihin. Kaikissa nsteyksissä oli voimassa vasemmal-
ta tulevien väistämisvelvollisuus. Mitään katumerkintöjä  tai Ilikennevaloja  ei 
alueille lisätty.  (Collin 1989) 

Tempo 30  projektin  myötä eivät onnettomuudet vähentyneet kovinkaan pal-
jon, mutta luonteeltaan ne olivat lievempiä nopeuksien laskiessa (ks. tauluk-
ko  10).  Lasten ja  vanhusten onnettomuusriski pieneni selvästi. Suurimpia 
parannukset olivat harvimmin asutuilla alueilla. Muutosta arvostivat etenkin 
aluetta ympäröivien pääteiden varrella asuvat, mutta itse kokeilualueiden 
sisällä ei muutosta koettu niin merkittävänä.  Tempo 30  -kokeilu  on  herättä-
nyt keskustelua yleisen asuntokatujen  30 km  tunnissa nopeusrajoituksen 
asettamisesta. Hankkeen vastustajat ovat esittäneet, että koska kaikki au-
toilijat eivät kuitenkaan noudata nopeusrajoitusta  on  seurauksena liikenne- 
sääntöjen noudattamisen yleinen hölstyminen. Näin myös jalankulkijoiden 

 ja  pyöräilijöiden kokema turvallisuuden parantuminen olisi  vain  vaarallinen 
hartialuulo.  (Collin 1989)  

Taulukko  10. 	Saksan  Tempo 30-kampanjan  vaikutukset autojen nopeuksiin  
(Collin 1989).  

Rekistcroity  nopeus  knilh 
 ennen 	jilkeen  

10  kokeilualuetta, Hampuri  41 5 38,2 
4 	kokeilualuetta, Braunscweig  39 37 
3 	entyisaluetta  .7 8 
3 	kontrollialuetta  42 42 7  
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2.4.1 Münster 

Munster  sijaitsee luoteis-Saksassa lähellä Alankomaiden rajaa. Maankäytöl-
tään kaupunki  on  melko tiivis, matkaa laidasta laitaan  on  noin  20  kilometriä. 
Asukkaita kaupungissa  on 280 000.  Kaupungin toiminnallinen keskus  on 

 vanha historiallinen ydinkeskusta, jossa sijaitsee suun  osa  kaupungin työ-
paikoista  ja  joka samalla  on  kaupungin  ja sen lähialueiden  tärkein ostoskes-
kus. Suuria asuinlähiöitä kauas keskustasta ei Munsteriin ole rakennettu, 
mutta kaupungin ytimen ulkopuolella sijaitsee  14  pientä kylää, joista käy-
dään paljon töissä kaupungin keskustassa. Teollisuustyöpaikat sijaitsevat 
lähinnä kaupungin ulkopuolella, (GUttler -Kraft & Hergeth  1994)  

Münsterilla  on  pitkät perinteet pyöräilyssä. Kaupunki  on  vanha yliopistokau-
punki, jossa pyöräilevä opiskelija  on  keskeinen  osa  katukuvaa. Vuonna 

 1992  saksalainen pyöräilyjärjestö ADFC valitsi Münsterin vuoden saksalai-
seksi pyöräilykaupungiksi. Tilastot puhuvat  valinnan  puolesta. Vuonna  1990 

 yli  40 %  kaikista henkilöliikenteen matkoista tehtiin pyörällä. Kaupungin juh-
liessa  200-vuotispäiviään  oli pyörä  osa  juhlavuoden symbolia.  (McClintock 
1993) 

Münsterissa  nopean autoistumisen kautena  1960-luvulla tehtiin päätös pyö-
räilyn  ja  autoilun olosuhteiden tasapuolisesta edistämisestä. Myöhemmin 
pyörälle annettiin autoon nähden etusija kaupungin keskusta-alueella  ja  ny-
kyään autoilua  on  voimakkaasti rajoitettu vanhassa historiallisessa keskus-
tassa  ja  asuntoalueilla. Keinoina ovat ajokiellot  ja pysäköinti- ja nopeusrajoi-
tukset.  Pyöräily  on  kielletty osassa kävelykatuja päivän vilkkaimpina tuntei-
na aamuseitsemän  ja iltayhdeksän  välillä. (Güttler-Kraft & Hergeth 1994; 
McClintock 1993). Münsterissä on  tavoitteena saada yleinen  30  kilometrin 
nopeusrajoitus asuntokaduille vuoteen  2000  mennessä, nykyään rajoitus 

 on  jo  yli sadalla kadulla. Pääteillä säilytettäisiin nykyinen  50  kilometrin tunti- 
rajoitus. (Guttler-Kraft & Hergeth 1994) 

MUnsterissa  on  ollut useita pyöräilyn lisäämistä tavoittelevia projekteja. Pro-
jektit eivät ole olleet  vain  uusia pyörätiehankkeita, vaan pyöräilyasiaa  on  py-
ritty edistämään myös mainoskampanjoilla, liityntäliikennepalvelujen paran-
tamisella  ja pysäköintipaikkojen järjestämisellä.  Munster on  ollut useassa 
tapauksessa pilottikaupunki. Ensimmäiset punaiset vänliä merkityt pyörätiet 
nähtiin Münsterissä, uusia kokeiluja ovat myös pyöräkadut  ja ns.  ympäris-
töön sopeutetut kadut.  (McClintock 1993; Güttler-Kraft & Hergeth 1994) 

Münstenssä  on  noin  300  kilometriä laadultaan entasoisia pyöräreittejä. Rei-
tit muodostuvat erillisistä pyöräteistä, pyöräkaistoista  ja yhdistetyistä väylis

-tä  pyöräilijöille  ja  jalankulkijoille. Osalla teistä  on  linja-autoliikenne  ja  pyöräily 
yhdistetty. Etenkin keskustassa yleisimmät pyörille tarkoitetut väylät ovat jo-
ko maalauksin ajoradasta erotettuja kaistoja  tai  rauhallisia pikkukatuja, jois-
sa autoliikenne  on  sallittu  vain yhdensuuntaisena  pyörällä ajon ollessa sal-
littua molempiin suuntiin. Myös Münstenssä  on  kokeiltu saksalaista erikoi-
suutta, ns. pyöräkatua (Fahradsstrasse), jossa autojen nopeudet  on  usein 
rajoitettu  30  kilometriin tunnissa  ja  jossa etusija  on  aina pyörillä. Nopeuksia 
pyöräkaduilla rajoitetaan myös töyssyillä. Pyörätie  on  merkitty keskelle ka-
tua punaisella värillä. 
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Pyöräpysäköinti 
Pysäköintiongelma  on  silmiinpistävin pyöräilyn ongelma myös Münsterissa. 
Paikkoja ei ole tarpeeksi eivätkä ne ole riittävän turvallisia. Rautatieasemal-
la  on  noin  2000  maanpäällistä pyörien pysäköintipaikkaa. Ongelmaksi muo-
dostui heti pysäköintialueen rakentamisen jälkeen tilan käyttö myös pitkäai-
kaiseen pysäköintiin  ja  paikka täyttyi nopeasti. Väärinkäytön estämiseksi 
pysäköinnin enimmäispituudeksi asetettiin neljä päivää  ja  paikalle hankittiin 
valvojat. Kunkin päivän kohdalle  on  erivärinen pysäköintilippu  ja  neljän päi-
vän ajan ylittyessä pyörä voidaan siirtää pois. Näin tilannetta  on  helpotettu 
jonkin verran. Kaupungin keskustassa valvottuja pysäköintipaikkoja oli 
vuonna  1994  yksi yksityisen ylläpitämänä. (Guttler-Kraft & Hergeth 1994) 

Munsterin  rautatieaseman lähettyville ollaan suunnittelemassa nyt pyönen 
pysäköintitaloa. Mitoitukseltaan  3000  pyörän pyörätallin rakentaminen aloi-
tetaan vuonna  1995.  Neuvoa pysäköintitilan laatuvaatimuksista  on  kysytty 

 mm. ADFC:n Münstenn paikallisjärjestöltä.  Tähänkin hankkeeseen kaupun-
ki  on  saanut tukea  North-Rhinen maakunnalta. (Güttler-Kraft & Hergeth 
1994; McClintock 1993) 

2.5  Sveitsi 

Sveitsin hallinnollinen järjestelmä koostuu valtiosta  ja sen  alaisista kanto-
neista sekä kunnista. Kantoneilla  on  laaja päätäntä-  ja toimeenpanovalta ja 

 vastaavat lähes itsenäisesti myös alueensa liikenne-  ja  maankäytön suun-
nittelusta. Valtion pääasiallisina ohjauskeinoina pyöräliikenteen edistämi-
sessä ovat valtakunnalliset lait  ja  mandollisten valtionapujen  jako.  

Tärkein liikennesuunnittelua ohjaava laki  on ilmansuojelulaki. 1980-luvun 
lopulta oleva laki velvoittaa kaupunkeja tehokkaislin toimiin liikenteen pääs-
töjen vähentämiseksi. Kun tavoitteena  on  saavuttaa vuoden  1960  ilman 
laatu, pitää kaupungeissa vähentää henkiläautoliikennettä  ja  minimoida  Iii-
kennetarvetta, (Weilenmann 1989).  Sveitsissä kaikista yli  300  auton pysä-
köintihallihankkeista pitää tehdä ympänstövaikutusten arviointimenettelyn 
mukainen selvitys  (Rauh et al 1994 a).  Oikein tehtynä arvioinnissa voidaan 
puuttua myös kulkumuotojakauman tavoitteisiin. 

Sveitsille  ominainen hallinnollinen piirre  on  suoran  demokratian  käyttö tär-
keimmissä julkishallinnon hankkeissa. Myös Sveitsin pyöräilyjärjestöt ovat 
käyttäneet mandollisuutta kerätä nimilistoja saadakseen kansanäänestyk-
seen tärkeimmät liikennettä koskettavat hankkeet  ja  näin nopeuttaa niiden 
toteuttamista. Hankkeesta pitää laatia kustannusarvio, toteuttamisuunnitel

-ma  ja  määritellä vastuutahot ennen kuin asiasta voidaan äänestää. Puolet 
äänistä riittää hankkeen toteuttamiseksi. Laajoista pyöräilysuunnitelmista  on 

 äänestetty  mm. Zurichissä (76 %  hankkeen puolesta), Genevessä  (82 % 
 hankkeen puolesta)  ja Frauenfeldissä  (80 %  hankkeen puolesta). (Tschopp 

 1987 b)  

Pyörien rekisteröinti  ja  vakuutus ovat Sveitsissä pakollisia. Noin  18  markan 
 (5  CHF) vakuutus-  ja rekisteröintimaksu  on  maksettava vuosittain. MaksuHa 

 on  pyritty selkiyttämään korvausvastuuta onnettomuuksien varalta  ja  vähen-
tämään pyörävarkauksia. Onnettomuuden sattuessa vahingon korvaa va-
kuutus. Varastetun pyörän hankala jälleenmyynti  on  vähentänyt varkauksia. 
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2.5.1 Winterthur 

Winterthur On 89 000  asukkaan kaupunki noin  50  kilometriä Zürichistä koilli-
seen.  Winterthur  ja sen  kymmenen naapunkylää muodostavat yhteensä yli 

 100 000  asukkaan toiminnallisen alueen, jossa asuminen, työpaikat  ja  pal-
velut ovat pitkälle sekoittuneet. Keskusta  on  myös Winterthurin  ja sen  lähi-
alueen työpaikkakeskittymä.  (Rauh et al 1994 b). Korkeusvaihtelut  ovat kor-
keimmillaan maaseudulla Winterthunn ydinkeskustan ollessa ympänstöään 
tasaisempaa. 

Winterthurissa  lyhyet välimatkat eri toimintojen  ja  alueiden välillä ovat pyö-
räilylle ihanteelliset. Kaupunkia ympäröivällä maaseutualueella  on  virkistys-
pyöräilylle hyvät mandollisuudet. Winterthurissa  1990-luvulla tehdyn kyse-
lyn mukaan työmatkansa kaupungissa asuvista  ja  siellä työssäkäyvistä lä-
hes joka neljäs  (23 %)  kulkee pyörällä  tai moottonpyörällä.  Heistä  80 % 
pyöräilee  myös talvisin. Opiskelijoista matkansa pyöräilee  35 %. (Rüsch 
1994; Rauh et al 1994 b) 

Winterthunn liikennesuunnittelussa  pyritään suosimaan joukkoliikennettä, 
jalankulkua  ja  pyöräilyä. Neljän työntekijän liikennesuunnitteluosasto suun-
nittelee pyöräilyä koskettavat liikennesuunnitelmat  ja  kaupunginvaltuusto 
päättää hankkeiden toteuttamisesta. Kantonin teitä ei Winterthunssa juuri-
kaan ole, joten pyöräilysuunnittelu  ja  hankkeiden rahoitus  on  pääasiassa 
kunnan vastuulla. Entyishuomiota kiinnitetään jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöi-
den turvallisuuden lisäämiseen. Kalleimmissa  ja  vaikutuksiltaan laajimmissa 
hankkeissa sovelletaan suoraa demokratiaa. Asukkaat  ja  viranomaiset suh-
tautuvat Winterthunssa myönteisesti pyöräliikenteen kehittämiseen. (Rüsch 

 1994) 

Winterthunssa  kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa pyöräilytyöryhmä. Sii-
nä  on  edustajia  mm.  kaupungin liikennesuunnitteluosastolta, pyöräilyjärjes-
tO IG  Velon  Winterthunn paikallisosastosta,  autoalan järjestöistä  ja  kaupun-
ginhallituksesta. Pyöräilyjärjestö  on  myös epävirallisessa yhteistyössä kun-
nan kanssa. (Rüsch  1994).  Kansainvälistä yhteistyötä  Winterthur  ylläpitää 
ECF:  n Cities for Cyclists' -projektin  jäsenenä. 

Ensimmäiset pyörätiejärjestelyt Winterthunssa tehtiin  1950-luvulla. Tällöin 
muutamilla jalkakäytävillä sallittiin pyöräily  ja osa  vähän liikennöidyistä ka-
duista suljethin autoilta. Winterthurin erilliset pyörätiet eivät usein kuljekaan 
pääteiden varsilla, vaan rauhallisemmassa ympäristössä muusta liikentees-
tä erillään. Ensimmäiset varsinaiset pyörätiet rakennettiin  1970-luvulla, jol-
loin myös pyöräreittejä alettiin suunnitella verkostona. Järjestelmällisesti 
pyöräilyverkostoa alettiin kehittää  1980-luvun alussa. Vuoden  1983  raken-
nuskaava  on  ensimmäinen, jossa myös pyäräreitit ovat mukana. Varsinaisia 
laajoja pyöräilynedistämisprojekteja ei Winterthurissa ole ollut. Pyöräilyn ke-
hittämishankkeet liittyvät yleensä muuhun liikennesuunnitteluun  ja  alueiden 
elinympänstöjen parantamiseen.  (Rauh et al 1994 b;  Rusch  1994) 

Winterthurin pyöräreiteistä  oli vuonna  1994  rakennettuna  145 km.  Tästä 
erillisiä  tai  keltaisella katkoviivalla erotettuja väyliä oli  60 km. Pyäräreiteiksi 
on  merkitty  30 km  katuja, joilla  vain  tonteille ajo  ja  huoltoajo  ovat autoilijoille 
sallittuja. Loput  50 km pyöräreiteistä on  teitä, joissa liikennettä  on  vähän  ja  
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sitä  on  rauhoitettu  mm. 30 km/h nopeusrajoituksilla. Pyöräilyverkostoa  kehi-
tetään yhdistämällä näitä kaikkia  väylätyyppejä. Liikennelaskennoilla  kartoi-
tettiin  1990-luvulla  erityyppisten  pyöräteiden  ja  -väylien  pyöräilysuoritteita. 

 Kaupungin  pääteillä  klo  17-18  oli  15 % kulkijoista  liikkeellä pyörällä, kau-
pungin  reunamilla  olevilla teillä  10 %  ja  rauhallisilla  sekaliikennekaduilla  45 
%. (Rüsch 1994)  

Nykyään myös  Winterthurissa  suositaan keltaisella  katkoviivalla ajoradasta 
 erotettuja  pyöräkaistoja.  Omat  kääntymiskaistat nsteyksissä  pyöräilijöille 

ovat yleisiä. Erillisiä väyliä  ja  punaisia pyöräteitä rakennetaan entistä enem-
män. Pyöräilyä  ja jalankulkua helpottavia alikulkukäytäviä  on  rakennettu 

 mm.  keskustan läpi kulkevan  radan  alitse. Yksisuuntaisilla kaduilla pyöräilyn 
salliminen molempiin suuntiin  on  myös yleistä mutta edellyttää aina asian- 
mukaista  liikennemerkkiä  kunkin kadun päässä. Joissain risteyksissä erilli-
set pyöräilijöiden liikennevalot näyttävät vihreää pidempään kuin liikenneva-
lot autoille.  (Rauh et al 1994 b)  

Liikennettä  on Winterthurissa  rauhoitettu nopeusrajoitusten lisäksi laajan 
 kävelyalueen  perustamisella  ja  autojen  pysäköintirajoituksilla.  Ydinkeskus-

tan  jalankulkualuetta  alettiin  puuhata  1950-luvulla. Alue  on  vähitellen levin-
nyt käsittämään  koko  entisen vanhan kaupungin. Pyöräily  on  alueella sallit-
tu, mutta sille  on  osoitettu usein  kulkusuunta. (Rüsch  1994)  

Kaupungin keskustan  autopysäköintipaikat  ovat  Winterthurissa  vähene-
mässä  ja  niitä ollaan muuttamassa  lyhytaikaisiksi. Pysäköintipaikkoja  on 

 eniten alueilla, joissa julkisen liikenteen yhteydet ovat heikoimmat.  (Rauh et 
al 1994 b). Valvottuja pyöräpysäköintipaikkoja  ei kaupungissa ole  ja  pyörä- 
telineillä varustettuja  pysäköintialueita  on  liian vähän tarpeeseen nähden. 

Suurimpia pyöräilyn ongelmia  Winterthurissa  on  pyöräilyn salliminen muuta-
milla  vilkkailla  jalkakäytävillä, jolloin sekä pyöräilijöiden että jalankulkijoiden 
turvallisuus kärsii. Kaupungin viranomaiset eivät ole sallineet pyöräilyä linja

-autokaistoilla,  joka  on  useissa muissa kaupungeissa todettu turvalliseksi 
 järjestelyksi.  Ongelmia  on  myös pyöräteiden laadussa.  Osa pyöräteistä  on 

 tehty epätasaisista  katukivistä  kun  viereinen  ajoväylä  on  tasaista  asfaltha. 
 (Rauh et al 1994 b) 

2.5.2  ZUrich 

ZUrich  on  Sveitsin suurin kaupunki  ja  maan taloudellinen keskus.  Zünchin 
työssäkäyntialue  on  laaja  käsittäen  noin miljoona asukasta. Itse kaupungis-
sa asukkaita  on 340 000 (1994). (Stöckli 1992).  Kaupunkia keskustan poh-
joispuolelta  halkova  Limmat-joki laskee etelämpänä  Zurich-järveen  ja kor-
keuserot  kaupungissa ovat suuremmat kuin esimerkiksi Baselissa.  

Zurichin aluesuunnitelma  pyrkii kehittämään keskustan ohella muita toimin-
nallisesti monipuolisia  aluekeskuksia,  etenkin  rautatieasemien  ympäristöön. 
Tällä hetkellä uudet  aluekeskukset  ovat lähinnä  vain asutuskeskittymiä. 

 Sveitsin rautatiet suunnittelee uutta  rataosuutta  länteen, jonne myös kaa-
vaillaan uutta aluekeskusta  ja  valtatietä vuodelle  2005. (de Baan 1994). 

 Suunnitelma saattaa kiihdyttää rakentamista  ja  vahvistaa keskustan  
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ulkopuolisia aluekeskuksia  ja  johtaa pyöräilynkin kannalta edullisempaan, 
toimintoja sekoittavaan yhdyskuntarakenteeseen. 

Suurin  osa Zürichin  työpaikoista,  osa teollisistakin  on  kaupungin keskustas-
sa. Teollisuustyöpaikkoja  ollaan rakentamassa lisää etenkin keskustassa 
sijaitsevan päärautatieaseman pohjoispuolelle. Työmatkaliikenne kaupun-
gin ulkopuolelta Zünchiin  on  voimakasta. Keskustan ruuhkaisuutta hieman 
helpotti liikennetunnelin rakentaminen  1980-luvulla rautatieaseman länsi- 
puolelta kohti pohjoista. Liikenne väheni keskustassa  ja  tilaa jäi myös pyönl

-le. (de Baan  1994)  

Pyörää Zürichissä käytetään noin  7 %:ssa  kaikkia henkilälilkenteen  matko-
ja. Pääteiden  varsilla pyöräillään huomattavasti vähemmän, mutta esimer-
kiksi yliopiston toimipisteiden välillä lähes puolet matkoista taittuu pyörällä. 
Henkilöautolla kaikista matkoista tehdään noin  28  %.  Etenkin järven ympä-
ristö  on  suosittu virkistyspyöräilyalue. Joen rannat ovat lähes yksinomaan 
pyhitetty jalankulkijoille  ja  pyöräilijöille. (Stäckli  1992;  Socialdata  1993 a) 

Joukkoliikenne  on Zürichissä  suosituin kulkumuoto. Raitiovaunua, junaa, 
linja-autoa  tai johdinautoa  käytetään  37 %:ssa  matkoja. Joukkoliikennever-
kosto  on  tiheä  ja  miltään asuntoalueelta ei ole enempää kuin  300  metriä 
joukkoliikenteen pysäkille. Julkisen liikenteen vuosikortti maksaa kaupungin 
alueelle  vain  noin  1080  markkaa  (300  SER) ja koko Zürichin  alueelle noin 

 4860  markkaa  (1350  SER). (Stöckli  1992;  Socialdata  1993 a)  

Potentiaalia pyöräilyn lisäämiselle löytyy. Autoistumisaste  on  kaupungissa 
 alle  30 %  ja automatkoista  saman verran  on  alle  3  kilometriä (Stöckli  1992). 

 Kaupungin asukkaiden keskuudessa vuonna  1992  tehdyn kyselyn mukaan 
kaikista automatkoista noin  21 %  voisi tehdä pyörällä, kävellen  15 %jajulki-
sella liikenteellä 42  %.  (Socialdata  1993 a)  

Liikennepolitiikassa lähes yksimielisenä tavoitteena  on  autoliikenteen rajoit-
taminen  ja  pyöräilyn, jalankulun sekä joukkolilkenteen suosiminen. Asenteet 
pyöräifyä kohtaan ovat parantuneet ruuhkautumisen pahentuessa. Noin  81 
%  asukkaista haluaa asettaa liikennesuunnittelussa pyöräilyn olosuhteiden 
parantamisen yksityisauton suosimisen edelle,  julkista  liikennettä autoilua 
enemmän haluaa suosia  93 %  asukkaista  (Socialdata  1993 b).  Myös 
Zünchissä sovelletaan suoraa demokratiaa suurimmissa liikennehankkeis

-sa.  Kun Zürichissä äänestettiin pyöräilyverkoston parantamisesta sitä kan-
natti  76 %  kaupungin  ja  66 %  koko  kantonin asukkaista. (Tschopp  1987 b) 

Zünchissä  on  tehty rohkeitakin ratkaisuja etenkin joukkoliikenteen edistämi-
seksi. Keskellä pääkatua, Bahnhofstrassea kulkee raitiovaunulinja  ja  laidoil-
la ovat leveät jalkakäytävät. Autolla-ajo  on  sallittu  vain  osalla pääkatua. Au-
toilla sallitulla alueella lilkennevaloja  on  paikoin rytmitetty näyttämään jouk-
koliikenteelle aina vihreää. Autoille vihreää näytetään harvemmin  ja  lyhyem-
män aikaa. Järjestelyllä  on  pyritty nopeuttamaan joukkoliikennettä  ja  roh-
kaista näin ihmisiä linja-autoihin  ja raitiovaunuihin.  

Uusia kävelyaluehankkeita  ja  autoilun rajoittamista vastustavat usein kaup-
piaat, vaikka pääkauppakatu Bahnhofstrasse  on  erittäin onnistunut autoilta 
rauhoitettu katu. Autolla-ajon kieltäminen kadulla  on  parantanut liikevaihtoa 
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ja  saanut kauppiaat vähitellen myöntämään hankkeen onnistumisen.  (de 
Baan 1992)  

Pyörän  ja joukkoliikenteen yhteiskäyttö  ei Zünchissä ole  kovin  yleistä. Pyä-
rän saa ottaa mukaan junaan muulloin paitsi ruuhka-aikoina pientä maksua 
vastaan. Itäpuolelle rakennetun uuden  radan ja  aseman käyttöönoton myö-
tä virkistysliikenne  on  lisääntynyt järven itäpuolelle  ja  pyörän mukaanotto ju-
naan  on  yleistynyt. Uudelle itälselle rautatleasemalle ei kuitenkaan saatu 
kunnollisia pyöräpysäköintipaikkoja rakentamisen yhteydessä  ja  alueella  on 

 paljon laittomasti pysäköityjä kulkuneuvoja.  (de Baan 1992)  

Pohjoisella rautieasemalla  on  hyvä esimerkki toimivasta  ja  suositusta pyöri-
en pysäköintirakennuksesta.  Kaksikerroksiseen rakennukseen pyörät voi 
lukita ympyrän malliseen kehään. Säilytys  on  panttia  vastaan ilmaista.  Pant-
tirahan  saa takaisin pysäköintikortilla. Järjestely  on  tarkoitettu etenkin kau-
empaa Zürichiin työhöntuleville, jotka voivat jättää pyöränsä yöksi säilytyk

-seen. Valvottuja pysäköintipaikkoja  kaupungissa ei ole, mutta niitä  on  ollut 
suunnitteilla  mm. päärautatieasemalle.  Yksityistä yrittäjää ei ole valvotussa 
pyöräpysäköinnissä kokeiltu. Eräs suurimpia pyöräilyn ongelmia Zürichissä 
onkin pysäkäinnin puutteet.  (de Baan 1994)  

Suunnitelmat pyörailyn edistämiseksi 
Nykyään pyöräilyhankkeet Zürichissä liittyvät muihin liikennehankkeisiin. 
Pyörien pysäköintipaikat, pyöräreitit yms. rakennetaan muun rakentamisen 
yhteydessä. Niiden rahallista osuutta kaikista liikenneinvestoinneista  on  vai-
kea määritellä, mutta pyöräilyhankkeisiin  on Zurichissä  arvioitu kulutettavan 
vuosittain noin  11-18  miljoonaa markkaa  (3-5  milj. SFR).  Säännöllistä rahoi-
tusta pyöräilyn edistämiseen ei ole.  (de Baan 1992) 

Liikennesuunnitteluosastolla  on  kolme pelkästään pyöräilyasioista vastaa-
vaa henkilöä. Osasto suunnittelee pyöräilyn edistämishankkeet  ja  kaupun-
ginhallitus päättää toteutuksesta. Kaupungissa  on  myös muutamia kantonin 
vastuulla olevia teitä, joiden pyöräreittien rakentamisessa kaupungin  ja  kan-
tonin liikennesuunnitteluosasto ovat yhteistyössä. Tällöin kantonin pitää hy-
väksyä suunnitelmat. Kaupungissa  on  myös eri hallinonalojen edustajista 
koottu pyöräilytyöryhmä.  (de Baan 1994) 

Zünchin pyöräreittejä  rakennetaan verkostona.  Ensin  on  luotu ideaalinen 
 kuva pyöräilyverkostosta ja  kartoitettu nykytilanne. Puuttuvista linkeistä  ja 
 niiden toteuttamisesta  on  tehty suunnitelma, jossa eri hankkeet  on  laitettu 

kiireellisyysjärjestykseen. Mukana  on  myös muutama liikenneympyrä, joissa 
etenkin pyöräilyn turvallisuus  on  otettu huomioon.  (de Baan 1994). Verkos-
tosuunnitelman  tavoitteena  on  rakentaa  200  kilometriä pitkä pyöräilyverkos

-to  mukavista  ja  turvallisista reiteistä. Vuonna  1992 reiteistä  oli rakennettu 
noin  150  kilometriä. Väylien yhdistävyyttä heikentevät puuttuvien yhteyksien 
lisäksi paikoin huonot risteysjärjestelyt. (Stöckli  1992) 

Pyöräilyverkosto  muodostuu valmistuessaan erillisistä pyöräteistä, pyörä-
kaistoista, asuntokaduista, autoilta rauhoitetuista alueista  ja  jalankulkijoiden 

 ja  pyöräilijöiden yhteisistä alueista. Punaisia pyöräteitä ei Zürichissä enää 
juurikaan rakenneta niiden kalleuden vuoksi  (de Baan 1992).  Sen  sijaan 
pyöräkaistojen merkitseminen ajoratojen reunoille  tai  väliin  on  yleinen  ja 
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turvalliseksi osoittautunut keino järjestää tilaa  pyörille.  Tällöin  nsteyksissä 
 on  usein pyörien  pysähtymisviiva  ennen autoja. Paljon yksisuuntaisia katuja 

 on  jo  muutettu  pyörille kaksisuuntaisiksi.  Jonkin verran  on  myös linja-auto-
jen  ja  pyörien yhteisiä  kaistoja. Zünchin kävelyaluellta  pyöräily  on  kielletty  ja 

 se  rajoittaa pyörän käyttöä kaupungin keskustassa.  (de Baan 1994) 

Zünchissä pyöräilykarttoja  on  tehty sekä  virkistystarpeita  että päivittäisiä 
 matkustustarpeita  varten.  Pyöräilyverkoston  kehittäminen aloitettiin silmällä-

pitäen juuri vapaa-ajan pyöräilyä. Kaupunki jaettiin neljään osaan, joista 
tehtiin  suositeltavia  reittejä kuvaavat kartat vuodeksi  1992.  Kaikki karttojen 
reitit eivät ole pyöräteitä, vaan niiden ohella  on  pyritty esittämään rauhallisia 
vaihtoehtoja  ja pikkukatuja.  Osan tästä  kartoitustyöstä  on  tehnyt paikallinen 

 pyöräilyjärjestö.  (de Baan 1994)  

Päivittäistä  matkustusta  varten  pyöräilykartta  on  laadittu  koko  kaupungin 
alueelta. Kartalla esitetään  ja  luokitellaan  olemassaolevat  pyöräily-yhteydet 

 ja  kadut niiden  vilkkauden  ja  eri  kulkumuotojen  käytölle asetettujen rajoitus-
ten mukaan. Kukin voi tämän  laatuluokituksen  sekä taitojensa  ja  kokemuk-
sensa mukaan valita itselleen sopivimmat reitit. Kaupunki vastaa  pyöräreitti

-en viitoituksesta.  Nykyään suunnitellaan yhteyksiä eri  osa-alueiden välille. 
Kaupungin  osa-alueiden sisällä pyöräily-yhteydet ovat  jo  melko hyvät  ja  lii-
kenne rauhallista  ajoradoillakin.  Yhteydet kouluihin ovat  jo  melko turvalliset. 

 (de Baan 1994) 

ZUrichin pyÖräilykampanja  1990 
Zürichin  laaja  ja  paljon julkisuutta saanut pyöräilyn  markkinointikampanja 

 aloitettiin vuonna  1990.  Tavoitteena ei ollut  vain  autoilun vähentäminen  ja 
 pyöräilyn lisääminen vaan haluttiin myös säilyttää nykyiset pyöräilijät. Tärke-

ää oli etenkin ajokortti-ikään ehtineiden, ennen pyörää lähes päivittäin  käyt-
täneiden  nuorten  pitäminen pyörän  satulassa.  Myös viranomaiset piti saada 

 pyöräilemään,  jotta heille tulisi monipuolisempi  kuva  liikenteen ongelmista. 
 (Stöckli  1992)  

Ennenkaikkea  pyöräilykampanjan  tavoitteena oli lisätä pyöräilyä. Pyöräilyn 
aloittamisen kynnystä pitää alentaa  ja  saada pyöräily  katukuvan  vallitsevak-
si  kulkumuodoksi. Polkupyärän  imagon kohottaminen oli tärkeä  osatavoite. 

 Kun  Zürichin asukkailta  kysyttiin miksi  he  eivät käytä pyörää esitti viidennes 
syyksi jonkin subjektiivisen tekijän, kuten  kulkumuodon  huonon imagon. 
Etenkin pyöräilyn  ympänstöystävällisyyden  korostamisella voidaan  sen  sta-
tusta nostaa.  Kampanjan  tavoitteena oli lisätä kaikkien liikenteen käyttäjien 
tietoisuutta heidän vastuustaan liikenteessä.  (Stöckli  1992) 

Pyöräilymarkkinoinnin  kohderyhmänä olivat kaikki kaupunkilaiset, sekä lii-
kenteen  käyttäjiriä,  työnantajina, työntekijöinä,  opiskelijoina  kuin  virkamiehi

-nä  ja  tiedotusvälineiden  edustajinakin.  Kampanjan  avajaisissa vuoden  1990 
 maaliskuussa poliitikot  ym.  julkisuuden henkilöt tekivät pyöräilyä tunnetuksi 

ajamalla kilpaa  sivuvaunullisilla pyönllä. Pyöräilykampanjan  avajaisiin tulleil-
le jaettiin ilmainen  pyönen numerolevy,  joka  on  Sveitsissä  maksullinen  ja 

 pakollinen. Pientä maksua vastaan jaettiin tuhannelle  pyöräilijälle matkamit
-tant  ehdolla, että lukemat kirjataan puolen vuoden kuluttua. Saatujen  luke-

mien  perusteella arvioitiin aikuisten  pyöräilevän  noin  1500  kilometriä  
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puolessa vuodessa,  lasten pyöräilysuoritteen  ollessa puolet pienempi. 
(Stöckli  1992)  

Kampanjaan liittyi puoli vuotta kiertävä pyöränäyttely, jossa esiteltiin enlai
-sia pyöränkäyttömandollisuuksia.  Julkisuutta hankittiin myös suurella lehdis-

tötilaisuudella. Kolmasti julkaistiin pyöräilylehti, jossa raportoitiin kampanjas-
ta  ja  pyöräilyä koskettavista ajankohtaisista aiheista. Lehdissä lisättiin myös 
työantajien tietoisuutta heidän mandollisuuksistaan edistää pyöräilyä. Tär-
keää  on  etenkin ilmaisten pyöräpysäköintipaikkojen järjestäminen. Yritykset 
saivat julkisuutta lehdistössä  jos  toteuttivat joitain toimia pyöräilyn edistämi-
seksi. (Stöckli  1992)  

Suoraan asukkaille kohdistettuja kampanjatapahtumia olivat  Zürich-järveä 
kiertävät pyöräretket, käytettyjen pyörien markkinat  ja pyörälläajon  kurssit. 
Pyöräilykartta uudistettiin kampanjaa varten  ja  sitä jaettiin ilmaiseksi kau-
punkilaisille. Pyöräilyä ympäristöystävällisenä tiikennemuotona juhlittiin  kar-
nevaalissa  syyskuussa. (Stöckli  1992).  Ilmainen pyörän vuokraus  panttia 

 vastaan oli mandollista kandessa paikassa kaupunkia  ja  järjestäen  on  ollut 
käytössä vielä  kampanjan jälkeisinäkin  vuosina. Pyörän saa ilmaiseksi hen-
kilöllisyystodistusta  ja  noin  72  markan  (20  SFR) panttia  vastaan.  

Kampanjan liikennesuunnitteluun  kohdistuvia toimia olivat etenkin kuukau-
sittain järjestetyt pyöräilydemonstraatiot. Näiden ajojen aikana pyöräilyakti-
vistit osoittivat suunnittelijoille pyöräilyn kannalta ongelmallisia paikkoja. Lii-
kennesuunnittelun avuksi avattiin ns. pyöräpuhelin, jonne asukkaat voivat 
soittaa  ja  keskustella pyöräilyyn liittyvistä ongelmista  ja  esittää parannuseh-
dotuksia. (Stöckli  1992). Pyöräpuhelin on  jäänyt pysyväksi järjestelyksi. 
Soittoja tulee vuosittain noin  500,  joista puolet  on  johtanut joihinkin toimen-
piteisiin.  (de Baan 1994). 

Zurichin pyöräilykampanjaan  ei kuulunut pyöräteiden rakentaminen. Konk-
reettisin katukuvaa  ja liikenneympänstöä  muuttava pyöräilyn edistämistoimi 
oli kandentoista autopaikan muuttaminen pyörien pysäköintipaikoiksi maa-
lauksella  ja kaiteilla.  Myöhemmin näitä paikkoja  on  tehty lisää. (Stöckli 

 1992) 

Zürichin pyöräilykampanjan  kustannukset olivat yhteensä noin  1.4  miljoo-
naa markkaa  (390 000  SFR).  Eniten rahaa kului  PR-toimiston ylläpitoon, 
neuvontaan  ja  ilmoituksiin.  Kampanjan  kannalta tärkeitä sponsoriavustuksia 
saatiin yhteensä noin  576 000  markkaa  (160 000  SFR). (Stöckli  1992) 

Pyöräilykampanjan  tärkein  tulos  oli, että vaikka pyöräilyn osuutta ei saatu-
kaan merkittävästi nousemaan, saatiin  se  ainakin pysytettyä samalla tasol-
la.  Kampanjan  todelliset vaikutukset kulkumuotojakaumaan saadaan selville 
vasta vuosien päästä. Vielä tehokkaampi kampanja olisi tarvinnut lisärahoi-
tusta, jotta kaupungissa olisi voitu toteuttaa  mm.  laajaa julistekampanja. 
Näin olisi autoilijat tavoitettu paremmin.  Kampanjan  pitäisi myös kestää 
useita vuosia  ja  olla mielellään jopa jatkuvaa ollakseen todella tehokas. 
(Stöckli  1992) 
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Kampanjan  vaikutukset kulkumuotojakaumaan olisivat olleet selvemmät  jos 
 samalla olisi saatu aikaan parannuksia myös pyöräilyverkostossa. Pyörä- 

reittien parannustoimet pitäisi suunnitella erillisinä, jolloin ne huomattaisiin 
paremmin kuin  jos  ne olisivat  osa  muita liikennehankkeita. Parannukset pi-
täisi tehdä mandollisimman keskeisillä paikoilla. (Stöckli  1992). 1990-luvun 

 alun kampanjan  jälkeen pienempiä pyöräilyprojekteja  on  ollut eri tahoilla 
 mm. tiehallinnon  ja pyöräilyjärjestö IG Velon  toimesta.  

2.5.3 Basel 

Basel on  pohjoisen Sveitsin tärkeimpiä taloudellisia keskuksia.  Pinta-alal-
taan  vain  noin  24 km2  suuruisen kaupungin ympärillä  on Baselin  maaseutu-
kantoni. Asukkaita  on  kaupungissa noin  172 000,  kanton  mukaan laskettu-
na noin  190 000. Koko Baselin  toiminnallinen vaikutusalue käsittää noin 
puoli miljoonaa asukasta  (Rauh et al 1994 a).  Hallinnollisesti Baselin kau-
punki kattaa myös Baselin maaseutukantonin. Tämä  on se  alueellinen ko-
konaisuus johon kaupungin suunnitteluvalta  mm. liikenneasioissa  ulottuu. 

Baselilla  on  ollut hyvät edellytykset kehittyä pyöräilykaupungiksi. Kaupunkia 
halkoo  Rhein-joki, mutta muuten kaupunki  on  tasainen  ja maankäytöltään 

 tiivis. Etäisyydet keskustan  ja  kaupungin laitaosien välillä ovat  3-5  kilomet-
riä. Suurin  osa  työpaikoista sijaitsee kaupungin keskustan palvelu-  ja liiketi-
loissa  tai kemianteollisuudessa.  Koska kaupunki  on  vanha  ja  pinta-alaltaan 
pieni ei suuria pelkästään asumiseen tarkoitettuja alueita ole muodostunut. 
Keskustan voimakkaasta asemasta huolimatta toiminnot ovat melko sekoit-
tuneita. (Berwerger  1994) 

Basel  mainitaan usein yhdeksi Sveitsin parhaaksi pyöräilykaupungiksi. Vii-
me vuosina ovat kaupungissa pyöräily  ja  julkisen liikenteen käyttö kasva-
neet autoilun samalla vähetessä. Auton omistus  on  Baselissa laskenut  jo 

 1980-luvulta alkaen rekisteröityjen pyörien määrän kasvaessa. Pyöriä  on 
 Baselissa selvästi enemmän kuin autoja. (Verkehrsbefragung Nordwest-

schweiz  1992)  

Vuosien  1975  ja  1980  välillä pyäräily lisääntyi Baselissa  21 %, autoilu vain 
5% (Rauh et al 1994 a).  Vuonna  1991 Baselin  keskusta-alueella asuvista 

 24  prosenttia teki työmatkansa pyörällä  tai  moottoripyörällä. Autolla  tai  jalan 
töihin kulki noin viidennes kaupunkilaisista. Joukkoliikenteen osuus oli suu-
rin, yli kolmannes henkilölilkenteen matkoista. Esikaupunkialueilta pyörällä 

 tai  mopolla työssäkäynti oli vielä yleisempää.  Koko  kaupungin alueella au-
tolla-ajo  on  suosituin kulkutapa.  (Ks.  taulukko  11) 

Pyöräonnettomuuksien  määrä laski Baselissa puolella vuosien  1965  ja 
 1985  välillä. Syinä suotuisaan kehitykseen ovat olleet pyöräilyn suosion 

kasvun myötä parantunut pyöräilykulttuun, nopeusrajoitusten alentaminen, 
pyöräteiden rakentaminen  ja  keskustan läpikulkuliikenteeri rajoittaminen. 
(Tschopp  1987) 

Baselin liikennesuunnittelussa  on  pyöräilyn, jalankulun  ja  julkisen liikenteen 
kehittämiselle annettu etusija. Varsinaisesti keskustelu pyöräilyn aseman 
parantamisesta alkoi  1970-luvun puolenvälin jälkeen. Tällöin rakennettiin 
pyöräilyn kaksi pääväylää. Pyöräilyn verkostosuunnitelma hyväksyttiin  kan- 
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tonin  vuoden  1981 liikennesuunnitelman  osana olevassa "pyörä-  ja  mopolii-
kennesuunnitelmassa".  Suunnitelma pitää sisällään sadan kilometrin pitui-
sen pyöräilyverkoston  ja  suosituksia muiden katujen pyöräilyolosuhteiden 
parantamiseksi. Vuonna  1987 60  kilometriä verkostosta oli rakennettu  ja 

 pyöräilyolosuhteita  parannettu noin  30  kilometrillä muita katuja.  (Rauh et al 
1994 a)  

Taulukko  11. 	Työmalkojen kulkumuotojakauma  Baselissa  1991.  (Verkehrs- 
befragung Nordwestschweiz  1992)  

Verkostosuunnitelma  ohjaa nykyään Baselin pyöräliikenteen suunnittelua. 
Suunnitelmaa kehitetään yhteistyössä kaupungin rakennus-  ja  suunnittelu- 
osaston, tienrakennusosaston, poliisin  ja  joukkoliikenneyritysten  kanssa. 
Suunnitelman toteutuksesta kaupunkin liikennesuunnittelijat keskustelevat 
paikallisen pyöräilyjärjestön IG  Velon ja  asukkaiden edustajien kanssa sekä 
ennen suunnitelman toteuttamista että  sen  jälkeen. Säännöllisesti kokoon-
tuvaa pyöräilytoimikuntaa ei Baselissa ole. (Berwerger  1994) 

Baselin pyäräilyjärjestä  vauhditti pyöräilyverkoston parantamista tekemällä 
vuonna  1985  aloitteen verkoston parantamiseksi  ja  olemassaolevien suun-
nitelmien täytäntöönpanon nopeuttamiseksi. Aloite hyväksyttiin kantonin 
edustajistossa  ja  sille myönnettiin  90  miljoonaa markkaa  (25  milj.  CHF). 
Suunnitellut rakennustoimet oli tarkoitus saattaa loppuun vuoteen  1995 

 mennessä, mutta vielä vuoden  1994  kesällä rahasta oli käytetty  vain 6  mil-
joonaa.  (Rauh et al 1994 a; Tschoppl987; Pravetz 1992)  

Baselissa pyöräreiteistä suun  osa  on ajoratojen  yhteydessä. Kaupungissa 
 on  paljon ajorataan maalattuja pyöräkaistoja. Erillisiä pyöräteitä  on  ollut vai-

kea rakentaa tiiviiseen kaupunkirakenteeseen jälkeenpäin. Pyörien odotus- 
tiloja risteyksissä ennen auton pysähtymisviivaa  on  käytetty myös Baselis-
sa. Kääntymistä  on  paikoin helpotettu pyöräilijöiden omalla, ajoratojen väliin 
maalatuilla pyöräkaistoilla. Yleinen merkintä  on  keltainen katkovliva, 
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pyöränkuvat  ja  katujen  yläpuoliset  liikennemerkit. Kokonaan punaisia pyörä-
teitä ei Baselissa ole.  Rheinin ylittävillä silloilla  on  yleensä varattu oma kais-
ta myös  pyörille. (Berwerger  1994)  

Myös Baselissa  on  useita yksisuuntaisia katuja muutettu  pyörille kaksisuun-
taisiksi.  Kaikilla yksisuuntaisilla kaduilla ei merkintää vielä ole,  sillä  muutok-
sen turvallisuus pitää todistaa jokaisen kadun kohdalla erikseen. Järjestely 

 on  osoittautunut turvalliseksi  ja  sitä  on  tarkoitus laajentaa. Pyöräilijöiden on-
gelmina Baselissa ovat lukuisat  raitiovaunukiskot,  joiden kanssa  pyörätiet 

 usein kulkevat  samansuuntaisina. Pyörätiet  pyritään suunnittelemaan niin 
että ne ylittävät kiskot mandollisimman suorassa  kulmassa. (Berwerger 

 1994;  Pravetz  1992).  Baselissa  on  myös kandelle kaupungin pääkadulle 
merkitty yhteinen leveä kaista linja-autoille  ja pyönlle.  

Viime vuosina  on  Baselissa keskusteltu pyöräilyn sallimisesta  kävelyalueilla. 
 Useiden  kuntalaisilta  tulleiden valitusten jälkeen  kanton  teki päätöksen kiel-

tää pyöräily  kävelyalueella.  Kielto koskee myös  julkista  liikennettä. Tällöin 
pyöräilijöiden  on  kierrettävä ydinkeskustan  kävelyalue  ja  käytettävä samoja 

 kaistoja  kuin esimerkiksi raitiovaunut. Järjestely aiheuttaa pyöräilijöille  kier-
tomatkaa  ja  hankaloittaa kulkua. Kaupungin  pyöräilyjärjestö  onkin valittanut 
päätöksestä paikalliseen  tuomloistuimeen  ja  on  hyvin mandollista että vali-
tus menee läpi  ja kävelyalueella  pyöräily taas sallitaan.  (Berwerger  1994)  

Auton käyttöä Baselissa säädellään  mm.  pysäköintirajoituksilla. Pysäköinti 
keskustakortteleiden  sisällä ilman  asukaspysäköintitunnusta  on  mandollista 

 vain  parin tunnin  ajan. Keskustassa  on  pysäköintihalleja,  joissa korkealla 
 maksulla  pyritään rajoittamaan vakinaista  työmatkapysäköintiä.  Mandolli-

suus auton  pysäköintiin  keskustassa halutaan tarjota  vain  ostoksilla käyville 
 ja  siellä asuville ihmisille. Autoa  työmatkoihinsa  käyttävät halutaan saada 

julkisen liikenteen  käyttäjiksi  tai  tekemään  työmatkansa  pyörällä  tai  jalan. 
 (Berwerger  1994)  

Baselissa  on  huomiota kiinnitetty erityisen paljon pyörän  ja  julkisen liiken-
teen  yhteiskäyttömandofiisuuksiin.  Pyörän kuljetus julkisissa  liikenneväli-
neissä  on  sallittu  ruuhkatuntien  ulkopuolella pientä maksua vastaan. Aika- 
rajoituksia ei ole asetettu vaan pyörän saa ottaa mukaansa silloin kun raitio- 
vaunussa, linja-autossa  tai  junassa  on  tilaa. Joissain  raitiovaunuissa  on 

 pyörän kuljetusta helpotettu alentamalla raitiovaunun keskiosan sisään- 
käyntiä. Kuljettajia  on  neuvottu auttamaan pyörän kanssa kulkevia asiakkai-
ta aina tarvittaessa.  (Tschopp  1987)  

Baselissa  on  joukkoliikenteen  edistämiseksi kokeiltu  ns.  "vihreää liikenne - 
korttia".  Vuonna  1984  Baselin  kaupungin sekä lähialueen  joukkoliikenneyri-
tykset  järjestivät asukkaille mandollisuuden ostaa edullinen (noin  144  mk/kk 

 ja  noin  1 584  mk/vuosi)  (40  CHF/kk,  440  CHF/vuosi)  kuukausi-  tai  vuosilip-
pu,  joka antaa rajattoman  matkustusoikeuden joukkoliikennevälineissä Ba-
selin  kaupungin  ja maaseutukantonin  alueella. Vuonna  1987  aluetta laajen-
nettiin  ja  mukana tuli useampia yrityksiä. Vuonna  1987  alue kattoi  jo 

 600 000  asukasta, joista yli  100 000  oli ostanut "vihreän  liikennekortin"  ke-
säkuussa  1987.  (Tschopp  1987)  
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Pyöräpysäköinnin  järjestäminen Baselissa  on  poliisin, kaupungin  ja  rautatie- 
yhtiön vastuulla. Asukkaat voivat pyytää poliisia merkitsemään tietyn pätkän 
kadun varrelta  tai esim.  osan pysäköintiruuduista pyörien pysäköintiä var-
ten. Järjestely hoidetaan maalaamalla kadunpintaan teksti  tai  kuva,  joka 
osoittaa paikan käyttötarkoituksen. (Berwerger  1994).  Rautatieasemilla pyö-
rien pysäkäinti  on  järjestetty yhdessä rautatieyhtiön  ja  kaupungin kanssa. 
Yhdellä asemalla mainosfirma  on  kustantanut pyäräsuojat  ja  käyttää niitä 
samalla mainostauluina. Rautieasemilla  on  myös pyöränvuokrausta, joka 

 sekin  on  kasvattanut suosiotaan viime vuosina. (Pravetz  1992)  

Baselissa pyöräilijää ei käsitellä  vain "jalankulkijana,  jolla  on  pyörät  alla". 
 Polkupyörä  on  itsenäinen kulkuväline,  mm. jalankulkua  viisi kertaa nopeam-

pi, joten kulkumuotojen yhdistämistä ei pidetä perusteltuna. Pyöräilijät käyt-
tävät samoja väyliä jalankulkijoiden kanssa ainoastaan muutamissa paikois-
sa kaupungin reunoilla. Päämääränä ei olekaan  vain  rakentaa erillisiä pyö-
räteitä, vaan luoda liikenneympäristö, jossa voidaan pyäräillä turvallisesti, 
aikaa säästäen  ja itman  ylimääräisiä pysähdyksiä  ja kiertoteitä.  (Rauh et al 
1994 a) 
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3  EHDOTUKSIA PYÖRAILYN EDISTÄMISEKSI SUO-
MESSA 

Suomessa pyäräilyn edistäminen  on  kuulunut pääasiassa kuntien, tielaitok
-sen ja  liikenneministeriön vastuulle. Käytännössä työn  on  ymmärretty ole-

van ensisijaisesti pyöräteiden rakentamista. Tehokas, pyöräilyn kasvuun 
tähtäävä edistämistyö edellyttää kuitenkin konkreettisia toimia liikennepolitii

-kasta  lähtien, kaikkiin liikennemuotoihin kohdistuvia toimia, yhteistyötä  en 
vastuutahojen  välillä  ja  pyöräilyn eduista tiedottamista. Pyörän käyttöä  on 

 mandollista lisätä etenkin päivittäisessä työ-  ja asiointiliikenteessä,  mutta 
pyörä voi olla myäs työväline nykyistä useammin. Seuraavassa luvussa 
keskitytään erityisesti julkishallinnollisten yksikäiden vastuuseen  ja  keinoihin 
pyöräilyn edistämisessä. Muut olennaiset yhteistyötahot mainitaan kunkin 
asiakokonaisuuden yhteydessä.  

3.1  Pyörän  käyttömandollisuuksien  laajentaminen 

Suomessa pyöräily  on  suosituin aikuisten kulkumuotona työmatkoilla,  12 % 
 kaikista työmatkoista tehdään pyörällä.  Ostos- ja asiointimatkansa pyöräilee 
 8 %  ja  vapaa-ajan matkoilla pyörää käyttää  6 %  aikuisista. (Tielaitos  1993). 

 Alle  18-vuotiaiden  koulu-  ja opiskelumatkoista  suuri  osa  taittuu pyörällä, 
mutta heidän lilkennesuoritteensa ei henkiläliikennetutkimuksissa näy. 

Pyörälähetit  ovat Suomessa uusi, mutta useissa muissa Euroopan maissa 
yleinen näky kaupunkiliikenteessä. Esimerkiksi Tanskassa  ja  Ruotsissa 
myös posti käyttää pyörää kuljetuksissaan  (mm. Nielsen 1992).  Pyörällä 
kulkevat lähetit ovat ruuhkaisissa taajamissa usein nopein  ja halvin  tapa 
pienten lähetysten kuljetukseen. Kanadan Vancouverissa pyörälähettitoi-
minta  on  yleistynyt  ja  heidän turvallisuutensa parantamiseksi kaupunginval-
tuusto  on  määrännyt pakollisen kirjallisen kokeen  ja ajotestin lähettiluvan 

 saamiseksi (Naskila  1993).  Suomessa  on  hyviä kokemuksia pyöräläheteistä 
Helsingissä. 

Työsuhdeauto  on  usean työntekijän haluttu luontaisetu samoin kuin  kilo-
metnkorvaus  autolla tehdystä työ-  tai kokousmatkasta on  itsestäänselvyys. 
Työsuhdeauton voi kuitenkin usein korvata työsuhdepyörällä  ja kilometrikor-
vaus  olisi maksettava myös pyörämatkoista. 

Pyörällä kulkevia korttelipoliiseja näkyy  mm.  Helsingissä Kallion kaupungin-
osassa. Kokeilua ollaan hyvän palautteen  ja  toimivuuden myötä jatkamas-
sa. Poliisien virkapyöräilyä voidaan puolustella nopeuden, halpuuden, yleis- 
kunnon kohentumisen  ja ketteryyden  lisäksi ihmisläheisyydellä. Yhdysval-
tain Seattlessa pyöräpoliiseja  on  jo  60  ja lista  halukkaista  on  pitkä. Pyöräpo-
liisitoiminta  on  Yhdysvalloissa leviämässä  koko  maahan. (Naskila  1993)  

Lasten kuljetuksessa  pyörä  on  käyttökelpoinen  jos  riittävän turvallisesta  kul-
jetustavasta  huolehditaan. Suomessa yleisen takanaistuttavan lastenistui

-men  lisäksi eurooppalaisessa katukuvassa yleinen  on eteenasetettava  is-
tuin, josta  lasta  voi helpommin valvoa. Myös useamman kuin yhden lapsen 
kuljetukseen soveltuvat, pyörän perässä vedettävät kärryt  on  todistettu tur-
vallisiksi  ja  ovat yleistymässä  mm. Alankomaissa,  Saksassa  ja  Tanskassa. 



74 	 Pyöräilyn edistäminen Euroopassa 
EHDOTUKSIA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEKSI SUOMESSA 

Lapsella ei kärryssä ole putoamisvaaraa  ja  pinnavaunot  voidaan välttää. 
Vielä turvallisemmaksi kuljetuksen tekee  jos  kärry  on  varustettu kuomulla  ja 

 turvavyöllä.  

Etenkin Tanskassa  on  kehitelty ideaa ilmaisesta yleisöpyörästä ns. kaupun-
kipyörästä  (mm.  Nakskov,  Kööpenhamina). Pyörää voidaan tarvittaessa 
käyttää keskusta-alueilla etenkin joukkoliikenneasemien välillä  ja  työmatko-
jen yhdysliikenteessä.  Varkauksien minimoimiseksi pyörä pitää suunnitella 
ulkonäöltään poikkeavaksi  ja sen  käyttö tehdä mandolliseksi  panttia  vas-
taan.  Pantin  saa takaisin jätettäessä pyörä niille erikseen suunniteltuun teli-
neeseen, joita sijaitsee ympäri keskustaa. Suomessa kaupunkipyöristä ko-
kemuksia  on  muutamassa kaupungissa. 

Pyöräilyturismia  voidaan Suomessa edistää matkailujärjestöjen  ja  kuntien 
yhteistyöllä. Alankomaissa  ja  Tanskassa matkatoimistot  ja  paikalliset  mat

-kai!ualan  yritykset järjestävät asiakkailleen pyöräilypaketteja, joissa ohjeelli
-sen  pyöräreitin  lisäksi myös majoitukset  on  järjestetty valmiiksi.  (mm. Niel-

sen 1993).  Suomessa pyörämatkailun lisäämistä helpottaa valtakunnallisen 
pyöräretkeilykartan valmistuminen tielaitoksella keväällä  1995. 

3.2  Pyöräilyn edistämisen  vastuutahot 

 3.2.1  Liikenneministeriö 

Valtion tehtävät pyöräilyn edistämisessä ovat liikennepoliittisia  ja  lainsää-
dännöllisiä. Lainsäädännöllä  ja  verotuksella voidaan vaikuttaa eri kulkumuo-
tojen käyttöön rohkaisevasti  tai  hillitsevästi. Kaavoituslainsäädännöllä voi-
daan rajoittaa yhdyskuntien hajarakentamista  ja  toimintojen eriytymistä. 
Myös Suomessa voitaisiin toteuttaa Alankomaiden  ja  Tanskan  mallin  mukai-
sia pyöräilyprojekteja. Liikenneministeriön olisi vastattava osittain niiden 
kustannuksista  ja  työhön liittyvästä tutkimuksesta  ja  seurannasta. 

Liikenneministeriön pyöräilypoliittisessa ohjelmassa vuodelta  1993 on  ase-
tettu tavoitteeksi kaksinkertaistaa pyöräily vuoden  1986  tasosta vuoteen 

 2000  mennessä. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet pyritään puolitta-
maan vuoteen  2000  mennessä vuoden  1989  tasosta. Tällöin vuosituhan-
nen vaihteessa pyörällä tehtäisiin neljännes kaikista matkoista  ja  pyöräon-
nettomuuksissa  kuolisi korkeintaan  50  ihmistä vuosittain. Liikenneministeri-
ön tehtävänä  on  seurata pyöräilypoliittisen ohjelman toteutumista, käynnis-
tää siihen liittyviä hankkeita  ja  kehittää ohjelmaa edelleen. (Liikenneministe-
nö  1993).  Vuoden  1995  toukokuussa perustetaan ministeriön johdolla toimi-
va pyöräilytyöryhmä näiden tehtävien suorittamiseen. 

Tärkeä liikenneministeriölle kuuluva tehtävä  on  pyöräilyä koskevien liiken-
nesääntöjen tarkistaminen. Suomen liikenneministenöstä  on  mukana edus-
taja Euroopan liikenneministerien konferenssissa (CEMT), jossa pyritään 
yhtenäistämään pyöräilyä koskevia sääntöjä Euroopassa. Liikenneministeri-
ön pitää kiirehtiä säännösten laadintaa  ja  omalta osaltaan edistää säännök-
siä tukevan Iiikenneympänstön rakentamista. Liikenneturvallisuustyössä  on 

 keskityttävä onnettomuuksien ehkäisyn  ja  lieventämisen  lisäksi kulkumuoto-
jen yhteistyön parantamiseen. 
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Liikenneministeriön tehtävänä  on  saada pyöräilyä koskeva  tilastointi  kun-
toon. Nykyinen  tilastointi  ei anna todenmukaista kuvaa pyöräilyn suosiosta 

 ja  ongelmista.  Liikennelaskennoissa  pyöräily  ja  jalankulku  ovat mukana  vain 
 poikkeustapauksissa.  Tilastointi  on  puutteellinen myös  pyöräilyonnetto-

muuksien  osalta. Suurin  osa  pyäräilijöiden  onnettomuuksista  on  yksittäison-
nettomuuksia,  jotka pääosin jäävät vakuutusyhtiöiden  ja  poliisien tilastojen 
ulkopuolelle. Tilastoissa näkyvät ensisijaisesti  vain  moottonajoneuvojen 

 kanssa sattuneet onnettomuudet. 

Euroopan  pyöräilijärjestöjen  liitto  (ECF)  esittää Euroopan  unionille  arvon
-lisäveron harmonisointia  jäsenmaissa.  Veron  pitäisi olla korkein autoille  ja 

 polttoaineille.  Pyöräilyn  ja sen  oheistarvikkeiden  ei pitäisi kuulua ollenkaan 
 arvonlisäverotuksen  piiriin  tai  korkeintaan  sen  alimpaan luokkaan. Verotuk-

sessa pitäisi ottaa huomioon sekä liikenteen suorat että  epäsuorat  kustan-
nukset.  (European Cyclists Federation 1994).  Myös Suomessa arvonlisä- 
lainsäädäntöä  on  kehitettävä  ympänstöystävällisiä kulkumuotoja suosivaan 

 suuntaan.  

3.2.2 Tielaitos 

Tielaitos  rakentaa yleisiin teihin kuuluvat  pyörätiet,  joiden kustannuksiin 
myös kaupungit ovat osallistuneet. Lisäksi  tielaitos  on  jonkin verran raken-
tanut yleisten teiden pyöräteiden  liittymiä  muuhun  tieverkkoon.  Säädöksiä 
olisi muutettava niin että  tielaitos  voisi tehdä  tai  rahoittaa myös muita kuin 
yleisiin teihin liittyviä pyöräteitä. Tanskassa  tielaitoksen  panos pyöräilyn 
edistämisessä  on  ollut suuri etenkin valtakunnallisen  pyöräilyprojektin  kau-
pungeissa.  

Tielaitoksen  toiminnassa rahaa pyöräteiden rakentamiseen  on  osoitettu 
muiden  liikennehankkeiden  yhteydessä. Tästä johtuen  tielaitoksen  rakenta-
mat erilliset kevyen liikenteen väylät sijaitsevat lähinnä  pääteiden  varsilla. 
Reitit eivät ole aina yhtä suoria, viihtyisiä  ja  tarkoituksenmukaisia kuin  jos 

 ne olisi sijoitettu pyöräilijöiden tarpeet huomioiden. Reitit muodostavat kui-
tenkin hyvän pohjan  pyöräilyverkostojen  kehittämiselle.  

Tielaitoksen  tehtävänä  on  ollut valtakunnallisen  pyöräretkeilyreitistän  luomi-
nen.  Reitistön yleiskartta  (1:800 000) on  valmistunut keväällä  1995.  Reitis-
tön  opastus pyritään saamaan valmiiksi alkukesästä. Tanskassa vastaava 
kansallinen  pyöräreitistä  avattiin vuonna  1993.  Reitistöä  luotaessa otettiin 
huomioon olemassaoleva tiestön lisäksi mandollisuudet  mm.  majoitukseen. 

 (Nielsen 1993).  Suomen  retkipyäräilyverkoston  toimivuutta matkailussa pi-
tää kehittää edelleen eri osapuolten yhteistyössä.  

Tielaitoksen henkilöliikennetutkimuksissa  mukana ovat  vain 18-70-vuotiaat. 
Kuitenkin pyöräilijöistä hyvin suuri  osa  on  ajokortittomia,  alle  18-vuotiaita 
nuoria. Toisen tärkeän pyöräilijöiden  ja  etenkin jalankulkijoiden ryhmän 
muodostavat vanhat ihmiset. Tanskassa  henkilöliikennetutkimuksia  on  täy-
dennetty  lasten  liikkumista  kartoittavilla  tutkimuksilla  (Nielsen 1993).  Myös 
Suomessa  henkiläliikennetutkimusten  kattavuutta pitää parantaa.  
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Pyöräteiden suunnitteluohjeiden laatiminen  on  tielaitoksella  käynnistetty tal-
vella  1995  yhteistyössä eri osapuolten kanssa.  Ohjeisto  tulee kattamaan 
myös  kaupunkikeskustat  ja  taajamat, joissa  pyöräilyolosuhteiden  kehittämi-
nen  on  kaikkein  kiirellisintä  ja  pyöräilyn lisäämisen mandollisuudet  suunm

-mat.  Ohjeistoa  laadittaessa kannattaa hyödyntää muualta Euroopasta saa-
tuja tuloksia  ja  käytännön kokemuksia keinoista lisätä pyörän käyttöä  ja 

 pyöräilyn turvallisuutta.  

3.2.3  Kunnat  

Suomessa kunnilla  on  päävastuu pyöräilyn edistämisestä.  Kunnat  rakenta-
vat  ja  ylläpitävät yleisten teiden ulkopuoliset  pyörätiet.  Päävastuu kaupunki-
en  ja  taajamien  pyöräilyverkostojen  kehittämisestä  ja  rahoituksesta  on  ollut 
kunnilla itsellään.  Kunnat  ovat esittäneet  rahanpuutteen  syynä siihen miksi 

 pyörätiestöön  ei ole investoitu viime vuosina. Kysymyksessä ovat enem-
mänkin arvostukset  ja  asenteet  rakennuskohteiden  valinnassa. Ongelmana 

 on  yhä  se,  että valtionapua saadaan paremmin yleisiksi  teiksi laskettaviin 
 autoliikenteen  pääväyliin.  Pyöräilyn edistämisen ongelmat  ja  pyöräilyn po-

tentiaali ovat kuitenkin suurimmat taajamissa  ja  kaupunkikeskustoissa.  

Kuntien tärkeimpänä pyöräilyn  edistämistehtävänä  on  verkostosuunnitel
-man  laatiminen  ja  toteuttaminen. Muualla Euroopassa onnistuneissa  pyöräi-

lynedistämisprojekteissa  on  taustalla ollut monipuolinen suunnitelma jatku-
vasta  ja  tärkeimmät lähtö-  ja  tulopaikat  yhdistävästä  pyöräilyverkostosta. 

 Suunnitelmiin ovat liittyneet tavoitteet liikenteen rauhoittamisesta  ja  joukko- 
liikenteen edistämisestä.  Nopeusrajoitukset  ja  keskustojen autottomuus 

 ovat parantaneet myös  pyöräilyolosuhteita.  Suomessakin kaikki kuntien 
 maankäyttö-  ja  Ilikenneratkaisut  on  arvioitava myös pyörän käytön kannalta.  

Kunnat  voivat edistää pyöräilyä  infrastruktuuriin  kohdistuvien toimien lisäksi 
monella muulla tavalla.  Pyöräilykartat  on  pidettävä ajan tasalla  ja  pyöräreitti

-en  viitoitus  on  hoidettava. Kuntakohtaisia  pyöräilykampanjoja  voidaan to-
teuttaa yhteistyössä muiden paikallisten järjestöjen  ja  asukkaiden kanssa. 
Liikenneturvallisuustyössä tärkeitä  yhteistyötahoja  ovat  mm.  koulut  ja 

 Liikenneturva.  

Suomalaisten kaupunkien kannattaa hyödyntää  ECF:n  (European Cyclists 
Federation) Cities for Cyclists -kampanjan  jäsenyyden luomat mandollisuu-
det. Pyöräilyn edistämisestä saadut monipuoliset kokemukset vähentävät 
mandollisuuksia virheinvestointeihin.  

3.2.4  Yhteistyön parantaminen 

Liikenneministeriön,  tielaitoksen  ja  kuntien yhteistyötä tarvitaan ennenkaik-
kea valtakunnallisten pyöräilyn  edistämisprojektien  toteuttamiseksi. Vaikka 
käytännön  pyöräilyverkostojen kehittämisprojektit  ovatkin tehokkaimpia  ja 

 tarkoituksenmukaisimpia  yhden kunnan alueelle  kohdistettuina,  on  pyöräi-
lyn edistäminen osana liikenne-  ja  ympänstöpolitiikkaa  myös muiden taho-
jen kuin kuntien vastuulla.  Toimintakenttä  ja  yhteistyön tarve laajenee kun 

 oivalletaan,  että pyöräilyn edistäminen  on  muutakin kuin pyöräteiden raken-
tamista. Laajoissa valtakunnallisissa  pyöräilynedistämiskampanjoissa  mm. 

 Alankomaissa  ja  Tanskassa tärkeinä  osapuolina  ovat olleet esimerkki- 



Pyöräilyn edistäminen Euroopassa 
	 77  

EHDOTUKSIA  PYÖRAILYN  EDISTÄMISEKSI SUOMESSA  

kuntien eri viranomaisten  ja  asukkaiden lisäksi liikenne-  ja ympäristöministe
-nä  sekä  tielaitos.  

Liikenneministeriön  pyöräilypoliittisessa  ohjelmassa asetetun pyöräilyn  kak-
sinkertaistamistavoitteen  saavuttamiseksi  on  esitetty monipuolinen  keinova-
likoima.  Monipuolisten keinojen toteuttamisen  vastuutahoja  on  myös useita. 
Päävastuu pyöräilyn edistämisestä osana  koko liikennejärjestelmää  on  lii-
kenneministeriöllä.  Käytännön toteuttaminen tapahtuu pääasiassa paikallis-
tasolla, paljolti kuntien  ja tielaitoksen  yhteistyönä.  Tielaitoksen  rahoituksesta 

 osa  pitää osoittaa suoraan pyöräilyn edistämiseen kunnissa,  osa pyäräilyyn 
 liittyvään tutkimukseen. 

Kuntien  ja tiepiinen  on  laadittava  koko  kunnan kattavat  pyöräilyverkosto
-suunnitelmat yhteistyössä. Yhteistyötä kaivataan myös kuntien kesken. 

 Pyörätiestö  kannattaa usein viitoittaa  ja pyöräilykartat  laatia useamman 
kunnan tarpeisiin.  Naapurikuntien  yhteisissä kokouksissa  on  muiden  Iliken-
neasioiden  ohella  keskusteltava  myös pyöräilystä. Näin  on  tehty  mm.  Alan-
komaiden  Tilburgin  ja sen naapurikuntien  kesken. Kuntien yhteiset, yhdes-
sä  tiepilrien  kanssa laaditut pyöräilyn  pääraittisuunnitelmat  ovat myös suosi

-teltavia. Kuntakohtaisiin  tai  useamman pienen kunnan yhteisiin  pyöräilytoi-
mikuntiin  pitää viranomaisten lisäksi ottaa mukaan  mm.  asukas-, vammais-
ja pyöräilyjärjestöjeri  edustajia. 

Omat tärkeät tehtävänsä  on mm.  Liikerineturvalla  pyöräilyn  turvallisuusva-
listukssa  sekä kouluilla  ja opetushallinnolla  pyöräilyn  perustaitojen  ja ympä-
nstökasvatuksen  järjestämisessä  jo  peruskoulusta alkaen.  Pyörämatkailun 

 edistämiseksi tarvitaan yhteistyötä kuntien, matkailualan yritysten  ja  joukko
-liikenneyritysten  kesken. Työnantajilla  on  useita keinoja edistää pyöräilyä 

 työmatkaliikenteessä. Joukkoliikenteen  yritysten pitää yhdessä kuntien 
kanssa kiinnittää erityistä huomiota pyörällä tapahtuvan  liityntäliikenteen 

 edellytysten parantamiseen.  "Suomi  Pyöräilee" -yhteistyökampanjaa  on  ke-
hitettävä edelleen.  

3.3  Maankäytön suunnittelu 

 3.3.1  Tavoitteet 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus ilmenee erityisen konkreettisesti 
 kävelyssä  ja pyöräilyssä.  Suomessa keskimääräinen aikuisten tekemän 
 pyörämatkan  pituus oli  3.4  kilometriä vuonna  1992,  kävelymatkan ollessa 

keskimäärin  1.7  kilometriä. Pyörän käyttö  päivittäisliikenteessä  oli suosituin-
ta  1-3  kilometrin matkoilla. Suomessa yli kolmen kilometrin matkoilla  auto  oli 
kuitenkin aikuisten suosituin  kulkumuoto. (Tielaitos  1993)  

Tutkituissa esimerkkikaupungeissa  näyttää olevan kolme pyöräilyn suosi-
oon vaikuttavaa tekijää;  pinta-ala, toimintojen sijainti  ja  väkiluku.  Pinta-alal-
taan suuressa  ja toiminnoiltaan hajautuneessa  kaupungissa etäisyydet 
asettavat esteitä  pyäräilylle.  Suuri väkiluku johtaa puolestaan suuriin  liiken-
nesuontteisiin,  vilkkaaseen  ajoneuvoliikenteeseen  ja epäviihtyisään liiken-
neympäristäön. Ruuhkaisessa ja  meluisessa ympäristössä  pyäräily  ei juuri 
houkuta.  
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Erikokoisissa  kunnissa pyöräilyn edistämiseen liittyvät toimet ovat erilaisia. 
Pienemmässä kunnassa, kuten Tanskan Nakskovissa pyöräilyn lisäämi-
seen tarvittavat toimet liittyivät liikenneympäristän parantamiseen  ja  asuk-
kaiden tiedottamiseen. Suuremmissa kaupungeissa kulkumuotojakauman 
muutos kestää kauemmin  ja  vaatii perusteellisempia toimia, kaupunkiraken-
teen eheyttämistä  ja  rajujakin liikenteen uudelleenjärjestelyjä. 

Tiivis yhdyskuntarakenne ei suije pois mandollisuutta omaan pihaan  ja  ui-
koilualueisiin, mutta tiiviillä rakenteella saatetaan välttää ruuhkainen työmat-
kaliikenne asuntoalueiden  ja  työpaikkojen välillä. Vaikka pitkien etäisyyksi-
en päästä pyöräily ei olekaan riittävän houkuttelevaa  on  mandollisuus suju- 
vaan pyöräiiyyn turvattava niille, joiden työ-  ja  asiointimatkat  ovat lyhyempiä 

 ja  jotka ovat halukkaita käyttämään pyörää. 

Pyöräilyä edistettäessä pitää suosia maankäyttöratkaisuja, joilla minimoi-
daan lilkennetarvetta  ja matkojen  pituuksia  (ks.  kuva  19).  Käytännössä tä-
mä tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, toimintojen sekoittamista  ja 

 esimerkiksi keskustojen ulkopuolisten automarkettien kieltämistä. Alanko-
maiden Groningenissa ei saa rakentaa automarketteja  ja  sateiliittikaupunke

-ja  kaupunkirakenteesta  erilleen  (van  Werven  1992).  Houtenissa  kokonainen 
kaupunki  on  rakennettu mittapuuna mandollisuudet jalankulkuun  ja  pyöräi-
lyyn. 

Keinot 

•  Lyhyet etäisyydet 
•  Suuret yksikkökoot 
• Varastointi 

•  Työ-  ja  vapaa-aikojen porrastus 
• Pitkät aukioloajat 
• ltsepalveiu 

•  Kävely-  ja  pyörätiet 
• Joukkoliikenteen  tehostaminen 
• Tiiviit yhdyskuntarakenteet 

•  Ylisuuri asunto-  ja  toimitilakanta 
• Työprosessien uudelleenorganisointi 
• Joustotyö  lähiympäristössä 

•  Liika verotus pois 
•  Halvat liikennemuodot kunniaan. 

Esikuvia tarvitaan.  

Liikenteen minimointi 

Tavoite  

1.  Liikenteen kasvun minimointi  

2. Samanaikaisten ryntäyksien 
vähentäminen  

3. Liikennemuotojakauman 
 tasapaino: kevyt- joukko-auto 

4. Joustavuutta asuntojen, 
työpaikkojen  ja  palvelu  iden 

 tavoitettavu uteen  

5. Liikennekustannukset  kuriin 

Kuva  19. 	Liikenteen  minimoinnin  tavoitteet  ja  keinot  (Rytilä  1993:13). 
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Liikenteen  ja  maankäytän  suunnittelusta vastaavien tahojen tehtävänä  on 
 luoda ihmisille mandollisuus muuttaa kulkutottumuksiaan. Nykyisessäkin 

yhdyskuntarakenteessa ilman suuria rakenteellisia muutoksia  on pyäräilyn 
 lisäämiseen  ja  turvallisuuden parantamiseen paljon mandollisuuksia. Sopi-

vimman kulkumuodon etsiminen kuhunkin matkatarkoitukseen vähentää 
tarvetta auton käyttöön. Autoa tarvitaan  vain  niillä pidemmillä matkoilla, joil-
la joukkoliikenteen  tai  pyörän  ja  joukkoliikenteen matkaketjujen  käyttö ei ole 
mandollista. Liikenteen  ja  maankäytön suunnittelun haasteena  on  luoda yh-
dyskuntarakenne, jossa näitä tilanteita  on  mandollisimman vähän.  

3.3.2  Keinot 

Uusia alueita kaavoitettaessa pitää liikennettä tarkastella paitsi rahoitukseili
-sena  ongelmana, tarpeena uusiin liikenneväyliin, myös  sen  aiheuttamien 

ympäristöongelmien kannalta. Nor)alaisen tutkimuksen mukaan asukastihe-
yden pienetessä asuntoalueella  33  asukkaasta hehtaarilla  17 asukkaaseen 

 hehtaarilla lisääntyy liikenteen  energian  kulutus  25 %  asukasta kohden. 
 (Rauh et al 1994 a) 

Kaavaselostuksissa  pitäisi esittää alueen liikkumistarve, suunniteltu kulku-
muotojakauma  ja  syntyvän liikenteen vaikutus ympäristöön. Eräänä vaihto-
ehtona kaavoituksessa pitäisi aina olla olemassaolevan yhdyskuntaraken-
teen täydentäminen  ja  parantaminen. Lausunnot kaavaluonnoksista pitäisi 
mandollisuuksien mukaan pyytää myös joukkoliikenteen, jalankulkijoiden  ja 

 pyöräilijöiden etujärjestöiltä. Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa lau-
sunnonantajiksi liikenne-  ja  maankäyttösuunnitelmiin  on  hyväksytty paikalli-
set pyöräilyjärjestöt. 

Rakennuslainsäädännössä  auton käyttöön rohkaisee nykyinen määräys  au-
topaikkojen minimimäärästä  asuntoja kohden. Parempi, muualla Euroopas-
sa yleinen käytäntö, olisi laatia määräykset autopaikkojen maksimimääräs

-tä.  Näin auton käyttömandollisuuksien turvaamisen sijasta konrolloitaislin 
auton käyttöä. Ilmaisten työpaikkojen autopaikkojen vähentämisellä voidaan 
houkutella kulkumuodon vaihtoon. Groningenin  mallin  mukaan työpaikkojen 
autojen pysäköintipaikkojen määrää voidaan rajoittaa työpaikan sijainnista 
riippuen. Vähiten pysäköintilaa työntekijöitä kohden  on Groningenin  keskus-
tassa.  (van Werven 1992) 

Alankomaissa  mm. Houtenissa  ja  Groningenissa  on  asuntoalueiden läpikul-
kuliikennettä vähennetty jakamalla kaupunkimainen alue sektoreihin. Sekto-
nrajat saa ylittää pyörällä  ja  jalan mutta ei autolla. Siirryttäessä sektorilta toi-
selle autolla pitää kiertää kehätien kautta.  (van Werven 1992; Dutch 
Cyclists' Union 1993).  Suomessa sektonperiaatetta voidaan soveltaa eten-
kin pikkukaupungeissa.  

Newman  ja  Kenworthy  ovat kaupunkien autonippuvuutta ruotivassa kirjas-
saan päätyneet suosittamaan tiettyä asukastiheyttä uusille asuntoalueille 
auton käytön vähentämiseksi. Vähintään  20-30  ja  mielellään jopa  40  asu-
kasta hehtaanlla luo  jo  periaatteessa hyvät käyttöedellytykset auton ympä-
ristöystävällisille vaihtoehdoille, jalankululle, pyöräilylle  ja  joukkolilkenteelle. 

 (Newman & Kenworthy 1991).  Kullakin alueella  on  oltava asuntojen lisäksi 
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jonkin verran työpaikkoja,  päivittäistavarakauppa,  posti, pankki, peruskoulu, 
 ulkoilualueita  ja  harrastustiloja.  (Ks.  kuva  20)  

	

LIIKENNE- 	SEURAUKSET 

	

POLITIIKKA 	MAANKÄYYTÖÖN 

flAjonopeuksien 
Laletamen 

lilikenteen  ohjauksen  1  ITehokkaampi  

	

hostaminen 	) 

(lkisen  liikenteen  pai  
-' 	eIujen parantanJ 

LIIKENNEPOLITIIKAN  
TAVOITTEIDEN 
UUDELLEENPRIORI  
SOINTI  Pyöräilyolosuhteiden 

arantaminen 	J  

MUUT SEURAUKSET 

Taloudellisempi  
maankäyttö  

Kaiken  fyysisen  ja  so-n  
siaalisen infrastruktuu-  I  
rin  tehokkaampi  käytt)  

Vähemmän vaikutuk-
sia maaseudun  rajoillaj  

Vähemmän  päästäjä  

Vähemmän liikenne-
onnettomuuksia  

1Huomion kiinnittä- 
I  Kävelyolosuhteiden 	fl  minen  keskustoihin  ja  
parantaminen 	) aIuekeskuksiin 	) 

1ustan  pys  
köinnin  rajoittaminen  J  

I  Ihmisläheisempi 
kaupu1iskusta 

ITasapuolisempi 
ikennejärjesteImä 

3aanimpi kaupun  

Kuva  20. 	Liikennepolitiikan tavoitteiden uudelleenpriorisointi  (Newman & Kenworthy 
1991:167). 

3.4  Pyöräilyinfrastruktuurin  parantaminen 

 3.4.1  Pyöräi lyverkostot 

Pyörätieverkostoja  parempi termi  yhtenäiselle pyöräilylle tarkoitetulle reitis
-tälle  on  pyöräilyverkosto.  Päätavoitteena  pyäräilyn  edistämisessä ei ole 

 pyäräilijäiden  saaminen omille  erillisille väylilleen,  vaan looginen, yhtenäi-
nen  ja  jatkuva  pyöräilyverkosto.  Tärkein tavoite  on  turvallinen  ja  sujuva  lii-
kenneympäristö  kaikille  liikkujille  ja  hyvä yhteistyö  kulkumuotojen  kesken. 

 Pyöräilyverkoston  ei tarvitse muodostua  vain  erillisistä  pyöräteistä.  Kulku- 
muotojen  erottelun  rinnalle voidaan etsiä ratkaisuja, joilla yhteistyötä paran-
netaan jopa samoilla väylillä.  

Pyäräilyverkostojen  kehittäminen pitäisi toteuttaa  kartoittamalla todennäköi-
simmätja  tärkeimmät lähtö-  ja  tulopaikat  olemassaolevien  liikennevirtojen  ja 

 asukashaastattelujen  perusteella. Pyöräteiden laatua  ja  sijoittelua  suunni-
teltaessa  on  muistettava ihmisten  yksilälliset  erot  mandollisuuksissa  pyörän 
käyttöön.  Kyselyillä  pitäisi kartoittaa halukkuutta pyörän käyttöön sekä  enlli-
senä kulkumuotona  että yhdessä  joukkoliikenteen  kanssa.  Liikennelasken

-noissa  ja  kyselyissä  on  otettava huomioon kaikki asukkaat, kaikki  ikäryhmät 
 ja  myös  vannoutuneet  autoilijat, joiden saamiseksi pyörän selkään tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. Pitäisi myös selvittää syyt, miksi pyörää ei käy-
tetä  ja  missä kaivataan eniten kehittämistä.  Liikennesuunnittelun  tehtävänä 

 on  etsiä pikaisesti keinot näiden ongelmien ratkaisuun.  
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Pyöräily-yhteyksiä voidaan kehittää eri periaatteilla. Pääväyläperiaate  (mm. 
Tilburg,  Nakskov)  sopii pienempiln kuntiln. Pyöräilyn pääväylät sijaitsevat 
tärkeimpien lähtö-  ja tulopaikkojen  välillä. Suuremmissa kunnissa pitää ke-
hittää tiheää pyöräilyverkostoa rakentamalla puuttuvat yhteydet (ns.  missing 
links-  periaate)  (mm. Delft).  Pyöräily-yhteydet voidaan rakentaa säteettälsi

-nä  yhteyksinä  muodostumaan runkoväylistä  ja  siihen liittyvistä pienemmistä 
lähireiteistä  (mm.  Houten)  tai  ruutukaavaperiaatteella  (mm. Delft).  Usein  pa-
ras  vaihtoehto  on  yhdistää näitä molempia. Tärkeintä  on  että verkosto  on 

 helposti hahmotettavissa  ja  jatkuva.  (Ks.  kuva  21) 

A:  Tilburq  

Kuva  21. 	Pyörailyverkoston  kehittämisen eri keinot (Boudew,jn  Bach 1991:2). 

Pyöräreitit  on  viitoitettava  selkeästi  ja pyöräilykarttoja  on  pidettävä ajan ta-
salla. Luonnonkauniita  ja  rauhallisia reittejä pitkin kulkevilla virkistysreiteillä 
viitoituksen merkintä voisi olla erilainen kuin mandollisimman suonlia päivit-
täiseen asiointi-  ja työmatkaliikenteeseen käytettävillä  reiteillä. Myös pyöräi-
lykarttoja voidaan laatia eri käyttötarkoitukset huomioiden. ZUnchissä  on 

 laadittu pyöräilykarttoja  osa-alueittain, joihin  on  merkitty kunkin alueen suo-
siteltavin reitti.  Koko  kaupungin kattavilla pyöräilykartoilla näkyvät kaikki ole-
massaolevat pyöräily-yhteydet. 

Suomalaisissa taajamissa pyöräilyn perusinfrastruktuuna, lähinnä erillisiä 
pyöräteitä  on  rakennettu  jo varsin  paljon viimeisten vuosikymmenten aikana 

 ja  se  muodostaa hyvän rungon pyöräilyverkostojen kehittämiselle jatkami-
selle. Siellä missä ei ole tilaa enuliselle pyörätielle  on  etsittävä muita ratkai-
suja. Suomessa vähän käytettyjä, mutta useassa muussa Euroopan maas-
sa yleisiä perinteisen erillisen kevyen liikenteen väylän vaihtoehtoja  ja  niitä 
täydentäviä keinoja  on  useita. Joidenkin keinojen käyttöä rajoittaa ainakin 
osassa Suomea luminen kausi. Keinoja kannattaa kuitenkin hyödyntää pyö-
räilykauden ollessa suurimmassa osassa Suomea yli puolen vuoden mittai-
nen. Lumetonta pyöräilykautta  on  joillain  alueilla lähes läpi vuoden. 

Yksisuuntaiset kadut pyöräilijöille kaksisuuntaisiksi 
Pyöräilyn salliminen yksisuuntaisilla kaduilla molempiin suuntiin edellyttää 
autojen nopeusrajoitusten alentamista, mielellään  30  kilometriin tunnissa. 
Katujen kaksisuuntaisuus pyönlle tulee merkitä selvästi liikennemerkein. 
Ajomerkinnöin  ja töyssyin  voidaan varmistaa autoilijoiden tarkkaavaisuus  ja 
nopeuksien  pysyminen riittävän alhaalla. Turvallisuusongelmia ei Euroopas-
ta saatujen kokemusten mukaan ole, joten kotimaisten kokeilujen jälkeen 

 on  järjestelystä mandollista tehdä pysyvä myös Suomessa. 
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Oikealle kääntyminen 
Pyöräilyn sujuvuuden lisäämiseksi oikealle  kääntyvälle pyöräilijälle  voitaisiin 
sallia ajo päin punaista valoa, kuten  on  tehty muutamissa kaupungeissa 
etenkin  Alankomaissa  ja  Tanskassa. Tällöin pitää  jalankulkijoilla  olla etuoi-
keus  ja  järjestelystä pitää ilmoittaa selkein  merkinnöin.  Nopeusrajoituksia 
pitäisi myös laskea mielellään  30  kilometriin tunnissa. Pyöräilijöille  on mm. 

 Tanskassa  ja Alankomaissa  sallittu kääntyminen oikealle risteyksissä, joissa 
 se on autoliikenteeltä  kielletty. Järjestely liittyy usein yksisuuntaisten katujen 
 kaksisuuntaiseen  pyöräilyyn.  (Ks.  kuva  22)  

Kuva  22. 	Pyöräilijöille sallitut poikkeuksef k4ntymissäännöistä edellyttävät selkeää 
merkintää.  Odense.  Tanska. 

Värilliset  pyöratiet  
Suomessa  värilhiset pyörätiet  ovat harvinaisuuksia, useissa eurooppalaisis-
sa maissa  jo  10-15  vuotta käytettyjä keinoja osoittaa  pyäräilijöiden  paikka 
liikenteessä. Yleisin väri  on  punainen,  jota  käytetään etenkin  Alankomaissa 

 ja  Saksassa. Tanskassa  kaupunkipyöräteiden  yleinen  vän nsteyksissä  on 
 sininen. Kun punaista väriä käytetään yleensä  koko pyörätien  alueella halu-

taan sinisellä  värillä  kiinnittää huomio  nsteykseen  tai  muuhun  vaarahhiseen 
 paikkaan.  On  myös joitain kaupunkeja, joissa värien käyttö  on  päinvastaista 

 tai  värinä käytetään vihreää.  (Ks.  kuvat  23 & 24)  
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Kuva  23. 	Sinisellä  pyöratien  vanha lisätään  pyörailyn  turvallisuutta risteyksessä.  År- 
hus,  Tanska.  

Kuva  24. 	PyOratien  värin  on  sovittava ympäristöönsä.  Nakskov,  Tanska.  
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Olennaista  on,  että pyöräilijöiden käyttämät  kaistat  erottuvat selkeästi 
muusta liikenteestä.  On  tärkeää ulottaa  vän  ulottumaan yli risteyksen, jolloin 
järjestely samalla korostaa kääntyvän autoilijan  väistämisvelvollisuutta pyö-
räilijään  nähden. Värillisen  pyärätien  tarkoituksenmukaisuus kärsii  jos  pyö-
räilijän kannalta  vaarallisimmassa  paikassa, risteyksessä väylää ei ole ko-
rostettu. Valittaessa väriä tulee kiinnittää huomiota  värinkestovaatimuksiin 

 ja  värin soveltuvuuteen muuhun ympäristöönsä.  

Pyöräkaistat 
Pyöräkaistat  ovat edullinen  ja  keski-Euroopassa tehokkaaksi osoittautunut 
keino järjestää pyöräilijöille tilaa etenkin  keskustoissa. Kaistojen jär)estämi-
nen  ei onnistu  viemättä  tilaa  autoilta. Pyöräkaistoilla  on  risteyksissä merkitty 

 pyöräilijäille  omat  kääntymiskaistansa  ja  vilkasliikenteisillä sekaliikenneka-
duilla  lisätty pyöräilyn turvallisuutta.  Pyöräkaistojen  turvallista käyttöä pitää 
tukea alhaisilla  nopeusrajoituksilla.  (Ks.  kuva  25)  

Pyörökaistoilla kulkumuotojen  yhteistyön parantamiseen.  Freiburg,  Saksa.  
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Usein  pyöräkaistat  on  parasta merkitä muulla kuin valkoisella  värillä  kaistan 
 erottumiseksi  muista  ajoratamerkinnöistä. Tavallisimmat  värit ovat keltainen 

 ja  kelta-punainen.  Koko  kaistan  värjäämistä  punaiseksi voidaan myös harki-
ta.  Pyöräkaistaa  korostaa kadun  yläpuolinen  liikennemerkki  ja  katuun  maa-
latut  pyöränkuvat.  Suomessa  pyöräkaistojen käyttäänottoa  rajoittaa talvi. 

 Kaistat  soveltuvat parhaiten  etela-Suomeen. Niille olisi  lumisena  ja  liukkaa-
na  aikana hyvä olla olemassa vaihtoehtoinen pyöräily-yhteys. 

Kolmio viiva 
Valkoisten  kolmioiden  muodostama  rivistö risteysalueella  osoittaa kolmion 
takaa tulevan ajoneuvon  väistämisvelvollisuuden.  Näitä merkintöjä  on 

 useissa Euroopan maissa käytetty turvallisuuden  lisämiseksi risteysalueilla. 
Väistämisvelvollisuutta  korostetaan yleensä  liikennemerkein.  (Ks.  kuva  26)  

Kuva  26. 	Kolmiovlivalla  tehostetaan väistämisvelvollisuutta. Deif Alankoinaat. 



86 	 Pyöräilyn edistaminen Euroopassa 
EHDOTUKSIA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEKSI SUOMESSA  

Odofustilat  ja pyö  tien liikennevalot 
Risteyksessä ongelmia syntyy etenkin autoilijan kääntyessä oikealle  ja  pyö-
räilijän  ajaessa  suoraan. Turvallisuutta risteyksen  ylittämiseen  saadaan  Ii

-sättyä  pyöräilijöiden omilla, ennen autoilijoiden valoja vihreäksi  vaihtuvilla 
liikennevaloilla.  Toinen  ja  eurooppalaisittain  (mm.  lso-Bntannia,  Alanko-
maat, Saksa, Sveitsi, Tanska) yleinen keino  pyörätien  puuttuessa  on  erilli-
nen pyöräilijöiden  odotustila  liikennevaloissa noin  3-5  metriä ennen autoili-
joiden  pysäytysviivaa  (ks.  kuva  27).  Liikennevalon  vaihtuessa vihreäksi  on 

 pyöräilijöillä  etumatkaa  ja  aikaa ylittää risteys ennen kuin autoilijat saavutta-
vat heidät. Järjestely helpottaa myös pyöräilijöiden kääntymistä vasemmal-
le. Pyöräilijän reittiä  on  etenkin suuremmissa risteyksissä usein  selkiytetty 
kaistaviivoilla, katuun maalatuilla pyöränkuvilla  ja  kadun  yläpuolisilla 
liikennemerkeillä.  

Kuva  27. 	Odotustiloilla  pyöräilijöille annetaan etumatkaa.  Arhus,  Tanska. 
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Suoja tiet 
Risteyksissä  on  ongelmia usein myös jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden kes-
ken yhdistetyn  jankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden väylän jatkuessa risteyksen 
jälkeen. Suomessa  suojatiellä  ei useinkaan ole  eroteltu  pyöräilijän  ja  jalan

-kulkijan kaistoja. Erottelu  voidaan tehdä erilaisilla  suojatiemaalauksifia,  jol-
loin  esim.  pyöräilijöiden kaista erottuu  harvemmalla viivoituksella  tai vain 

 reunassa olevalla  katkoviivalla. Väistämisvelvollisten  katujen risteyksissä  on 
 Tanskassa  ja Alankomaissa  pääkadun  suuntainen suojatie  pääsääntöisesti 

tehty  korotettuna.  Ratkaisu  selkiyttää väistösuhteita,  parantaa turvallisuutta 
 ja  lisää pyöräilyn mukavuutta.  

Pyöräkadut 
Pyöräkadut (Fahrradstrasse)  ovat  sekaliikennekatuja,  joissa liikutaan pyö-
räilijän  ja jalankulkijan  ehdoilla. Nopeusrajoitus kaduilla  on 30 km  tunnissa 

 ja rajoituksen  noudattamista  on  parannettu  töyssyin.  Autolla-ajo  on  kadulla 
sallittu  vain  yhteen suuntaan. Kadun  keskikaista  on  värjätty usein punaisek-
si  ja  siinä  on  pyöräilijöillä  lupa ajaa molempiin suuntiin.  Keskikaistan  ja  jal-
kakäytävän välissä  on  tilaa autojen  pysäköintiin. Viherkaista  erottaa usein 
jalkakäytävän  ja pysäköidyt  autot. 

Saksassa  pyöräkatua  on  kokeiltu useassa kaupungissa  (mm. Bremen, 
Munster)  ja  niiden käyttö  on  laajenemassa.  Suomessa  pyöräkatuja  voitaisiin 
järjestää etenkin lähelle  kaupunkikeskustoja. Pyöräkatu  rajoittaa  autoilua, 

 helpottaa pyöräilyä  ja  rauhoittaa  koko  liikenneympäristöä varsinaisesti kiel-
tämättä kuitenkaan minkään  kulkumuodon  käyttöä. (ks.  kuva  28) 

Kuva  28. 	Pyöräkadulla rauhoitetaan  asuntoalueiden liikennettä.  Bremen,  Saksa.  
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Liikenneympyrät  
Pyöräilijän paikkaa liikenneympyrässä ei ole yleensä erikseen määrätty. 
Pyöräilijä kulkee pyörätien puuttuessa ajoradalla. Mitä pienempi ympyrä  on 

 halkaisijaltaan sitä tehokkaammin  se  alentaa autojen nopeuksia  ja  takaa 
pyöräilyn turvallisuuden. Halkaisijaltaan yli  30  metriä olevat liikenneympyrät 
ovat  jo  liian suuria pyöräilijän turvallisuuden kannalta.  (Rauh et al 1994 b)  

Olennaista lilkenneympyrän suunnittelussa  on,  että kullekin kulkumuodolle 
 on  merkitty omat kaistansa. Eri  värmen  pinnoite, useimmiten punainen,  on 

 selkeämpi erottelupenaate kuin pelkät maalaukset kadun pinnassa. Maata-
uksin voidaan korostaa suojateiden paikkaa, ajoradan reunaa sekä kulku- 
suuntaa. Mandollisimman turvallisessa liikenneympyrässä ovat hidasteet  tai 

 korotettu suojatie sisääntuloväylien päissä sekä pyäräilijällä aina etuajo-oi-
keus autoilijaan nähden. Liikenneympyröiden turvallisuus  ja  käytön helppo-
us on  tullut todistettua  muutaman kokeilun kautta etenkin Saksassa, Tans-
kassa  ja Alankomaissa.  (Ks.  kuva  29)  

Kuva  29. 	Liikenneympyröiden pitaa  toimia kaikkien kulkumuotojen ehdoilla.  Tilburg, 
A  lankomaat. 

Pyöfien kehätie 
Kehätie kaupunkikeskustan  ympärille  on  käyttökelpoinen keino myös pyörä- 
liikenteen järjestämiseksi. Toimivin esimerkki pyöräilyn kehätiestä  on  Sak-
san Münsteristä, jossa  vain pyörille  ja  jalankulkijoille tarkoitettu leveä bule-
vardi kiertää vanhaa kaupunkikeskustaa noin  2-3  kilometrin etäisyydellä. 
Vastaavia kehäteitä  on  ryhdytty kehittämään myös Tanskassa  ja Alanko

-maissa. Arhusissa kehätie koostuu monenlaisista pyöräily-yhteyksistä, 
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keskustan ulkopuolella lähinnä erillisistä  pyöräteistä  ja  lähempänä keskus-
taa yksisuuntaisista, mutta  pyörille kaksisuuntaisista kaduista  sekä  katuun 
maalatuista pyöräkaistoista. 

Kehätie  helpottaa siirtymistä kaupungissa puolelta toiselle  ja  ohjaa  pyöräillä 
 tehtävän läpikulkuliikenteen pois keskustasta.  Kehätien  ympäröivän alueen 

sisällä  autoilua  rajoitetaan voimakkaasti  ja  pysäköinti  pyritään keskittämään 
keskustan ympärille. Tämä edellyttää hyvien  joukkoliikenne-  ja  pyöräily-yh-
teyksien luomista keskustan laidoilta kohti kaupungin ydintä. 

Toimiva pyörien  kehätie  edellyttää erityistä huomiota  risteysjärjestelyihin  ja 
 viitoitukseen.  Valo-ohjaamattomissa nsteyksissä  pitää  pyöräilijällä  olla etu-

ajo-oikeus. Autojen edessä olevat pyöräilijöiden  odotustilat  valo-ohjatuissa 
 risteyksissä parantavat pyöräilijän turvallisuutta tietä  ylitettäessä. Viltoitus 
 reitille tulee tehdä johdonmukaisesti, mandollisesti  erivärisin kyltein  ja  sym-

bolein  kuin muilla  pyöräreiteillä. 

PyÖrtiestön  hierarkia 
Alankomaalaisen,  mm.  Delftissä  käytössä olevan  suunnittelupenaatteen 

 mukaan  pyöräilyverkosto  muodostuu kolmen tasoisista  reiteistä. Pyöräreitis-
tön  rungon muodostavat  välityskyvyltään  parhaat  kaupunkireitit  (urban 
links) 400-600  metrin etäisyydellä toisistaan. Nämä yhdistävät tärkeimmät 
työpaikka-alueet, koulut  ja  virkistysalueet asuntoalueihin. Pääreitistöä  täy-
dentävät  aluereitit  ja  lähireitit. Aluereitit  käsittävät alueiden sisäiset reitit eri 
toimintojen välillä  ja  johtavat liikenteen  pääreiteille.  Niiden etäisyys toisis-
taan  on 200-300  metriä.  Lähireittien  väli  on  korkeintaan sata metriä  ja  ne 
voivat olla  pihakatuja-  tai  woonerf-katuja, joissa nopeusrajoitus  on  usein  30 

 kilometriä tunnissa. (ks.  Delft municipality 1984)  

Pyöräreittien  lisäksi  pyöräilyverkostoon  tulee järjestää tarpeelliset  pyöräsil
-lat,  alikulut  ja  pysäköintipaikat.  Huomiota tulee kiinnittää Suomessakin en-

tistä enemmän olemassaolevan tiestön kunnossapitoon  ja  talvella  mm.  lu-
menpuhdistukseen  ja  hiekoitukseen. Pyörätiet  pitää mandollisuuksien mu-
kaan suunnitella  tuulensuojaan. Pääteiden  varsilla  tuulisuutta  voidaan vä-
hentää  mm.  istutuksin.  

3.4.2  Liikenteen rauhoittaminen 

Turvallinen  liikenneympänstö  on  yksi tärkeimpiä pyöräilyn  houkuttelevuutta 
 lisääviä tekijöitä. Suurin  osa  pyöräilijöiden vahingoista  on  yksittäisonnetto-

muuksia,  jotka eivät aiheuta haittaa muille  tienkäyttäjille.  Kaikista  pyöräi-
lyonnettomuuksista,  lievät  loukkaantumiset mukaanlaskettuna  64.3  %  oli 
vuonna  1983  yksittäisonnettomuuksia,  15.3  %:ssa  toisena osapuolena oli 

 auto,  muulloin joko  jalankulkija  tai  toinen pyöräilijä. Kuolemaan johtaneissa 
pääkaupunkiseudun  pyöräilyonnettomuuksissa  90  %: ssa  vuonna  1993  toi-
sena osapuolena oli  moottonajoneuvo. (Olkkonen  1993)  

Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden väliset ristiriidat pitää ottaa vakavasti, mut-
ta vielä suurempaa huolta tulee kantaa autoilijoiden  ja  pyöräilijöiden välisis-
tä ongelmista.  Jos  oleellisesti suurempi  osa  matkoista  kuljettaisiin  pyörällä 
vähenisivät myös vakavat liikenneonnettomuudet. Liikenteen rauhoittami-
nen  on  tärkeä keino pyöräilyn edistämisessä.  
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Liikenteen rauhoittaminen vähentää tarvetta rakentaa erillisiä pyöräteitä  ja 
 tukeé  ideaa eri  kulkumuotojen  yhteistyöstä.  Sekoitettaessa kulkumuodot 

 keskenään opitaan  huomioimaan  toiset  tienkäyttäjät  paremmin. Erilliset 
väylät ovat  turvallsin  ratkaisu ollessaan kokonaan erillisiä, mutta usein  ris

-teämät ajoratojen  kanssa ovat samassa tasossa  ja  autoilijat eivät riittävästi 
huomioi risteykseen tulevia pyöräilijöitä.  Pyöräkaistojen  rakentamista  ja  lii-
kennemuotojen yhdistämistä puolustavat  mm.  saksalaisen  pyöräilyjärjestön 
ADFC:n  edustajat.  (Land 1994) 

Nopeusrajoitukset  
Liikennettä voidaan rauhoittaa  ajokieltojen  ja  -rajoituksien  ohella nopeusra-
joituksia alentamalla.  On  todettu, että  ajonopeuden  laskiessa  50 kilometris-
tä 30  kilometriin tunnissa laskee  jalankulkijan  riski loukkaantua hengenvaa-
rallisesti  37  %:sta  viiteen (Liikenneministeriö  1993).  Saman suhteen voi 
olettaa pätevän myös pyöräilyyn. Suomessa yleinen taajamien nopeusrajoi-
tus  on 50  kilometriä tunnissa  ja  se  pitäisi  vilkkaimmilla  alueilla laskea  20-30 

 kilometriin tunnissa. 

Nopeuksia alentamalla parannetaan pyöräilyn turvallisuutta  ajoradoilla  ja  li-
sätään  nsteyksissä  tarvittavaa  reaktioaikaa  onnettomuuksien välttämiseksi 

 ja  lieventämiseksi.  Koko  kaupungin kattavaa liikenteen rauhoittamista  nope-
usrajoituksin  on  kokeiltu  mm.  Saksassa  ja  Alankomaissa.  Monissa saksalai-
sissa kaupungeissa  asuntokatujen  nopeudet  on  alennettu  30  kilometrin 
tunnissa  Tempo 30-kampanjan  myötä. Tämä käytäntö  on laajenemassa 

 kaikkialle maahan. Nopeusrajoituksia voidaan tehostaa  liikennemerkeillä, 
hidasteilla  ja  erivärisillä katupinnoitteilla. Hidaste  voi olla myös visuaalisesti 
kaunis, kuten Alankomaiden  Bunnikissa  käytetyt punaista  kärpässientä 

 muistuttavat  kohoumat tienpinnassa.  (Ks.  kuva  30)  

Kuva  30. 	Kärpässsieniä hidasteina. Bunnik,  Alankomaat. 
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Woonerf-  ja pihakadut 
Woonerf-kadut ovat Saksassa  ja  Alankomaissa  yleinen tapa parantaa lii-
kenneturvallisuutta etenkin asuntoalueilla.  Woonerf-kaduilla yleinen nope-
usrajoitus  On 30 km  tunnissa  ja sen  noudattaminen varmistetaan  hidastein 

 ja  tiikennemerkein.  Kadulla  on  kaikkien  kulkumuotojen  kulku sallittua, usein 
autoille  yhdensuuntaisena  mutta muilta  kulkumuodoilla  molempiin suuntiin. 
Autojen  pysäköinti  on  sallittu usein  vain  toisella puolelta katua. Kadun viih-
tyisyyttä  on  lisätty  istutuksin  ja  kalustein.  Nämä  woonerf-kadut voivat muo-
dostaa osan  pyöräilyverkoston paikallistason  yhteyksistä.  (Ks.  kuva  31)  

Kuva  31. 	Woonerf-  kaduilla liikenne  on  rauhallista.  Delft,  Alankomaat. 

Kävelykeskustat  ja pyöraily  
Pyöräilyn sallimiseen  tai  kiettämiseen kävelyalueilla  ei ole olemassa yhtä oi-
keaa ratkaisua. Pyöräilyn kieltäminen kokonaan vaikeuttaa pyörän käyttöä 
kohtuuttomasti lisäämällä  matkapituuksia  ja  -aikoja  ja  romuttamalla yhden 
pyörän  kitpailueduista,  mandollisuuden päästä ovelta ovelle. Toisaalta pyö-
räilyn  satliminen vilkasliikenteisillä ostoskaduilla  ei ole läheskään aina toimi-
va  tai  turvallinen ratkaisu. Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden yhteistyö ei pe-
laa  jos  liikennettä  on  paljon  ja  katu kapea.  Ajoratojen  ollessa  kävelyaluei

-den  ympärillä usein  vilkasliikenteisiä  ei pyöräilijöiden  kierrättäminen  niiden 
 kauttakaan  ole aina turvallista. 

Pyöräily  kävelyalueilla  voidaan sallia osittain. Rajoituksia voidaan asettaa 
tietyille kaduille  tai  tiettyihin  vuorokaudenaikoina. Münstenssä  pyöräily kes-
kustan  kävelyalueella  ei ole sallittua  työmatkaliikenteen ruuhkaisimpina  tun-
tema. Bremenissä ongelma  on  ratkaistu kieltämällä pyöräily  vilkkailla  ostos- 
kaduilla, mutta turvaamalla pyöräilijöiden  läpikulku  keskustassa pyöräilyn  
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pääväylällä.  On  myös mandollista harkita katua, jossa kaikki muu kuin  hen
-kilöautoilu  on  sallittu.  Joukkollikenteen  salliminen parantaa mandollisuuksia 

 kulkumuotojen yhteiskäyttöön. 

Kävelyalueilla pyöräilijäille  ja  jalankulkijoille pitää useimmissa tapauksissa 
osoittaa oma alueensa.  Pyöräilijälle  paras  paikka  on  keskellä katua.  Erotte-
lua  voidaan korostaa  maalauksin, envärisin pinnoittein,  jalkakäytävän  korok

-keUla  sekä  kalustein  ja  istutuksin. Selkeillä liikennemerkeillä  pitää osoittaa 
kenellä  on  kulkuoikeus  ja  millaisin ehdoin. Tärkeintä  on  löytää kullekin alu-
eelle  ja  kadulle sopivin ratkaisu, huolellisen suunnittelun  ja  jopa yrityksen  ja 

 erehdyksen kautta.  (Ks.  kuva  32)  

Kuva  32. 	Pyörailyn  salliminen  ja  kieltaminen kävelyalueilla  edellyttävät tapauskoh- 
taista  harkintaa.  Lund,  Ruotsi. 

Liikkeenharjoittajien  ennakkoluulot autoilun rajoittamiseen pyöräilyn  ja  jalan- 
kulun hyväksi ovat usein suuria, mutta mitkään kokemukset eivät ole osoit-
taneet  autottomien  alueiden  ja  kävelykeskustojen  vähentävän liikevaihtoa. 
Useimmiten autoilun rajoittaminen parantaa kaupankäyntiä. Vaikka  jalankul-
kijat  ja  pyöräilijät ostavat pienempiä määriä  he  kuitenkin käyvät kaupoissa 
useammin.  (Ajomaa & Saano  1993).  Mandollista  on  alankomaalaisen  mallin 

 mukaan luvata korvaus  liikkeille,  joiden liikevaihto huomattavasti laskee 
pyöräteiden  ja  kävelyalueiden  sekä autoilun rajoittamisen myötä. Ainakaan 

 Tilburgissa  ei yksikään kauppias ole joutunut korvauksia hakemaan.  
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3.4.3  Liityntäliikenne  

Pyöräilyä voidaan pidemmillä matkoilla kehittää vaihtoehdoksi autolle yh-
dessä joukkoliikenteen kanssa. Pyörän käyttöä liityntäliikenteessä ediste-
tään parantamalla pyäräily-yhteyksiä ennen joukkoliikenteen asemia  ja  nii-
den jälkeen, lisäämällä mandollisuuksia pyörän vuokraukseen asemilla  ja 

 parantamalla pyöränkuljetusmandollisuuksia joukkoliikennevälineissä. Suju-
vat  vaihdot pyörältä junaan  tai  linja-autoon edellyttävät riittäviä pysäköintiti

-loja joukkoliikenneasemilla ja välityskyvyltään  korkeatasoisia pyöräteitä, jot-
ka ulottuvat tärkeimmille joukkoliikenteen vaihtopaikoille  ja asemille. Jouk-
koliikenteen  kannattavuudelle  on  parempi  jos  saa maksavan asiakkaan 
vaikka pyörän kera kuin menettää asiakkaansa kokonaan. Liityntäliikenteen 
hankalaksi kokeva korvaa usein joukkoliikenteen yksityisautolla. 

Alankomaissa  noin  40 % junamatkustajista  tulee asemalle pyörällä. Alanko-
maiden rautateillä  on  oma ohjelmansa junamatkojen kaksinkertaistamiseksi 
osin pyöräillä tehtävää liityntäliikennettä edistämällä. Pyöräpysäköintikam-
panjalla  (Stalling 21)  pyritään parantamaan pyönen säilytysmandollisuuksia 
asemilla (Bekker  1991). Alankomaissa on olvallettu  että pyöräilijän todennä-
köisyys matkustaa junalla  on  huomattavasti suurempi kuin autoilijan. (Ver-
denius  1992; Replogle 1993).  Suomalaisissa kaupungeissakin  on joukkolii-
kenteen  ja  pyörän yhteiskäytölle paljon potentiaalia. 

Tanskassa, Saksassa  ja Alankomaissa  pyörien kuljetukseen  on  usein varat-
tu omat junavaununsa. Berliinissä esikaupunkialueille meneviin junhin voi 
pyörän ottaa mukaansa  ja  se on kuukausilipun omistaville  ilmaista. Näin te-
kee  10 000-20 000  ihmistä päivittäin. Kandeksanvaunuisesssa junassa  on 
pyönlle 40  paikkaa. (Kalanti  199?)  

Suomessa pyörän kuljetus joukkoliikennevälineissä  on  vaikea toteuttaa ny-
kyisellä kalustolla. Varsinaisia pyöräpaikkoja ei nykyisissä junissa  ja  linja- 
autoissa ole lainkaan. Kaupunkien sisäisen joukkoliikenteen linja-autoihin ei 
pyörää pääsääntöisesti saa ottaa. Kaukoliikenteen linja-autoissa matkusta-
jan kulkiessa mukana pyörän kuljetus maksaa alimman kertamaksun ver-
ran, rahtina  40  markkaa. Lähiliikenteen junissa pyörän kuljetus maksaa  20 

 markkaa  ja  on  kokonaan kielletty ruuhka-aikoina. Kaukoliikenteen junissa 
maksu  on 40  markkaa. (Liikenneministeriö  1993). Metrossa  pyörää  sen  si-
jaan saa kuljettaa ilmaiseksi. Junissa pitäisi olla pyöräpaikkoja vähintään vii-
si junavaunua kohden. Pyörän kuljetuksesta penttävä maksu ei saisi ylittää 
alimman kertamaksun hintaa pyörän omistajan kulkiessa mukana. 

Joukkolhikenne  ja  pyöräily voidaan myös käsittää kilpailevina kulkumuotoi-
na. Pyöräilyn suosio näyttää nippuvan myös joukkoliikenteen palvelutasos

-ta.  Esimerkiksi ZUnchissä yksityisauton osuus  on  noin kolmannes kaikista 
henkilöliikenteen matkoista. Pyöräilyn osuus  on  alle  kymmenen prosenttia. 
Bremenissä autolla tehdään noin  40 %  kaikista matkoista  ja  pyörällä  22 %. 
Zürichissä  onkin joukkoliikenteen  matkoja  lähes  40 %,  mutta Bremenissä 

 vain 17 %.  (Socialdata  1994) 

Joukkoliikenne  näyttää olevan henkilöautoa selvästi suositumpi vaihtoehto 
pyöräilylle  ja jalankululle.  Jos  liikennettä halutaan kehittää ympäristön kan- 
nalta kestävämpään suuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota autoili- 
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joiden houkuttelemiseen kulkumuodon vaihtoon sekä joukkoliikenteen  ja 
 pyörän yhteiskäytön edellytysten parantamiseen.  

3.4.4  Pyöräpysäköinti  

Keskustan, yleensä pysäköintilaitokseen sijoitetun autopysäkäintipaikan jär-
jestäminen maksaa  50 000-100 000  markkaa. Ratkaisut pyörien pysäköin-
tiongelman ratkaisemiseksi ovat paljon halvemmat. Kahteen auton parkki-
ruutuun mahtuu  30 pyÖrää  ja  kustannuksia aiheutuu  vain  merkinnöistä.  Ka-
tetut  ja valvotut pyöräpysäköintipaikat  ovat nekin edullisia autojen pysäköin-
tipaikkoihin verrattuna. 

Sveitsin Baselissa asukkaat ovat voineet ilmoittaa poliisille missä tarvetta 
pyöräpysäköintiin  on  ja  poliisi  on  harkintansa mukaan hoitanut tarvittavat 
merkinnät (Berwerger  1994).  Autojen pysäköintiruutuja  on  osoitettu selkein 
katuun maalatuin tekstein sekä pyörille että moottonpyönlle. 

Autojen pysäköintitalojen ensimmäiseen kerrokseen voidaan osoittaa tilaa 
myös pyönlle. Bremenissä näin  on  tehty aivan ydinkeskustassa. Parkkita

-loon on  oma kaistansa pyörille  ja pysäköinti  on  ilmaista. Autoille suunniteltu 
kameravalvonta toimii samalla myös pyörän säilytyksen turvallisuuden 
takeena. 

Kuva  33. 	Katettu pyöräpysaköinti lisää pyOrailyn houkuttelevuutta.  Winterthur,  Sveitsi. 

Pyörätelinemalleja  on  useita sekä katettuja, lukittavia että perinteisiä telinei-
tä.  Jo  pelkkä katos  ja sen alla  sijaitsevat pyörätelineet parantavat pyörän 
käytön houkuttelevuutta liityntäliikenteen muotona (ks.  kuva  33).  Pyörien 
pysäköinti päällekkäin  on  myös mandollista siihen erikseen suunnitellulla  
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telineellä  (mm. Zurich).  Pyörävarkauksien  ehkäisemiseksi pyörän  kiinnittä-
misen telineeseen  omalla lukolla pitää olla mandollista. Tehneet eivät saa 
olla liian lähellä toisiaan pyörien  nkkoutumisvaaran  takia. 

Parasta olisi  jos  pyönen pysäköintipaikat  olisivat myös  valvottuja.  Tällöin nii-
den pitää olla kuitenkin ilmaisia  tai  maksun pitää olla pieni.  Pyöränsäilytyk

-sen  kuukausilippu valvotulle  paikalle  on  tervetullut ratkaisu pyöräänsä sään-
nöllisesti  käyttävälle.  Suurimpien  pyönen pysäköintialueiden  yhteyteen pitää 
järjestää  pyöränvuokrausta,  huoltoa  ja  pyöräilyvälineiden  myyntiä. Alanko-
maiden rautateiden  suunmmilla  asemilla sijaitsevat  pyöräkeskukset  ovat ah-
kerassa käytössä  (Replogle 1993).  Monipuohiset  pyöräilyn  oheispalvelut 

 asemilla hoitaa alan yritys.  

3.5 Pyöräilyprojektit 

3.5.1 Kehittämiskohteet 

Alankomaissa  ja  Tanskassa pyöräily  on  aina ollut olennainen  osa  kaupunki- 
liikennettä  ja  pyöräilijät huomioidaan liikenteessä. Suomalaiset  tiellähiikkujat 

 eivät ole tottuneet  pyöräihijöihin. Kahnauksia  on  pyöräteillä  jalankulkijoiden 
 ja  pyöräilijöiden välillä. Liian kapeilla väylillä  ohitustilanteet  ovat vaarallisia. 

 Väistämisvelvollisuus  on  usein epäselvä autojen  ja  pyöräilijöiden kesken. 
 Pyöräilijätkään  eivät aina noudata  oikeanpuolista  liikennettä  ja  väistämis

-sääntöjä, pyörällä ajetaan jalkakäytävillä  ja  aikeista ohittaa ei aina ilmoiteta 
ääni-  tai  käsimerkein.  Etenkin  ajokortittomien  on  vaikea tietää heitä koske-
vista oikeuksista  ja  velvoitteista liikenteessä.  Kulkumuotojen  yhteistyötä voi-
daan parantaa myös  hiikennevahistuksen  ja  pyöräilyn markkinoinnin keinoin. 

Onnistunut pyöräilyn  edistämisprojekti  lisää pyöräilijöiden turvallisuutta  ja 
 muuttaa  kulkumuotojakaumaa  lisäten ihmisten tietoisuutta heidän vastuus-

taan  ja  velvoitteistaan  liikenteessä.  Projektin  tärkein tehtävä  on  luoda turval-
liset  ja  houkuttelevat vaihtoehdot auton käytölle. Suomessa voidaan sovel-
taa useita eurooppalaisia esimerkkejä pyöräilyn edistämisessä. Yleensä uu-
siin kokeiluihin ei uskalleta ryhtyä ennen muualta saatuja kokemuksia  ja 

 usein tyydytään odottelemaan kotimaista esimerkkiä. 

Pyöräilyn  edistämiskohteet  voidaan englannin kielellä jakaa neljän  E-kirjai-
men mukaan:  1) Engineering  (tekniset keinot),  2) Education  (koulutus),  3) 
Enforcement  (rajoittavat keinot)  ja  4) Encouragement  (rohkaisukeinot)  (Ho-
pe  & Yachuk  1990).  Jako  pätee myös  pyöräilykampanjaan.  

Teknisillä keinoilla luodaan  pyöräilylle turvahhiset,  sujuvat  ja  suorat reitit. 
 Kouluttamahla  ja  informoimalla  kuntalaisia saadaan heidät myös käyttämään 

uusia järjestelyjä oikein  ja  turvallisesti. Rajoittavat keinot suunnataan sekä 
 pyöräilijöihin, jalankulkijoihin  että  autoilijoihin  pyrittäessä parantamaan  lii-

kennesääntöjen  noudattamista, vähentämään onnettomuuksia  ja  pyörävar-
kauksia. Rohkaisemalla  ihmisiä  pyöräilemään  voidaan saada ihmiset "keksi-
mään" pyöräily uudelleen. Tärkeää  on  tällöin tiedottaa pyörän käytön eduis-
ta  ja  yksittäisten kuntalaisten mandollisuuksista omalla  liikennekäyttäyty-
misellään  vaikuttaa liikenteeseen  ja  sitä kautta  ehinympänstöönsä.  Jotta uu-
det  pyöräilyjärjestelyt  saataisiin myös tehokkaaseen käyttöön pitää niistä 
myös tiedottaa kaikille  kuntalaisihle.  (Hope  & Yachuk  1990)  



96 	 Pyöräilyn edistäminen Euroopassa 
EHDOTUKSIA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEKSI SUOMESSA 

Kohteena pyöräilyn  edistämisprojektissa  on  yleensä kunta  tai  sen osa.  Suo-
men pienissä kaupungeissa alueellisesti järkevin kohde olisi  koko  kunta. 
Otettaessa mukaan useampia kohteita kannattaa valita erikokoisia kuntia  ja 

 suunnitella niihin kuhunkin sopivat  kehittämistoimet.  Tavoitteena pyöräily- 
kampanjassa  on  tällöin  kulkumuotojakauman  muutos.  Kokeilukuntien  lisäksi 
mukana voi olla kuntia, joissa kampanja kohdistuu  vain  tiettyyn pyöräilyn 

 osa-alueeseen, kuten  liityntäliikenteen  parantamiseen. Saksan "kaupungit 
 pyörille"  -kampanjassa oli kanden  kokeilukaupungin  lisäksi mukana  kontrol-

likaupunkeja  ja  tietyn pyöräilyn  osa-alueen edistämiseen  keskittyneitä  kau-
punkeja. Vertaileva aineisto  on  tärkeää etsittäessä tehokkaita keinoja pyö-
räilyn lisäämiseen  ja  arvioitaessa toimien vaikutuksia  mm.  turvallisuuteen  ja 

 ihmisten  tuntemuksiin  liikkumisen mukavuudesta.  

Kulkumuotojakaumaa  voidaan muuttaa  vain suuntaamalla  toimet kaikkiin 
liikenteen  osapuoliin,  päätöksentekijöihin,  suunnittelijoihin  ja  en  liikenne-
muotojen  käyttäjiin.  Tiettyyn  kohderyhmään,  kuten lapsiin  tai tyässäkäyviin, 

 suunnattu tavoite  on  toteutunut esimerkiksi silloin, kun pyöräilijöiden turval-
lisuus  tai  heidän kokemansa viihtyvyys  on  parantunut. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää  autoilijoihin  ja  muihin  potentiaalisiin pyöräilijöihin.  Toimet tulee 
suunnitella niin että ne antavat  ja  luovat houkuttelevan vaihtoehdon yksi

-tyisautolle, parantaen  samalla  jo  olemassaolevien pyöräilijöiden liikkumis-
mandollisuuksia.  

3.5.2 Vastuutahot  

Tärkeimmät  pyäräilyprojektin  osapuolet ovat kuntalaiset  ja  heidän  ryhmitty-
mänsä,  viranomaiset sekä luottamusmiehet. Lehdistö  ja  asiantuntijat sekä 
mandolliset konsultit ovat tärkeitä  yhteistyötahoja.  Oma roolinsa  on  myös 
poliisilla, kouluilla, työnantajilla  ja  taloyhtiöillä.  Monipuolinen yhteistyö suun-
nittelu,- toteutus  ja  seurantavaiheessa  on  osoittautunut tehokkaaksi  ja 

 asukkaiden keskuudessa myönteisesti koetuksi keinoksi  mm.  Tanskassa 
 Nakskovin pyöräilyprojektissa.  

Monien osapuolien yhteistyötä pitäisi koordinoida osapuolten edustajista 
 kootussa projektiryhmässä,  joka toimii  koko projektin  ajan  ideointiryhmänä, 

toimenpidesuunnitelman laatijana,  yhteydenpito-osapuolena  mm.  valtion 
edustajiin  (mm.  rahoitus-  ja  tutkimusapu)  sekä  projektin  täytäntöönpanon  ja 

 seurannan  vastuutahona.  Vastuu  osatehtävistä  kannattaa jakaa pienemmil-
le ryhmille, mutta tärkeää  on,  että projektia  koordinoidaan  keskitetysti  ja 

 kunta nimeää  vastuuhenkilön  huolehtimaan työn etenemisestä. 

Tärkeää  on,  että kunnassa  sitoudutaan pyöräilyprojektiin  pitkällä aikavälillä, 
 vastuunjako  ja  vastuuhenkilöt  ovat  selvät ja  projekti toteutetaan vuoropuhe-

lussa kuntalaisten kanssa. Rahaa  projektille  pitää  budjetoida  suoraan eikä 
sisällyttää sitä muihin  liikennehankkeisiin. Kokeilukunnan  valtuuston pitää 
asettaa liikenteen tavoitteeksi tietty pyöräilyn prosenttiosuuden nostaminen 

 esim. kaksinkertaistaminen  vuoteen  2000  mennessä  ja  autonippuvuuden 
 vähentäminen.  Jos  poliittisesti asetettuja tavoitteita ei saavuteta tulee siihen 

etsiä syyt  ja  ratkaisut.  Pyöräilyprojektia  ei saa haudata  jos  ensimmäisen 
vuoden aikana ei  saavutetakaan  merkittäviä tuloksia. Katukuvassa vähem-
män näkyvät, mutta sinänsä tärkeät parannukset voivat liittyä vaikka  
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Pyörällyverkoston  kehittäminen 
Viranomaisten tärkeimpänä tehtävänä  on  laatia pyöräilyverkoston kehittä-
missuunnitelma sekä muut pyöräilyn infrastruktuuna kehittävät suunnitel-
mat.  Projektin  aikana tulee toteuttaa verkoston tärkeimmät puuttuvat yhtey-
det. Suunnitelmat voidaan laatia yhteistyössä alan  konsultin  kanssa  ja  kun-
talaisilla pitää olla mandollisuus vaikuttaa niiden sisältöön,  sillä  asukkaat 
tietävät parhaiten alueensa ongelmapaikat. Pyöräilyyn liittyvissä suunnitel-
missa kannattaa käyttää hyväksi pyöräilyjärjestöjen asiantuntemusta pyytä-
mällä heiltä lausuntoja  ja ehdotuksia.Tiedonvälitystä  helpottamaan voidaan 
avata ns. pyöräpuhelin, johon soittamalla kuntalaiset voivat ilmoittaa pyöräi-
lyä eniten haittaavista tekijöistä  ja ongelmapaikoista.  Tieverkon ongelmia 
voidaan osoittaa myös demonstraatioajoilla ongelmapaikoissa. (ks. Naskila 

 1993: 28-33; Stöckli 1992) 

Pyöräjuhla  ja  pyöräviikot 
Zürichissä pyöräilykampanjan  aloitti pyöräjuhla, jossa oli  mm.  päättäjien 
leikkimielinen pyörälläajokilpailu. Pyöräilijöille jaettiin pyörämittareita, joiden 
lukemat luettiin puolen vuoden kuluttua. Pyörän  ja  muiden kulkumuotojen 
nopeutta vertailtiin aika-ajolla keskusta-alueella. Tietyt tehtävät piti suorittaa 
pyörällä, autolla  tai  julkisella liikenteellä. Nopeimmaksi osoittautui pyörä. 
Pyöräilijän havaittiin myös noudattaneen liikennesääntöjä autoilijaa parem-
min.  (Ks. Stöckli 1992) 

Pyörälläajokurssit  
Pyörän käyttöhalukkuutta saattaa vähentää heikko liikennesääntöjen tunte-
mus  ja  kokemattomuus pyöräillä liikenteessä. Pyörän käyttöä arastellaan 
etenkin alueilla, joissa joudutaan pyöräilemään autojen seassa  ja  joissa  on 

 paljon tasoristeyksiä. Pitkään pyäräänsä varastossa pitäneet  ja  etenkään 
ajokortittomat eivät ole aina riittävästi selvillä pyöräilijää koskevista sään-
nöistä. Ongelmia  on  myös vanhuksilla, joiden reaktiokyky  on  heikentynyt  ja 
pyöräilynopeus  alentunut. Sääntöjä kertaamalla  ja  yleisimpiä ongelmapaik

-koja läpikäymällä  voidaan lisätä halukkuutta pyörän käyttöön  ja  tehdä pyö-
räily turvallisemmaksi. Kurssit voidaan järjestää yhteistyössä kuntien, pyö-
räilyjärjestöjen, kansalais-  ja  työväenopistojen sekä poliisin kanssa. 

Tiedottaminen 
Lehdistön rooli  on  merkittävä tiedotettaessa pyöräilyprojektin toteuttamises-
ta  ja  tuloksista.  Kampanjan  edistymistä pitää seurata  koko  ajan, mielellään 
enllisellä paikallislehden pyöräilypalstalla. Uudet pyöräilyjärjestelyt saadaan 
tehokkaasti tietoon  ja  käyttöön lehdistön kautta. Pyöräilypalstalla kuntalai-
set voivat keskustella pyöräilyä koskevista ongelmista. Helsingin  Malmin 
pyöräilyprojektissa  on  tiedottamiseen käytetty paikallislehteä. Asukkailta on-
kin saatu runsaasti tietoa koskien ongelmapaikkoja  ja parantamisehdotuk-
sia.  Julisteilla pyöräilykampanja saadaan konkreettisesti mukaan katuku-
vaan  ja  ihmisten tietoisuuteen.  Se  voidaan toteuttaa esimerkiksi yleisökil-
pailuna  tai  koululaisten piirustuskilpailuna. 

Pyöräilyn turvallisuuden lisäämiseen kuuluu myös pyöräilykypärän käytön 
eduista tiedottaminen. Suomessa kypärää käyttää  vain  joka kymmenes 
pyöräilijä. Kaupungeissa kypärän käyttö  on  yleisempää kuin maaseudulla. 
(Palosuo  1994).  Vaikka tiedottaminen pyöräilykypärän käytön eduista onkin 
pääasiassa Liikenneturvan vastuulla voidaan aiheesta kirjoitella paikallis- 
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lehdissä  ja  levittää tietoa  mm.  julistekampanjalla.  Ilmainen  kypärä  koululai-
sille  on  tehokas  liikenneturvallisuustoimi.  

3.6 Jatkotutkimus  

Pyöräilyyn liittyvää tutkimusta  on  tehty toistaiseksi vähän.  Pyäräilyn  mandol-
lisuuksia liikenteen ongelmien  lieventämisessä  pitää tutkia edelleen  ja pyä-
rän  käyttää markkinoida. Myös pyöräilyyn liittyvien ongelmien kartoitusta pi-
tää jatkaa, jotta  liikennesuunnittelun  toimet voidaan suunnata oikein. Suun

-nittelukäytäntöjä  ja  ihmisten asenteita tutkimalla voidaan löytää monta pyö-
räilyä  estävää  seikkaa.  Jatkotutkimusta  ja  toimenpiteitä kaivataan etenkin 
seuraavilla  osa-alueilla:  

Liikenneja rjestelmän  uudistaminen: 
- 	liikenteen rauhoittamisen keinot  
- 	liityntäliikenteen  mandollisuudet  
- 	autottomien  alueiden lisäämisen edut  ja  niiden toteuttaminen  
- 	pyörän  käyttömandollisuuksien  laajentaminen 

Laajemman teknisen keino valikoiman soveltaminen Suomen oloihin: 
- 	en  pyöräväylätyyppien käyttömandollisuudet 
- 	linja-autopysäkit  ja  pyöräily  
- 	linja-autojen  ja  pyöräilijöiden yhteiset väylät  
- 	pyöräily  ja jalankulku  samoilla väylillä  ja  alueilla  
- 	maalausten käyttö  katumerkintöinä 
- 	turvalliset  nsteysjärjestelyt 
- 	pyönen pysäköintimandollisuuksien  monipuolistaminen 

Lainsäädäntö: 
- 	pyöräilijää koskevien  liikennesääntöjen selkiyttäminen 
- 	sekallikennekatujen  säännöt  
- 	kaavoituslainsäädännän  tarkistaminen  
- 	pyönen lastenkuljetusvaunujen  käyttö 

Asenteiden kartoitus: 
- 	kulkumuotojen nopeuteen  ja  kustannuksiin liittyvät asenteet  
- 	kulkumuodon  valintaan vaikuttavat tekijät  
- 	millaista  liikenneympänstää  kuntalaiset haluavat  
- 	miten tyytyväisiä kuntalaiset ovat nykyiseen  suunnittelukäytäntöän 
- 	viranomaisten käsitykset kuntalaisten halusta kehittää liikenne-  ja 

asuinympäristää  

Pyöräilyn edistäminen käytännössä: 
- 	pyöräilyn edistämisen  vastuunjaon selkiyttäminen 
- 	pyöräilijöiden  lilkennekasvatus 
- 	pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden  huomiointi liikennelaskennoissa 
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Keväällä  1995  työn  alla  olevia  pyöräilytutkimuksia  oli Valtion teknillisessä 
tutkimuskeskuksessa  (VTT),  Helsingin yliopiston  liikenteentutkimusyksikäs

-sä,  Tampereen  teknillisessä korkeakoulussa (UKK)  ja  tielaitoksella. VTT 
 on  osallisena kansainvälisessä  pyöräilytutkimusohjelmaan Eurobikessa  (ks.  

kpl  3.1.2).  Helsingin  yliopistolta  ilmestyy keväällä  1995  Mikko Räsäsen työ 
eurooppalaisista  pyöräliikenteen suunnittelukeinoista  etenkin turvallisuuden 
näkökulmasta.  TTKK:ssa  Pekka Kouri valmistelee väitöskirjaansa aiheesta; 
pyöräilyn  ja  jalankulun erottelu  ja  yhdistäminen.  Tielaitoksella  työryhmä  on 

 aloittanut valtakunnallisten, myös taajamat  käsittävien  pyöräteiden suunnit-
teluohjeiden laatimisen.  
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Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus ilmenee erityisen selvästi tarkastel-
taessa polkupyörän käyttömandollisuuksia kaupungeissa. Autoilun nopea 
yleistyminen  on  antanut mandollisuuden hajauttaa yhdyskuntia  ja  eriyttää 

 toimintoja. Kasvavat välimatkat työpaikkojen, palveluiden  ja  asuntojen välil-
lä  on  suunniteltu tehtäväksi pääasiassa autolla. Pyöräily  on  kaupungeissa 
vaikeutunut etäisyyksien kasvaessa. 

Pyörä  on  saastuttamaton, meluton,  vähän tilaa vievä, halpa  ja  kuntoa ko-
hottava mandollisuus korvata  auto  etenkin lyhyillä kaupunkien sisäisillä 
matkoilla. Pidemmillä matkoilla pyörä toimii vaihtoehtona autolle yhdessä 

 joukkoliikenteen  kanssa. Pyöräilyn edistämisen päämääränä  on  pyörän 
käytön lisääminen  ja  turvallisuuden parantaminen. Suuri potentiaali pyöräi-
lyn lisäämiseen  on  päivittäisessä työ-  ja  asiointiliikenteessä.  

Eurooppalaisista maista pyöräilyn edistämisen  esimerkeiksi  käyvät etenkin 
Alankomaat  ja  Tanska. Näissä maissa pyöräily  on  säilynyt olennaisena osa-
na  liikennepolitiikkaa  ja  -suunnittelua myös nopean  autoistumisen  aikana. 
Hyviä  esimerkkikaupunkeja  löytyy myös Saksasta  ja  Sveitsistä. Hyvän  pyö-
räilymaan  mittana voidaan pitää pyöräilyn korkeaa osuutta liikenteestä  ja 

 pyöräilyn turvallisuutta. Korkeiden  pyöräilysuoritteiden  maat ovat usein 
myös  pyöräilijäille  turvallisimpia.  Pyöräilijöihin  on  liikenteessä totuttu  ja  pyö-
räilyä pystytty lisäämään sitä tukevalla  liikennesuunnittelulla.  Pyöräily näyt-
tää kilpailevan  joukkolilkenteen  suosion kanssa. Pyöräilyn edistämisessä 
päähuomio tuleekin kiinnittää autoilijoiden  kulkutottumusten  muuttamiseen. 

Tärkein eurooppalainen  yhteistyöfoorumi  pyöräilyn edistämisessä  on  ollut 
eurooppalaisten  pyöräilyjärjestöjen  liitto,  European Cyclists' Federation 

 (ECF). ECF:n  vuonna  1991  aloittama  Cities for Cyclists'  pyöräilyprojekti  pyr-
kii parantamaan kokemusten vaihtoa  ja  yhteistyötä  jäsenkaupunkiensa pyö-
räliikennesuunnittelussa.  Euroopan unionin liikennepolitiikassa  on  pyöräilyl

-lä  ollut hyvin pieni asema, joka saattaa kuitenkin vahvistua  ympäristäpoliit-
tisten  sopimusten  sitoessa jäsenvaltioiden liikennepolitiikkaa  yhä enemmän 

 ja  edellyttäessä  käytännön toimenpiteitä myös paikallistasolla.  

Alankomaissa pyöräityä edistetään  valtakunnallisen  pyöräliikennesuunnitel
-man  avulla.  Tilburgin  kaupunki oli ensimmäisiä suunnitelman  kokeilukau-

punkeja.  Siellä pyöräilyn pääväylä rakennettiin halkomaan keskustaa. Pyö-
räilyn  suontteet  kasvoivat kuitenkin  vain  uudella reitillä.  Delftin  kaupungin 

 pyöräilyprojektissa  oli  jo  opittu kokemuksista  ja  pyöräily-yhteydet suunnitel-
tiin  verkostona liittäen  suunnitelmaan samalla autoliikenteen rajoittaminen 
keskustassa. Pyöräily lisääntyi  koko  kaupungissa.  Groningenissa  pyöräilyn 
edistäminen  on  liikennesuunnittelussa  etusijalla  ja  laajamittainen liikenteen 
rauhoittaminen  on  edennyt pitkälle. Myös maankäytön suunnittelua sitovat 
monet säännökset, joilla voidaan estää kaupunkirakenteen  hajautumineri  ja 

 välimatkojen  hallitsematon kasvu.  Houtenin  kaupunki  on  rakennettu koko-
naan  asettaen  etusijalle pyöräilyn  ja  jalankulun  toimintamandollisuudet. Au-
toille  ja  pyönile  on  omat  väylästönsä  ja  autolla-ajoa  on  voimakkaasti rajoitet-
tu  kehätien ympäröimän kaupunkikeskustan  sisällä.  
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Myös Tanskassa pyöräilyn edistäminen liittyy valtakunnallisen liikennepolitii-
kan tavoitteisiin.  Valtio  tuki pyöräreittiprojekteja yhteensä kuudessa kaupun-
gissa  1980-luvulla. Projektit toteutettiin kiinteässä yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten, asukkaiden, liikenneministeriön  ja tielaitoksen  kesken. Puo-
let projektien rahoituksesta  on  saatu valtiolta  ja  myös asukkailla  on  ollut 
mandollisuus osallistua oman elinympäristänsä suunnitteluun. 

Ensimmäisiä Tanskan valtion tukemia pyöräilyn kokeilukaupunkeja  1980- 
luvulla oli Nakskov, jossa kokonaisvaltaisella pyöräilysuunnitelmalla saatiin 
auton käyttöä vähennettyä  ja  pyöräilyä lisättyä. Suunnitelman toteuttaminen 
saavutti laajan hyväksynnän kaikkien liikenteen käyttäjien keskuudessa. 
Odensessa valtion apua saatiin kanden keskustan pyöräreitin rakentami-
seen. Hanke tuki laajempaa suunnitelmaa rauhoittaa liikennettä keskustas-
sa kävelyalueita lisäämällä  ja autoilua  rajoittamalla. Lähes puolet kaupunki-
laisista koki pyöräilyn helpottuneen keskustassa, kauppojen liikevaihto  ko-
hentui ja  liikenteen turvallisuus parani  projektin  myötä. Arhusissa pyöräily- 
projektin  aikana rakennettiin pyöräilyn pääväylä pohjoisesta etelään. Väylä 
koostuu erillisten pyöräteiden lisäksi pyöräkaistoista, puistoteistä  ja  yksi-
suuntaisista kaduista. Myöhemmin pyöräilyn sujuvuutta Arhusissa  on  paran-
nettu keskustan ympärillä kulkevalla pyörien kehätiellä. 

Saksassa voimakas ympänstötietoisuuden kasvu  on  tuonut mukanaan uu-
sia ajatuksia myös liikenteen ongelmien hoitamiseen. Pyöräilyn lisääminen 

 on  useissa kaupungeissa liikennepolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Suurim-
massa osassa saksalaisia kaupunkeja  on  jo  jonkinlainen kävelykeskusta  ja 

 muutkin liikenteen rauhoittamisen keinot ovat yhä yleisempiä. Münster  on 
 kuuluisa puistomaisesta pyöräilyn kehätiestä keskustan tuntumassa  ja  laa-

jasta keskustan liikenteen rauhoittamisesta sekä liityntäliikenteen edistämi-
sestä. 

Sveitsissä ei valtion rooli ole kovinkaan suun pyöräilyn edistämisessä. Val-
takunnalliset lait, kuten ilmansuojelulaki toki velvoittavat paikallisia tahoja 
etsimään keinoja liikenteen ongelmien lieventämiseen, mutta varsinainen 
pyöräilyn edistäminen  on  Sveitsissä kantonien  ja  kuntien vastuulla. 
Zünchissä toteutettiin  1990-luvun alussa laaja pyöräilykampanja, jolla lisät-
tiin kuntalaisten tietoisuutta pyöräilyn mandollisuuksista  ja  eduista. Myös 
joukkotiikennettä  on edistetty  määrätietoisesti. Winterthurissa pyöräily  on  ol-
lut tärkeä  osa liikennesuunnittelua jo  1950-luvulta lähtien. Baselissa pyöräi

-ty  on  kasvanut voimakkaasti  parin  viime vuosikymmenen aikana. Liikennet-
tä  on  rauhoitettu keskustassa rajoittamalla autolla-ajoa  ja  lisäämällä kävely- 
alueita. Pyöräilyn edistämistä ohjaa verkostosuunnitelma. 

Useat muualla Euroopassa  jo  pitkään käytössä olleet pyöräilyn edistämis-
keinot ovat sovellettavissa myös Suomeen. Pyöräkaistat ajoradoilla, pyönen 
odotustilat  ja pysäytysviivat valoristeyksissä  autojen edessä, yksisuuntais-
ten katujen muuttaminen pyönlle kaksisuuntaisiksi, siniset  ja  punaiset pyö-
rätiet  ja -kaistat  sekä liikenneympyröiden suunnittelu myös pyöräilyyn ovat 
kaikki monissa maissa kokeiltuja  ja  tehokkaiksi osoittautuneita keinoja lisätä 
pyöräilyn turvallisuutta  ja  sujuvuutta. Teknistä keinovalikoimaa tukevat sel-
keät liikennesäännöt. 
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Pyöräilyn edistäminen liittyy maankäyttöpolitiikkaan  ja  kaavoitukseen yhtä 
selkeästi kuin liikennepolitiikkaan  ja  -suunnitteluun. Maankäyttää suunnitel-
taessa perussääntöinä ovat toimintojen sekoittaminen, yhdyskuntaraken-
teen tilvistäminen  ja elinympänstäjen  viihtyvyys  ja  turvallisuus. Lyhyet väli-
matkat sekä viihtyisät  ja  turvalliset reitit houkuttelevat pyöräilemään. 

Taajamaliikenteessä  ei saa olla tilanteita, joissa auton käyttö valitaan pyö-
räilyn sijasta turvallisuuden  tai  sujuvuuden takia  jo parin  kilometrin matkoil-
la. Ihmisille, joiden ei lilkuntarajoitteiden vuoksi ole mandollista pyöräillä  tai 

 kulkea jalan pitää turvata hyvät mandollisuudet liikkua julkisilla kulkuneuvoil
-la  ja  autolla. Parhaan kulkumuodon etsiminen kuhunkin matkatarkoitukseen 

lisää pyöräilyä  ja jalankulkua.  

Pyöräilyn edistäminen liittyy kiinteästi liikenteen rauhoittamiseen. Kävely-
keskustat  ja  yhteiset joukkoliikenteen  ja pyöräliikenteen  kadut rauhoittavat 
liikennettä keskustoissa. Haluttaessa lisätä turvallisuutta pitää ajonopeuksia 
laskea eikä  vain  erotella kulkumuotoja. Siellä missä ei ole tilaa enlliselle 
pyörätielle pitää etsiä vaihtoehtoisia tapoja luoda pyöräilylle turvalliset  ja  su-
juvat yhteydet kulkumuotojen yhteistyötä parantamalla. Autojen pysäköinti

-ja kulkurajoituksilla  luodaan keskustoihin tilaa myös jalankulkijoille  ja 
 pyöräilijöille. 

Pyörällä tehtävän liityntäliikenteen edistämisellä luodaan vaihtoehtoja auton 
käytälle pidemmillä matkoilla. Pyörän pysäkäinnin joukkoliikenteen asemalle 
tultaessa  ja  sieltä lähdettäessä  on  oltava sujuvaa  ja  pyörän kuljetuksen 
edullista. Mandollisuus pyärän vuokraukseen  ja valvottuun  säilyttämiseen 
pitää olla etenkin suurimmilla joukkoliikenteen asemilla  ja  kaupallisten kes-
kustojen tuntumassa. 

Eurooppalaisia esimerkkejä pyöräilyn edistämisessä voidaan Suomeen so-
veltaa kokeiluprojektien kautta. Näiden tavoitteena  on  paitsi lisätä viran-
omaisten tietoisuutta pyöräilyn ongelmista  ja  mandollisuuksista niiden rat-
kaisuun myös rohkaista ihmisiä korvaamaan automatka pyärämatkalla mah-
dollisimman usein. Pyöräilyprojektit perustuvat pyäräilyinfrastruktuurin pa-
rantamiseen, asukkaiden tiedottamiseen  ja pyäräilyn  markkinointiin. Muka-
na projekteissa pitää olla kuntien viranomaisten, kuntalaisten, tielaitoksen, 
poliisin  ja  mm.  koulujen. 

Suomessa liikenneministeriön pyöräilypoliittisen ohjelman tavoitteena  on 
 pyöräilyn kaksinkertaistaminen  ja pyöräilyonnettomuuksien puolittaminen. 

 Sinänsä realistisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää liikennepolitiikan  ja 
 -suunnittelun painotusten muutosta. Liikenneministeriön pitää suunnata 

määrärahoja pyöräilyn edistämishankkeisiin, tutkia pyöräilyn liittyviä ongel-
mia  ja  etuja sekä asettaa ihmisten päivittäiseen elämään eniten vaikuttava 
liikenteen  osa-alue, lyhytmatkainen mikroliikkuvuuus  ja sen  ongelmien rat-
kaisu etusijalle. Tielaitoksen pitää käynnistää pyöräilyn mandollisuuksia  ja 

 potentiaalia kartoittava laaja tutkimustyö  ja  toimia kiinteässä yhteistyössä 
kuntien kanssa muidenkin kuin yleisten teiden osalta. 

Liikenteen ongelmien ratkaiseminen ympäristön kannalta kestävällä  ja  kaik-
ki liikenteen käyttäjät huomioonottavalla tavalla edellyttää liikenteen  mini-
mointia  ja kulkumuotojakauman  muutosta. Tavoitteena liikennesuunnitte- 
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lussa  on  oltava liikenteen minimointi, henkiläautolle vaihtoehtoisten kulku- 
muotojen edistäminen  ja  kokonaistaloudellinen liikennejärjestelmä. Suunni-
teltaessa liikenneympäristöjä etenkin  lasten ja  liikuntaesteisten  tarpeet huo-
mioiden saadaan liikenteestä toimiva  ja  turvallinen kokonaisuus kaikille 
ihmisille. 

Peräänkuulutettaessa ympäristöystävällistä liikennesuunnittelua  sekä liiken-
teen  ja  maankäytön suunnittelun yhteennivomista pitäisi mittapuuksi ottaa 
kävelyn  ja  pyöräilyn toimintaedellytykset. Tehokas pyöräilyn edistäminen 
vaatii yhteistyötä viranomaisten  ja  kuntalaisten kesken. Valtakunnallisella 
liikennepolitiikalla tuetaan pyöräilyn edistämistä kunnissa. Pyöräilyn edistä-
minen  on  pyöräilyinfrastruktuunn  parantamista, maankäytön  ja  liikenteen 
suunnittelua liikenteen minimoinnin periaatteella, liikenteen rauhoittamista, 
pyöräilyn markkinointia  ja  pyöräilytaitojen opettelua.  Muualla Euroopassa 
pyöräilyn edistämisestä  on  saatu rohkaisevia kokemuksia  ja  pyöräily asete-
taan yhä useammin etusijalle liikennepolitiikassa  ja  -suunnittelussa. 
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Lute 1.  

Esim erkkikohteiden kisittelykaavio 

- pyorailyn edistamisen vastuutahot 
- pyoraily  valtakunnallisen lukennepolitukan tavoittussa 
-  asenteet pyorailya kohtaan 
-  miten paljon pyöräilyyn panostetaari verrattuna muihin hikenneinvestointeihin' 
- mamitaanko pyoraily  korvaavana hikennemuotona vai edictetaanko kaikkia kulkumuotoja 

samanaikaisesti, eli onko autoistumista alettu rajoittaa'2 
- tarkeimmat  syyt pyorailyn edistamiseen 

onko valtakunnallista pyöräilyohjelmaa? Ohjelman sisältö  ja  tavoitteet, 

Kustakin  ktuflun2ista  esitetään seuraavat  asiat:  
kaupungin  koko ja  sijainti 

-  liikenteen kulkutapajakaumaja stina tapahtuneet muutokset 
- liikenteen suurimmat ongelmat,  mm  turvallisuus 
- pyorailyn edistamisen vastuutahot 
-  onko pyorailyn edistämisprojekteja' 
- pyorailyprojektien  tausta, onko takana huoli ymparistota tilantarpeesta  at  

liikennemuotojen valinnanvapauden turvaamisesta? 
- luttyyko pyorailyn edistaminer  osana kokonaisvaltaiseen liikenteen suunnitteluun 
-  kaupunkilaisten suhtautuminen pyorailyn edistamiseen, puoltajat  ja  vastustajat 
- pyorailyprojektien  keinot, toteutus  ja  tulokset 
-  tehokkaimmat keinot  (mm esimerkkeja tekni  sista  ratkaisuista) 
- edistetaanko pyoraiiya  ja  jalankulkua yhdessa?  

suhtautuminen kulkumuotojen erotteluunja yhdistämiseen 
- pyorailyn edistamisen epaonmstumisten syyt 
-  onko pyorailyn edistaminen muutakin kum pyorateiden rakentamista 9  

pyorailyjarjestojenja  muiden ei-virallisten osapuolten rooli 
- keskittyyko pyorailyn edistaminen  vain  joihinkin  ostin  kaupunkeja7  
-  onko pyörä.ilyn edistäminen yhteydessa kavelykatuhankketsiin 
- pyorailyn  ja  julkisen liikenteen yhteiskayttomandollisuudet 
- hayntahikenteen edistanunen 
-  mitä jatkossa? 



Lute 2.  

Pyö  rally- jajalankulkuystävällisen  kaupungin tarkistuslista (suom.  Rauh et al 
1994 b: 29)  

Turvalliset  ja  esteettönit jalankulkumandollisuudet-  kaupungin liiknepo1itii)  an  päitavitc 
Jalankulkuvstavilinen liikennesuunnittelu- jalankulkuun mhkaisu 
Jalankulun  tur  !lkuuden  ja  tilan lisa!n!nen npcusrajoit uksia le,i am,iiI:  i  UW!tm 

ulkuniandollisuuksia  rajoittamalla 	___________ 
Furvallinen tienylitvs  jalankulkijoiden ' likuikuilloilla 
eveicleri. sujuvien  ja  estecuomien jalankulkuvhtevksien vcrkosi 

:nemman  ja  laajempia kavelvalueita 
Pvöräilyinfrastruktuurin  suunnittelussa samat sann..i  t•  un n1ttriajneiiliikc; -%n 

 suunnittelussa  (mm.  suurat kntvmiset vasemmaik 
vörille  tilaa ajoradoilta 	 ______________ 	___________________ 	____________ 

Tarkeimmat  liikenneyhteydet kavelvaluckkn lipi saflit  tu  pvurille  
Yleinen sääntö: pvörailiiaa eivit kosketa aut'.'ille asetetut kuikurajuitukset ( kipikulku kielletty. 
adruvmiskicltc', vksisuuntaincn liikenne ) 
lidasesteet  takaavat pyörille nmkavan kulun 
voriehncet  kauppojen  ja  julkisten rakennusten cdi tmil tR 1t.vt  p  oradiat 

ervetuUeiki.  Rautatieasemilla katettuja_pvoratelineith 
Iurvalhsct 	hukttett:'.j.  p:,  .lv_•  ja 	l..jkL1lk1Jvht.!i.l. 	 I!  

pvsakeiiie 
Jalankuikijoiden  ja  pvorailijoideri vaylien kunnossapitu lioidetatn myos  tak  c-iLi 
alankulkijoWe  ja  pvörailijöille  yhteiset  autoilta rauhoitetut :ili-  ja  vlikulkuvhtevdet 

Jalaiikuiui  ja  p  orlvn imagokampanjIa rohka'stan ihmisia kaveiemään  ja  r  or:uienir 
alankulkna  ja  pv'.  i 	edistetaän estämrdla vhdvckuntarakenteen hajoimi'ien  ja  
älirnatkocn kau 

Tainkulkijat  ja  pyörailijät  asetetaan etusijalle suunnittelussa, rakentamisessa  ja  'ahoituksessa 



Lute 3.  

Tarkistuslistat  pyöräilyn ongelmien  lieventämiseksi (suom. mukaeltu  Rauh et al 
1994b)  

Keino Kohde  Firnerkkikaupu nkeja 
-lierarkinen pyöräityverkosto  Koko  taajama-alue  Delfi,  Houten  
Oikealle  kaantyrninen  sallittu Rauhalliset  Groningen,  Wintuthu 	fl  
punaista vastaan  liikennevaloristeykset ________  
Yksisuuntaiset kadut  pybrille Keskustat,  pyörien  kehätiet  Kaikki  e  imerkkikaupungu 
aksisuuntaisiksi 
yörpysäköintipaikkojen Joukkoliikenteen  asemat, Kaikki  esimerkkikaupungit 

isääminen  kaupalliset  keskustat, 
_________ 	______  työpaikat, koulut 

Pyörien  kehate  1-2  kilometrin päähän  Munster,  Århus 
keskustasta  

Pyöräkaistat maalauksin  Ahtaat  keskustat, risteykset  Winterthur, Groningen,  
ajoradoille ___________________________  Zurich,  jne.  
Viitoitus &  kartat  Koko  kaupunki  ja sen  Winterthur, Basel, Groningen,  
___________________________ lähialueet Houten  jne  
Pyöräkeskukset  Suurimmat  Monet  Alankomaidc-n la  

__________________________ joukkolitkenneasemat  Tanskan rautatieasemat  
örän  kuljetus  Koko  kaupunki  

ukkoliikennevälineissä -__________________________ ________________________ 
nnossapidosta  Kaikki pyöräily-yhteydet,  

olehtiminen  talvisin etenkin  pääväyht _____ 
ôrätiéi påAllystäminen  Etenkin  arkipyorailyn 

______________ pääväylat 	____________ 
Tuulensuojaus  istutuksilla Tuuliset  pyorailyn päaväylat _____ 

eunakiveyksien  Kaikki  pyörätiet 
oiventaininen  

a)  keinovalikoi,na  pyöräilyn sujuvuudenja mukavuuden lisäämiseksi: 



Keino Kohde  Esimerkkikaupunkeja 
Pyorailyn paavaylat enilisina Tarkeimpien  tahto-  ja  Tilburg 
___________________________ tulopaikkojen  välille ___________________________  
Punaiset pyoratlet Vilkkaimmat liikennealueet  Kaikki esimerkkikaupungit  
Ali-  ja  ylikulkusillat Vilkkaimpien ajoratojen  ja  Kaikki esimerkkikaupungit 

pyöräteiden risteyksiin, 
___________________________ vesistojen  yli ________________________ 
Pyonen pysahtymisviivat Risteykset  Winterthur, I3asel  jne 
autojen edelle 
Erillinen autoilu-  ja  Koko  kaupunki Houten 
pyöräilyverkosto _____________________ ________________________  
Pienet liikenneympyrät Risteykset  keskustan Houten,  Bremen, Tilburg, 
________________________ sisaantuloväylilla Nakskov 
Smiset nsteysalueet Vaaralhsnnmat risteykset  Arhus, Odense 
Odotussaarekkeet Risteykset  keskusta-alueilla Kaikki esimerkkikaupungit 
Liikenteen rauhoittaminen Keskustat  ja  asuntoalueet 
(useita keinoja) __________________________ __________________________  
b) keinovalikoima  pyöräilyn turvallisuuden lisäämiseksi 

Keino Kohde  Esimerkkikaupunkeja 
Nopeusrajoitukset  30 km/h Keskustat  ja  asuntoaluect  Munster 
Kavelykeskustat  Kaupalliset ydinalueet Kaikki esimerkkikaupungit 
Autojen kehatiet Keskustojen ympanile Houten 	_________- 
Yhdistetyt joukkoliikenne-  ja 

 pyorakadut 
Keskustat  
_____________ __________ 

Basel 
_______ 	_______________  

Autojen  pysakointirajoitukset Keskustat _________________________ 
utojen  yksisuuntaiset kadut Keskustan sisMutulovaylat ________________________  

c) keinovalikoima  liikenteen rauhoittamiseksi: 

Keino  -  Kohde  Esimerkkikaupunkeja  
Valtakunnalliset  Koko  maa projektikaupungit Alankomaat, Iso-Britannia, 
pyorailykampanjat ________________________  Tanska 	- ____-_________ 
Lukenneopetus pyoraihjoille  Koululaiset, vähän pyoraa 
__________________________  käyttäneet, ajokortittomat __________________________ 
Kaupunkipyörat Keskustat  ja  työpaikka-alueet Nakskov, Koöpenhamina 

Pyorailyn  Koko  maa, kunta  tai  suuren  Zurich,  Århus 
markkinointikampanjat  kaupungin  osa-alue 
Koulutien ongelmapaikkojen Peruskoulut  Odense  
kartoitus _________________________ 
Lutyntalukenteen edistaminen  Etenkin suuret  ja  Basel, Zunch Bremen,  

keskikokoiset kaupungit  Munster  jne  

d) keinovalikoima  pyöräilyn lisäämiseksi muutoin kuin infrastruktuuria kehittämällä: 
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