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Aiheluokka  10  
Asiasanat  pyöräily, joukkoliikenne, liityntäliikenne, kestävä kehitys 

TIIVISTELMÄ  

Liikenteen kehittämisessä  on 1 980-luvulta lähtien ollut keskeistä ympäristö- 
haittojen vähentäminen  ja  tasa-arvoisten liikkumisen mandollisuuksien tur-
vaaminen kaikille. Joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn osuuden lisääminen  on  mai-
nittu keskeisenä keinona tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta näiden kulku- 
muotojen mandollisuuksia tukea toisiaan  on  tutkittu vähän. Pyöräilyn  ja jouk-
koliikenteen  entistä paremmalla yhteenkytkemisellä luodaan vaihtoehtoja 
henkilöautoilulle etenkin  paria  kilometriä pidemmillä matkoilla. 

Tässä tutkimuksessa tuodaan esille pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämi-
sen keinoja Suomessa  ja  eräissä Keski-Euroopan maissa. Työssä  on  selvitetty 
mitkä  jo  nyt käytössä olevat keinot ovat sovellettavissa Suomeen sekä arvioi-
daan mitä hyötyjä pyöräilyn  ja joukkoliikenteen yhdistämisellä  voidaan saa-
vuttaa. Työssä esitetään myös vastuutahot yhdistämisen edistämiseksi. Ai-
neistoa  on  alan kirjallisuuden lisäksi hankittu haastatteluilla sekä vierailu-
käynneillä eurooppalaisissa esimerkkikaupungeissa. 

Pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämistä  on edistetty  etenkin perinteisissä 
pyöräilymaissa Hollannissa  ja  Tanskassa. Erilaisia kokeiluprojekteja  on  syn-
tynyt myös useissa Sveitsin  ja  Saksan kaupungeissa. Etenkin rautatieyhtiöt 
ovat olleet valtiovallan  ja  kuntien ohella aktiivisia pyöräilyyn liittyvien palve-
luiden kehittämisessä. 

Pyöräilyä käytetään joukkoliikenteen liityntäliikennemuotona pysäkille  tai 
 asemalle tultaessa  tai  sieltä lähtiessä lähinnä päivittäisillä työ-  ja opiskelumat-

koilla.  Pyöriä vuokrataan  ja  kuljetetaan joukkoliikennevälineissä etenkin va-
paa-ajan liikenteessä. 

Tiivis  ja toiminnoiltaan  monipuolinen yhdyskuntarakenne luo edellytykset 
kannattavalle joukkoliikenteelle  ja  sitä tukevalle pyöräilylle. Valvottu pyörä-
pysäköinti  ja  lähellä pysäkkejäja laitureita sijaitsevat katetut  ja runkolukituk-
sen  mandollistavat tehneet ehkäisevät pyörävarkauksiaja lisäävät liityntäpyö-
räilyn houkuttelevuutta. Pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen lisäämi-
seksi kehittämistoimet pitää suunnata kaikille  matkan  osille lähtöpaikasta 

 matkan määränpäähän.  

Suomessa pyöräilynjajoukkoliikenteen yhdistämisen edistäminen  on  etenkin 
liikenneministeriön, joukkoliikenneyritysten, kuntien  ja Tielaitoksen  vastuul-
la. Järjestelmän kehittäminen voi parhaimmillaan lisätä sekä joukkoliikenteen 
käyttöä että pyöräilyä parantaen etenkin taajamien ilmanlaatua  ja vähentäen 
ruuhkaisuutta. 
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ABSTRACT 

The main goals of traffic development since the 1980's have been to reduce 
environmental hazards and to provide everyone with equal possibilities of 
mobility. More mass transportation and bicycling have been mentioned as 
important methods for achieving these goals, but few studies have been made 
of how these forms of transportation could complement each other. Better 
integration of bicycling and mass transportation would create alternatives to 
passenger car traffic, especially on trips longer than two kilometers. 

This study presents methods of integrating bicycling and mass transportation 
in Finland and certain central European countries. This work examines which 
existing methods are applicable in Finland and assesses the benefits 
obtainable by integrating bicycling and mass transportation. It also presents 
the quarters responsible for advancing such integrated use. Material has been 
gathered from publications and by conducting interviews and visiting model 
cities in Europe. 

Integrated use of bicycling and mass transportation has been developed 
especially in the traditional bicycling countries, Holland and Denmark. 
Various experimental projects also have been started in several Swiss and 
German cities. In addition to states and municipalities, railroad companies, in 
particular, have been active in developing services related to bicycling. 

Bicycling is a form of traffic mainly used to connect with mass transportation 
at stops or stations on daily trips to and from work or school. Bicycles are 
rented and transported by public transport, especially during leisure time 
travelling. 

A compact and functionally versatile community structure provides the 
prerequisites for profitable mass transportation and complementary bicycling. 
Guarded bicycle parking and covered, lockable bicycle stands near stops and 
stations prevent bicycle theft and increase the attractiveness of connecting 
bicycling. Development measures that increase the combined use of bicycling 
and mass transportation should be directed to all segments of the trip, from 
the starting point to the terminating point. 

In Finland, advancement of the integration of mass transportation and 
bicycling is the responsibility of the Ministry of Communication and 
Transport, mass transportation companies, municipalities and  FinnRA,  in 
particular. At its best, developing the system may increase the use of mass 
transportation and bicycling, while improving the quality of the air in built-up 
areas and reducing traffic congestion.  
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SAMMAN  DRAG  

Det centrala i arbetet med att utveckla trafiken har allt  sedan  1980-talet varit att 
minska skadorna  på  miljön och säkerställa likvärdiga möjligheter att färdas för alla. 
Som  en  av  de  viktigaste lösningarna för att uppnå målen har nämnts  en  ökning av 

 den  andel som kollektivtrafiken och cykelåkningen utgör,  men fa  undersökningar 
har behandlat vilka möjligheter det finns för dessa färdsätt att komplettera varandra. 
Genom att mer effektivt  än  tidigare koppla samman cykelåkningen med 
kollektivtrafiken  fir vi  alternativ  till  personbilstrafiken, speciellt i fråga om resor 
som  är  längre  än  ett  par kilometer.  

Denna undersökning redogör för möjligheterna att i  Finland  och vissa 
mellaneuropeiska länder förena cykelåkningen med kollektivtrafiken. Arbetet 
innehåller  en  utredning om  på  vilket sätt lösningar som redan  nu  används kunde 
tillämpas i  Finland  samt  en  uppskattning av vilken nytta  man  kunde  fa  av att 
kombinera cykelåkning med kollektivtrafik.  I  arbetet föreslås även ansvariga 
instanser att verka för användningen av båda. Vid sidan av litteraturen  på  området 
bygger materialet  på  intervjuer och besök i europeiska städer som fungerat som 
förebilder. 

Cykelåkning förenad med kollektivtrafik  är  något som uppmuntrats speciellt i 
länder med cykelåkningstraditioner som  Holland  och  Danmark.  Likaledes har olika 

 slags  projekt med försöksverksamhet inletts i ett flertal schweiziska och tyska 
städer. Jämsides med statsmakten och kommunerna har i synnerhet järnvägsbolagen 
aktivt utvecklat servicefunktioner som anknyter  till  cykelåkning. 

Cykelåkning uttnyttjas som  en form  av anslutningstrafik  till  kollektivtrafiken  fir  att 
komma  till  eller från hållplatsen eller stationen, främst vid dagliga resor  på  grund av 
arbete eller studier. Cyklar hyrs och transporteras i kollektiva färdmedel i synnerhet 
när  folk  rör sig i trafiken  under  fritiden.  

En  koncentrerad och funktionellt mångsidig samhällsstruktur skapar förutsättningar 
för  en  lönsam kollektivtrafik kompletterad med cykelåkning. Övervakad parkering 
för cyklar invid hållplatserna och perrongerna samt täckta ställ med möjlighet att 
låsa  fast  ramen stävjar cykelstölder och gör  en  anslutningstrafik i  form  av 
cykelåkning mer attraktiv. Åtgärderna i syfte att utveckla möjligheterna för att 
cykelåkning kombinerad med kollektivtrafik skall utnyttjas i större omfattning bör 
koncentreras  på  alla avsnitt av färden från startpunkt  till  mål.  

I  Finnland ligger det speciellt  på  trafikministeriets, företagens inom 
kollektivtrafiken, kommunernas och Vägverkets ansvar att verka för att 
cykelåkningen utnyttjas i kombination med kollektivtrafiken.  En  utveckling av 
systemet kan i bästa  fall  leda  till  att såväl kollektivtrafiken som cykelåkningen  fir 
en  allt större användning, vilket medför bättre luftkvalitet i synnerhet i tätorterna 
samt färre trafikstockningar. 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1  Lähtökohdat  

Joukkoliikenne,  pyöräily  ja  kävely ovat kulkumuotoja, joita halutaan erityi-
sesti kestävän kehityksen, mutta myös yhteiskuntatalouden  ja  liikkumisen  ta-
savertaisten  mandollisuuksien nimissä edistää. Yhdyskuntarakenteen  haj autu-
minen  on  lisännyt ihmisten henkilöautoriippuvuutta, laskenut joukkoliiken

-teen  kannattavuutta sekä heikentänyt pyöräilyn  ja  kävelyn edellytyksiä toimia 
itsenäisinä kulkumuotoina. Suuri  osa  suomalaisista, etenkin  alle  18-vuotiaat, 

 on  kuitenkin yhä liikkumisessaan riippuvaisia joukkoliikenteestä, kävelystäja 
pyöräilystä (ks. taulukko  1.1.). Kotitalouksista autottomia on  joka  kolmas.  

Taulukko  1.1.  Suomalaisten aikuisten  (18-70-vuotiaat) matkatavat  1992. 
(Tielaitos 1993) 

Kulkutavan  osuus (%) matkaluvusta 
Kulkutapa Pääkaupunkiseutu  Muu  Suomi Koko  maa yhteensä  

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  
bussi  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 
klively  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  

Joukkoliikennematkaan  kuuluu luontaisena osana liityntäliikenne. Pyöräily  ja 
 kävely ovat liityntäliikennemuotoina erityisen tärkeitä etenkin ympäristö-  ja 
 tasa-arvosyistä. Pyörän pysäköinti  vie vain  kymmenesosan henkilöauton tar-

vitsemasta tilasta  ja  vaatii suhteessa muuhun liikenteeseen pieniä väylä-  ja 
pysäköinti -investointeja. Pyöräily  ja  kävely ovat ympäristöystävällisiä kulku- 
muotoja  ja  lähes kaikkien suomalaisten ulottuvilla. Yli  80 %  suomalaisista 
omistaa pyörän. Pyöräilyn  on  myös laskettu  tuovan  kansanterveyden kohene-
misen myötä säästöjä terveys-  ja  sosiaalimenoissa. 

Liikenneministeriön pyöräilypoliittisessa ohjelmassa  on  asetettu tavoitteeksi 
pyöräilyn kaksinkertaistaminen vuoden  1986  tasosta vuoteen  2005  mennessä 
(Liikenneministeriö  1993 & 1996). Joukkoliikenteen  edistäminen onjo useita 
vuosia mainittu keskeisenä keinona lieventää liikenteen ympäristöongelmia. 
Mandollisuuksia tavoitteiden toteutumiseen  on,  sillä  puolet suomalaisten  hen-
kilöautomatkoista on  alle  kuusi kilometriä  ja  jopa neljännes  alle  kolme kilo-
metriä. Nämä matkat  on  helppo tehdä pyörällä  tai joukkoliikenteen  ja  pyörän 
yhdistelmällä. (Tielaitos  1992). 



12 	 Pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistäminen 
JOHANTO  

Eri kulkumuotojen yhdistämistä ollaan Suomessakin kehitetty  mm. joukkolii-
kenteen  bussilla  tapahtuvaa syöttöliikennettä parantamalla. Joukkoliikenteen 
käyttöön houkuttelemiseksi  on  autoilijoille kehitetty pääkaupunkiseudulla 
raideliikenteen asemien liityntäpysäköintikokeiluja. Suomen oloissa ehkä  te-
hokkaiinmin  toimiva liityntäliikennejärjestelmä  on metro  ja  siihen liittyvät 
liityntäbussit  ja  pyörät. Pyöräilyä  on  usein pidetty joukkoliikenteelle kilpaile- 
vana kulkumuotona ja  molempien kulkumuotojen edistämistä keskenään  ris-
tiriitaisina  tavoitteina. Liityntäpyöräilyyn liittyviä suoritteita, ongelmia  ja 

 mandollisuuksia ei myöskään ole kattavasti selvitetty. Myös pyörän kuljetus 
joukkoliikennevälineissä  on  ollut hyvin vähäistä. 

Perinteisistä pyöräilymaista etenkin Tanskan  ja  Hollannin joukkoliikenneyri-
tykset ovat Suomea pidemmällä pyöräilyyn liittyvien palvelujen kehittämi-
sessä. Keskeisenä tavoitteena  on  saada pyöräilijät pysäköimään asemalle  tai 
pysäkille  ja  jatkamaan joukkoliikennevälineellä. Monissa maissa rautatie-
asemilla  on  monipuolisia palveluja tarjoavia pyöräkeskuksia. Myös pyörien 
kuljetusmandollisuuksia joukkoliikennevälineissä  on  kehitetty.  

1.2  Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena  on  selvittää pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämi-
sen mandollisuuksia Suomessa. Erilaisia kulkumuotojen yhdistämisen tarpei-
ta  ja  keinoja esitellään johdannon jälkeen. Luvussa kolme esitellään pyörien 
pysäköintiin, kuljetukseen  ja  vuokraukseen liittyviä kotimaisia käytäntöjä, 
jonka jälkeen luvussa neljä esitellään erilaisia ratkaisukeinoja pyörän  ja jouk-
koliikenteen yhteiskäytön  edistämiseksi Tanskassa, Hollannissa, Saksassa  ja 

 Sveitsissä. Nykytilan kartoituksen jälkeen viidennessä luvussa esitetään arvio 
siitä, miten ratkaisuja voidaan hyödyntää suomalaisessa liikennejärjestelmäs

-säja  luvussa kuusi arvioidaan mille tahoille eri kehittäinistoimet kuuluvat. 

Pyöräily  ja joukkoliikenne  ovat jossain määrin kilpailevia kulkumuotoja, 
mutta joillain alueilla pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistäminen voi lisätä 
kummankin kulkumuodon käyttöä. Työssä arvioidaan liityntäpyöräilyn lisää-
misen vaikutuksia muiden kulkumuotojen käyttöön sekä esitetään arvio siitä, 
voidaanko pyörän  ja joukkoliikenteen yhteiskäytön  lisäämisestä saatavia hyö-
tyjä mitata rahassa. 

Työssä keskitytään suomalaisten olosuhteiden kannalta mielenkiintoisimpiin 
ratkaisuihin. Pääpaino  on  eniten lyhyitä henkilöliikennematkoja synnyttäväs

-sä  päivittäisessä työ-  ja asiointimatkaliikenteessä  vapaa-ajan matkustamisen 
jäädessä vähemmälle huomiolle. Työssä käsitellään rinnan sekä joukkoliiken

-teen  matkustajaa että palvelujen tarjoajan kannalta tärkeitä liityntäpyöräilyn 
edistämisen perusteita  ja  toiminnan reunaehtoja. 

Työssä käsitellään pyörä-  ja joukkoliikennematkaa  kokonaisuutena. Käsitte- 
lyssä keskitytään asemien  ja pysäkkien jäijestelyibin,  pyörän vuokraukseen 
sekä pyörän kuljetusmandollisuuksiin joukkoliikennevälineissä sekä pyörän 
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kuljetukseen rahtitavarana keskeisen kohteen ollessa kotimaan liikenne. Jouk-
koliikennevälineistä ei käsitellä takseja,  lento-  ja laivaliikennettä.  Raitiovau-
nu-  ja metroliikenne  jäävät paikallisuutensa vuoksi käsittelyssä vähemmälle 
huomiolle. Esitetyt ratkaisumallit pyörien pysäköintiin  ja  kuljetukseen liitty-
en ovat kuitenkin pääosin sovellettavissa myös Helsingin  metro-  ja 
raitiovaunuliikenteeseen. 

Yhdistetyt  pyörä-  ja bussikadut  sekä pyöräkaistat, jotka ovat yleisiä useissa 
Keski-Euroopan maissa, eivät kuulu tutkimuksen piiriin. Pyöräilyn houkutte-
levuuteen liityntäliikennekulkumuotona vaikuttavat merkittävästi pyörätie-
verkostot, pyörän säilytysmandollisuudet kiinteistöissä sekä esim. peseyty-
mis-  ja pysäköintitilat  työpaikoilla  ja  kouluissa, mutta nämä eivät ole tämän 
työn keskeisiä tutkimuskohteita.  

1.3  Määritelmät 

Työssä käytetyt  termit  ovat osin vakiintuneet yleiseen kielenkäyttöön  ja osa 
 on mäiritelty  tätä työtä varten. Englanninkielisiä määritelmiä käytetään nii-

den ollessa riittävän kuvaavia toiminnan kannalta  ja  kun sopivaa suomalaista 
vastinetta ei ole esittää. 

Liityntäliikenne 
-  Matkan  teko joukkoliikenteen pysäkille  tai  asemalle esim, joukkoliikenne-

välineellä, pyörällä, kävellen  tai henkilöautolla. Liityntäliikennettä on  myös 
matka asemalta  tai pysäkiltä määränpäähän. 

Liityntäpyöräily 
-  Pyöräily joukkoliikenteen asemalle  tai pysäkille tai  sieltä eteenpäin. 

Matkaketju 
-  Matka, joka pitää sisällään monta eri matkantekotarkoitusta (työ, asiointi, 

lapsen kuljetus yms.). Matka voidaan tehdä yhdellä  tai  useammalla kulku- 
muodolla. 

Työssä  on  paikoin käytetty seuraavia englanninkielisiä, kansainvälisesti va-
kiintuneita määritelmiä:  

Bike and Ride! Ride and Bike (liityntäpyöräily) 
-  Pyörän käyttö joukkoliikennematkan liityntäliikennemuotona ennen jouk-

koliikennematkaa  tai  sen  jälkeen.  

Park and Ride 
-  Henkilöauton pysäköinti joukkoliikenneasemalle  tai -pysäkille. 

Kiss and Ride (saatto-  ja  tai saatteluliikenne) 
- Henkilöautolla  tehtävä matkustajan saattomatka joukkoliikenteen asemalle 

 tai pysäkille. 
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Bike -Ride- Bike ("sandwich" trip) 
-  Matka, jossa käyttäjällä  on  pyörä  matkan  molemmissa päissä  tai  hän  kuljet-

taa pyörää joukkoliikennevälineessä tarvitessaan sitä  matkan  molemmissa 
päissä. 

Työssä esitetyt rahasummat  on  saatu kertomalla lähteessä käytetty paikallinen 
valuutta Suomen Pankin kevään  1997 (20.  toukokuuta) keskikurssilla.  

1.4  Toteutustapa  ja  aineisto 

Tutkimus  on  toteutettu yhdistäen kiij allisuustutkimus, teemahaastattelut, ky-
selylomakkeen käyttö sekä kenttätyö. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta  on 

 hankittu kansainvälisellä tietokantahaulla  ja  mm. Intemetistä.  Kohdemaat  ja 
kunnat  ovat valikoituneet kirjallisuuden kautta sekä työn suomalaisen tuki-
ryhmän jäsenten suositusten mukaan. Tukiryhmään ovat kuuluneet edustajat 
Tielaitokselta, liikenneministeriöstä, VR Yhtymästä, Linja-autoliitosta,  Mat-
kahuollosta,  Suomen Paikallisliikenneliitosta, Pääkaupunkiseudun yhteistyö- 
valtuuskunnasta (myöhemmin YTV), Helsingin, Vantaan  ja  Espoon kaupun-
geilta sekä Liikenneliitto ry:stä. 

Keskeisenä keinona aineiston hankinnassa  on  ollut tutkimusmatka eri Euroo-
pan maihin maaliskuussa  1997  (ks.  kuva  1.2).  Tällöin omakohtaisen havain-
noinnin lisäksi aineistoa kerättiin haastattelemalla joukkoliikenneyritysten, 
kaupunkien liikennesuunnittelun  ja pyöräilyjärjestöjen edustaj ja. 

Kuva  1.2.  Tutkimuksen kohdemaatja -kaupungit. 
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2  PYÖRÄILYN  JA  JOUKKOLIIKENTEEN  YHDISTÄMI-
SEN OMINAISUUDET  

2.1  Mandollisuudet yhdistämiseen  

2.1.1  Käyttäjän tarpeet  

Pyöräilijöillä  on  useita erilaisia syitä käyttää osan matkaa joukkoliikennettä 
(ks. taulukko  2.1).  Syyt vaihtelevat  matkan  tarkoituksen, liikenneympäristön, 
vuodenajan  ja  monien yksilöllisten tekijöiden mukaan. Syynä kulkumuotojen 
yhdistämiseen voivat olla myös kustannus-  ja aikasäästöt ja esim.  vaihtoeh-
toisten kulkutapojen puute  tai se,  että matka pysäkille  tai  asemalle  on  liian 
pitkä käveltäväksi. Pääasialliset syyt joukkoliikenteen  ja  pyörän yhdistämi-
seen voidaan luokitella  mm.  seuraavalla tavalla: 

- Työssäkäyvä,  opiskelija  tai  asioille menevä haluaa pysäköidä pyöränsä 
asemalle  ja  jatkaa muuten liian pitkälta tuntuvaa matkaa joukkoliikennevä-
lineellä  tai pyöräilee joukkoliikennematkan  jälkeen määränpäähänsä. 

- Päivämatkan  tekevä vierailija haluaa vuokrata pyörän asemalta tutustuak
-seen  ympäristöön  tai  hoitaakseen työasioita. 

-  Pyörä halutaan ottaa mukaan lomamatkalle  ja  se  kuljetetaan lomakohtee
-seen tai  osan matkaa joukkoliikennevälineessä. 

-  Pyörä halutaan mukaan joukkoliikennevälineeseen joko  matkan  pituuden, 
huonon sään yllättäessä  tai esim.  pyörän rikkoutumisen vuoksi. 

Taulukko  2.1.  Pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen ominaiset käyttöalu- 
eet matkatarkoitulcsen mukaan. (Brunsing  1990b)  

Yhdistelmä lyössäkaynti  ostoksilla käynti vapaa-aika 
Liityntäpyöräily + + -  

Pyörä mukana  0 0 +  

Pyörän vuokraus - - + 

+ =  soveltuu hyvin  

o  =  soveltuu  
-  ei sovellu  

Jos pyöränkuljetus on  mandollista joukkoliikennevälineessä helpottuu  matko-
jen  teko joukkoliikenteen kannalta hankaliin paikkoihin, kun loppupään mat-
ka voidaan tehdä pyörällä. Pyöräretkeily lähialueille tulee houkuttelevam-
maksi kun  matkan  tutumman osan voi tehdä joukkoliikenteellä  ja  matkaa jat-
kaa pyörällä. Pidemmät työmatkat voidaan silloin tällöin tehdä kuntoilumie-
lessä pyörällä kun esim. iltapäivän paluumatkalla pyörän saa mukaan junaan 

 tai  bussiin. Pyörän tehokas käyttö työasiamatkoilla edellyttää usein pyörän-
kuljetusmandollisuutta joukkoliikennevälineessä. 
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Pyöräilijän kannalta merkittäviä reunaehtoja pyörän  ja joukkoliikenteen  yh-
distämiseen  on  useita  koko matkan  aikana. Jotta joukkoliikenneyritys  tai  kun-
ta voi tarjota mandollisimman tarkoituksenmukaista palvelua  on  koko matkan 

 tarpeet tiedostettava. Laaja näkemys  matkan  eri osista  ja  niihin liittyvistä tar-
peista tuo myös uusia yhteistyö-  ja vastuutahoja.  

2.1.2  Yhdistämisen keinot  

Pyörä.ä  ja joukkoliikennettä  voidaan yhdistää monella eri tavalla. Yhdistärnis-
tapojen painotukset eri alueilla riippuvat joukkoliikenteen käyttäjämääristä, 
saatavilla olevista vaihtoehtoisista kulkutavoista, vuodenajasta  ja esim.  käyt-
täjien iästä, kurmosta tms. (ks.  kuva  2.1)  Tärkeimmät yhteiskäytön muodot 
voidaan luokitella esim. seuraavasti:  

1. Pyörällä asemalle  tai pysäkille (Bike and Park) 
-  Pyörä pysäköidään asemalle  tai pysäkille  ja  matkaa jatketaan joukkolii-

kennevälineellä. Pysäköintimandollisuuksia ovat esim. erilaiset pyöräte-
lineet, katetut pyörätelineet, pyöräkeskukset, valvotut pyörävarastot sekä 
lukittavat  ja vuokrattavat pyöräkaapit. Pysäköinti  voi joissakin tapauk-
sissa olla myös maksullista.  

2. Pyörä mukaan joukkoliikennevälineeseen  (Bike and Ride) 
-  Asemalle  tai pysäkille  tullaan pyörällä  ja  pyörä otetaan mukaan joukko-

liikennevälineeseen. Määränpäässä matkaa jatketaan kohdepaikkaan 
pyörällä.  

3. Pyörä rahtitavarana 
-  Pyörä lähetetään esim. ennen matkaa junalla  tai  bussilla rahtina ja  mat-

kustetaan itse muulla kulkuneuvolla jälkeenpäin. Syynä voi olla halu 
käyttää henkilökohtaiseen siirtymiseen muuta kulkuneuvoa  tai se,  että 
pyörää ei saa rahtitavarana kaikkiin joukkoliikennevuoroihin.  

4. Pyörän vuokraus 
-  Pyörä vuokrataan asemalta joko alueeseen tutustumista varten  tai jatket-

taessa  matkaa johonkin tiettyyn kohteeseen, johon joukkoliikenteellä ei 
ehkä pääse.  

5. Pyöräjoukkoliikennematkan  kummassakin päässä (ns.  sandwich trip) 
- Käyttäjällä on  kaksi pyörää, joista toista käytetään  kodin ja  aseman  ja 

 toista aseman  ja esim.  työpaikan välillä. 



I 	I •.•.  I 	•... 	I 
I 	.... 	I  

... 

... 

...  II 
U..  

riii  
Matkan  tarkoitus: 
työ, koulutus, ostokset, 
vapaa-aika 

- _< 
rnEjm  

asunto 	 paaosa  matkasta  joukkokkenteessä  
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Alkumatka  

Loppumatka  

a... 
U...  
.. ..  

UI...  P1  
U..  

... ______ 
••• 
•UU  EI  
U.. 

asunto 	 pääosa matkasta  joukkollikenteessit 
	

Matkan  tarkoitus 
työ, koulutus 

Mukana kuljetus  

I...' 
I...'  

_________ 	 I...I_____ 
______________ 	 I...I1cj1 ______________ 	

I...II  I  . . . .  I 	<  
I  •...  I 
I  •...  I  

asunto 	 paäosa  matkasta  jouJetollicenteessit 	Matkan  tarkoitus: 
vapaa-aika, ostokset, 
työ, koulutus  

fCuva  2.1.  Pyörän  ja 	 pääasialliset keinot. (Gwiasda  et 
1996) 

2.2  Yhdistämisen edut  ja  esteet 

 2.2.1  Saavutettavat  edut  

Joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn yhdistämisestä saatavat ympäristölliset  ja  ta-
loudelliset edut ovat suurimmillaan korvattaessa yhdistelmällä henkilöauton 
käyttöä. Ympäristön kannalta suuria etuja saavutetaan myös korvattaessa 
pyörällä henkilöautoa liityntä-  tai  saattomatkan liikennevälineenä,  sillä  polt-
toaineen kulutuksen  ja  mm.  katalysaattorin  toiminnan kannalta juuri ensim-
mäiset henkilöautokilometrit ovat ongelmallisimpia. 

Työnantajat  ja kiinteistöt säästäisivät  mm.  henkilöautopysäköintikuluissa 
 työntekijöiden käyttäessä joukkoliikenteen  ja  pyörän yhdistelmää oman hen-

kilöauton sijaan. Pyörän pysäköinti  vie vain  alle  kymmenesosan henkilöauton 
tarvitsemasta tilasta. Kustannukset nousevat jonkin verran, kun pysäköinti 
järjestetään valvottuna  tai  sisätiloihin. Pysäköinnin vaatiman tilan vähentyes-
sä voidaan terminaalien maankäyttöä tehostaa  ja  kehittää ympäristöä laadulli-
sesti. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä kaupunkikuvallisiaja -rakenteellisia 
sekä taloudellisia etuja.. 
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Säännöllinen pyöräily lisää kuntoa  ja  lisää työtehoa. UKK-instituutin mukaan 
 jo  puolen  tunnin  liikunta päivittäin riittää pitämään peruskunnon yllä. Liikun-

tasuoritus voi muodostua lyhyistäkin jaksoista, kuten esim.  15  minuutin edes- 
takaisesta pyörämatkasta asemalle  tai pysäkille  sekä sieltä kotiin. Yksilötasol-
la pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistäminen  on  edullisempaa kuin henkilöau-
ton käyttö liityntäliikennemuotona  tai  henkilöauton käyttö  koko  matkalla. 
Pyöräilyn  on  todettu olevan myös nopein kulkumuoto ruuhkaisissa taajamissa 
aina seitsemään kilometriin asti.  

2.2.2  Yhdistämisen esteitä  

Pyöräpysäköinnin  ongelmat asemillaja pysäkeillä liittyvät usein tilanpuuttee
-seen  ja kaupunkikuvallisiin  haittoihin. Pyöräpysäköinnin järjestäminen  on 

joukkoliikenneyritykselle  ja  kunnalle myös kustannuskysymys, jossa inves-
tointien tuomaa hyötyä esim. liikevaihdolle  on  vaikea ennakoida. Käyttäjän 
kannalta hyvien säältäsuojattujen telineiden puute  ja  huono sijoittelu vaikeut-
taa liityntäpyöräilyä. Viime vuosina huomattavasti lisääntyneet pyörävarkau

-det  ovat vähentäneet matkustajien halua jättää pyöränsä asemalle  tai pysäkille 
vartioimattomaan  tilaan. 

Joukkoliikenteen  ja  pyörän yhdistämisen edistämisen esteenä  on  usein käsitys 
pyöräilyn kilpailevasta asemasta joukkoliikenteeseen nähden. Joukkoliiken-
teellä tehtävän syöttöliikenteen ongelmat johtuvat paikoin pyöräilyn suosiosta 
liityntäliikennemuotona. Kehittämistoimia jarruttavat myös asenteet, joiden 
mukaan pyörä  on  lähinnä kesäkauteen liittyvä vapaa-ajan väline  ja  ei näin ole 
taloudellisesti kiinnostava investointikohde. Tähän liittyy läheisesti käsitys, 
että pyöräilijät ovat niitä, joilla ei ole varaa henkilöautoon. 

Pyörien kuljetuksen esteet liittyvät usein nykyisen kaluston sopimattomuu
-teen  ja  pelkoon siitä, että lisääntyvä pyörien lastaus  ja purku  vaikeuttaa jouk-

koliikenteen aikataulussa pysymistä. Käyttäj  alle  pyörän kuljetuksen ongelmia 
 on  usein puutteellinen tieto kuljetusmandollisuuksista sekä kuljetuksen kor-

kea hinta. Pyöränvuokrauksen kehittämistä vaikeuttaa todellisen käyttäjäpo-
tentiaalin vaikea arviointi  ja  lyhyt matkailukausi. 

Halua pyörän kuljetusmandollisuuksien parantamiseen vähentävät myös käsi-
tykset muiden matkustajien mukavuudesta. Pyörän uskotaan vievän liikaa ti-
laaja likaavan muiden matkustajien vaatteet. Pyöräilijöiden ei myöskään aina 
uskota kaipaavan lisäpalveluja. Perinteisten telineiden lisäksi ei muita pyöräi-
lypalveluita ole nähty tarpeellisena. 

Asenteet pyöräilyä kohtaan ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosien aikaan 
myönteisemmäksi  ja  pyöräily  on  vihdoin otettu osaksi valtakunnallista liiken-
nepolitiikkaa. Joukkoliikenneyritykset ovat nähneet pyöräilyn mandollisuudet 
myös joukkoliikenteen käyttöä tukevana kulkumuotona  ja  esimerkiksi liityn-
täpyöräilyyn liittyviä pysäköintitietoja  on  ryhdytty keräämään etenkin 
pääkaupunkiseudulla. 
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3  PYÖRÄILYN  JA  JOUKKOLIIKENTEEN  YHDISTÄMI-
NEN SUOMESSA  

3.1  Liikennepolitiikka  

Pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen kehittämistä Suomessa  on  käsitelty 
 mm.  liikenneministeriön pyöräilypoliittisessa ohjelmassa (Liikenneministeriö 

 1993).  Ohjelman mukaan liityntäliikenteessä tulisi paikallisliikenteen linja- 
autojen ohella ensisijaisesti suosia polkupyörää sekä kävelyä  ja  vasta toissi-
jaisesti henkilöautoa. 

Pyöräilypoliittisessa  ohjelmassa  on  esitetty  mm.  seuraavia toimenpiteitä lii-
tyntäpyöräilyn  ja  pyörien kuljetuksen edistämiseksi:  

Kunnat, Tielaitos ja  VR Yhtymä järjestävät pyörätieyhteydet rautatie-  ja 
bussiasemille  kuntoon.  
Kunnat,  VR Yhtymä  ja  Linja-autoliitto kampanjoivat liityntäpyöräilyn 
lisaamiseksi. 

-  Kunnat,  VR Yhtymä  ja  muut liikenteenharjoittajat kebittävät yhteistyössä 
polkupyörävuokraamojen kanssa joukkoliikenteen  ja  pyörän yhdistämistä 
tarjoamalla matkustaj ilie edullisia kuukausilippuja. Ne oikeuttaisivat käyt-
tämään kuukauden aikana julkisia liikennevälineitä  ja  lainaamaan pyörän 
rautatieaseman yhteydessä olevasta pyöräkeskuksesta  tai vuokraamosta 

 matkan  toisessa  tai  molemmissa päissä. 
-  VR Yhtymä varaa nykyisiin lähiliikennejuniin polkupyörän kuijettamista 

varten riittävät tilat. 
-  VR Yhtymä hinnoittelee pyörän kuljettamisen lähi-  ja kaukoliikenteen  ju-

nissa niin, että  se  maksaa korkeintaan aliniman kertamaksun verran,  jos 
 pyörän omistaja matkustaa mukana. Tällöinkin matkustaj  alla  on  oltava 

myös henkilökohtainen lippu. 
-  YR  Yhtymän kehittäessä uutta junakalustoa niihin suunnitellaan tilat pyö-

rien kuljettamiseen. 
- Joukkoliikenneasemien  hissit tulisi mitoittaa myös pyörille sopiviksi. 
-  Polkupyörien valmistajat  ja  kauppiaat tehostavat helposti kuljetettavien  ja 

 pieneen tilaan mahtuvien polkupyörien markkinointia. 
-  Kunnat  vastaavat pyörien pysäköinnin hyvästä järjestämisestä. Rautatie-

asemilla  ja keskustojen liikekiinteistöjen edustojen pyöräpysäköinnistä 
kunnat  huolehtivat yhdessä VR:nja asianomaisten kiinteistöjen kanssa. 

-  Asemien  ja pysäkkien pyöräpaikkoja  on  oltava riittävästi, niiden tulee olla 
helppokäyttöisiä  ja  niistä puolet  on sijaittava sateensuojassa.  Kunnat  huo-
lehtivat pyörätelineitä myös bussipysäkeille. Tarpeen mukaan näille tulisi 
jatkossa sijoittaa myös pyöränsäilytyskaappeja. Pääkaupunkiseudun  kun-
nat ja YR  kokeilevat pyörien kaappisäilytystä muutamilla lähiliikenteen 
rautatie-  ja metroasemilla  vuonna  1994. 

-  Suurimmilla asemilla kaupungit  ja  VR käynnistävät suunnitelmat pyörä- 
keskusten perustamiseksi. VR, Matkahuolto  ja  Linja-autoliitto sisällyttävät 



20 	 Pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  yhdistäminen  
PYORAILYN  JA  JOUKKOLIIKENTEEN  YHDISTÄMINEN SUOMESSA  

pyöräkeskustoiminta-ajatuksen mukaan kehitteillä oleviin matkakeskuk
-sun.  

VR, kuntien liikenteenharjoittajat,  kunnat, työnantajajärjestöt  sekä pyöräi-
ly-  ja ympäristöjärjestöt  osallistuvat markkinointikampanjaan, jolla pyri-
tään edistämään joukkoliikenteen  ja  pyörän yhteiskäyttöä henkilöautolii-
kennettä korvaavana työmatkaliikenteen kulkumuotona. (Liikenneministe-
riö  1993)  

Liikenneministeriön tehtävänä  on  tukea  ja  koordinoida aiheeseen liittyvää tut-
kimus-  ja  kehittämistyötä, mutta varsinainen kehittämistyö  on  usean toimijan 
vastuulla. Keskeiset osapuolet ovat  kunnat ja joukkoliikenneyritykset.  Parhai-
ten ovat toteutuneet tavoitteet pyöräily-yhteyksien parantamisesta asemille  ja 
pyorien junakuljetusmandollisuuksien  lisäämisestä.  

3.2  Joukkoliikenneyritysten toimintaohjelmat  

3.2.1  VR Yhtymä 

Pyörien pysäköinti 
Vuonna  1989  tehdyn VR Yhtymän selvityksen mukaan kaukojunien liityntä-
matkoista  8 %  tehtiin pyörällä. Vuonna  1991  VR:n lähiliikennealueella Hel-
singin ulkopuolisista liityntäliikennematkoista viidennes tehtiin pyörällä (ks. 
taulukko  3.1.).  (Vilkuna  1993).  Vaihtelut liityntäpyöräilyn suosiossa eri ase-
mien välillä ovat kuitenkin suuria. Uusi tutkimus liityntäliikenteestä lähilii-
kennealueella valmistuu vuoden  1997  aikana. 

Taulukko  3.1.  Junaliikenteen liityntäliikennematkat kulkumuodoittain kauko-
liikenteessä  v. 1988  ja  lähiliikenteessä  v. 1991  (Vilkuna  1993).  

Liikennemuoto  Kaukoliikenne Lähiliikenne 

kävely  40% 56%  

henkilöauto  26  %  12  %  

bussi  17%  -  

pyörä  8% 19%  

taksi/muu  9%  - 

joukkoliikenne -  13  % 

Pyörätelineitä  on  lähes kaikilla rautatieasemilla. Ne ovat pääsääntöisesti teli-
neitä ilman katosta, jotka pyritään sijoittamaan välittömästi asemarakennuk-
sen viereen. Ohje pysäköinnin suunnitteluun  ja telineiden  määriin  on  valmis-
teilla  ja  siihen liittyvät asiakashaastattelut tehdään kesällä  1997.  

Pyörä inatkatavarana 
Pyörän kuljetus kaukojunissa  on  sallittu muissa kuin  IC-  ja Pendolinojunissa. 

 Hinta kuljetuksesta  on  matkustajan kulkiessa mukana  40  mk. Pyörät kuijete - 
than tavaraosastossa tai konduktöörivaunussa.  Uusiin  IC-juniin  rakennetaan 
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kolme pyöräpaikkaa junaa kohden (Myllymäki  1997). Kaukoliikennettä  var-
ten  on  kehitteillä pyöränkuljetuspaikkoja  ja pyörätelineitä  on  jo  hankittu joi-
hinkin konduktöörivaunuihin. Myös ns.  Fot-tavaravaunuihin,  joita liikentees-
sä  on  kymmenkunta, ollaan kesän  1997  aikana asettamassa kehikot, joihin 
mahtuu kandeksan pyörää kerrallaan. Samalla asetetaan tehneet, joihin mah-
tuu saman verran pyöriä lattialla oleviin kiinnitystelineisiin. Näihin telineisiin 
pyörä kiinnitetään ohjaustangosta  ja  ne korvaavat vähitellen matkatavaravau-
nujen kattokoukut. (Myllymäki  1997)  

Pyörä rahtina 
Pyörän voi lähettää kaukojunassa rahtina seitsemältä suurimmalta asemalta 
tuomalla  se matkatavarapisteeseen,  josta  se  viedään junaan  ja  päinvastoin. 
Muilla asemilla matkustajan  on  itse vietävä pyöränsä konduktöörivaunuun, 
josta  se  matkan  määränpäässä myös noudetaan. Apuna lastauksessa  on  junan 
konduktööri. Ulkomaista pyörän voi lähettää matkatavarana  vain  Venäjälle. 
Kuljetus maksaa runsaat  100  mk. Muualle ulkomaille pyörä toimitetaan 
tavallisena rahtitavarana Transpoint Oy:  n  kautta. (Myllymäki  1997)  

Pyörän kuljetus rahtina maksaa kaukojunissa  40  mk  ja tandempyörän  80  mk. 
Yli kymmenen hengen iyhmiä suositellaan varaamaan pyöräpaikat etukäteen. 
VR Yhtymä korvaa pyörälle sattuneet vahingot  ja  varkaudet normaalin rauta-
tiekuljetusasetuksen mukaan, jonka mukaan korvaus vahingoittuneesta tava-
rasta  on 200  mk kilolta. Korvaus maksetaan enintään  20  kilolta, joka  on  myös 
pyörien keskipaino. Omaa pyörävakuutusta kuitenkin suositellaan. (Myllymä-
ki  1997) 

3.2.2  Bussiliikenne  

Pyörien pysäköinti 
Bussiliikenteen  ja  pyörän yhdistämiseen  on  kiinnitetty huomiota lähinnä  bus-
siasemilla.  Pyörien pysäköinti  on  asemilla  ja taajamateiden pysäkeillä  pää-
sääntöisesti kuntien vastuulla. Yleisten teiden pysäkkien vaatimista tilajärjes-
telyistä vastaa Tielaitos  ja pysäkeistä  kunta. Suomen  64  (vuonna  1996) Mat-
kahuollon  aseman pysäköintijärjestelyt suunnitellaan yhteistyössä kunnan 
kanssa, joka myös vastaa kustannuksista. Vajaan neljänsadan, pääasiassa kah-
vilan tms. yhteydessä olevan asiamiespisteen pysäköintitilat suunnittelee  si-
jaintikunta.  Asemien suunnitteluohjeissa  on  henkilöautojen pysäköinnin jär-
jestämisestä annettu ohjeet, mutta pyörien pysäköinnin määristä  ja telinetyy-
peistä ei ole suosituksia. 

Pyöräpysäköinti  on bussiasemilla  pääasiassa tavanomaisissa säältäsuojaamat-
tornissa telineissä. Pyörien runsas pysäköinti asemarakennusten reunoilla  on 

 paikoin kaupunkikuvallinen, mutta myös liikkumista rakennuksen ympäris-
tössä vaikeuttava ongelma. Pyörätelineiden ongelmaksi mainitaan, että niiden 
ympäristöä  on  vaikea siivota koneellisesti. Käyttäjät kuitenkin suosivat ase-
man läheisyyttä  mm. vandalisminja  varkauksien pelossa. 
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Pyörä matkatavarana 
Kaukoliikenteen  busseissa pyörän kuljetus matkatavarana  on  aina sallittu mi-
käli tilaa  on.  Paikallisessa bussiliikenteessä  ja raitiovaunuissa  ei Suomessa 
pääsääntöisesti voi pyörää kuljettaa. Pyörä kuljetetaan kaukobusseissa  mat-
kustajaosaston  lattian  alla  olevassa matkatavaratilassa yleensä alimman kerta- 
lipun hinnalla (vajaa  10  mk). Hinnoittelu tehdään jokaisessa bussiyrityksessä 
erikseen. Ennakkovarausta ei yleensä ole mandollista tehdä. 

Pyörä rahtina 
Kuljetettaessa  pyörä rahtina ns. itsenäisenä kuljetuksena siitä peritään maksu 

 matkan  pituuden, tavaran painon  ja koon  mukaan. Pyörästä peritään yleensä 
hankalasti käsiteltävän ns. levymäisen kappaleen lisä, joka esim. noin  20 kg 

 painoisessa pyörässä merkitsee yhteensä noin  90  mk kuljetushintaa. Pyörän 
kuljetusta varten ei ole erityistä kuljetussuojaa. 

Pyörää koskee normaali rahtivakuutus, joka korvaa pyörän  sen  täydestä ar-
vosta. Matkatavarana kuljetettavaa pyörää ei vakuutus suojaa. Käytännöt 
pyörien käsittelyssä vaihtelevat Matkahuoltojen  ja asiamiespisteiden  mukaan, 
mutta pyörän voi kuljettaa rahtina käytännössä jokaiselta toimipisteeltä  ja  jo-
pa reitin varrelta. Rahtikuljetuksen voi varata myös etukäteen. (Kautto & 

 Rossi 1997, Matkahuolto 1996)  

Pyöräilyn osuudesta rahtiliikenteessä, matkatavarana  tai bussiliikenteen lii-
tyntäliikennemuotona  ei ole tietoa. Kävelyn uskotaan olevan merkittävin lii-
tyntäliikenteen kulkumuoto. Pyörien pysäköinnistä  ja kuljetuksesta  ei asia-
kaspalautetta ole juurikaan  tullut.  (Kautto &  Rossi 1997) 

3.3  Suomen  kunnat 

 3.3.1  Pääkaupunkiseutu  

Pääkaupunkiseudun  (Helsinki,  Espoo  ja  Vantaa) matkoista  7-12 %  tehdään 
pyörällä  ja  noin  39 % joukkoliikenteellä  (Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunta  1997a) vaihtelujen  ollessa suuria vuodenaikojen  ja  kuntien välillä. 
Pyörällä asemalle  on  arvioitu matkustajista tulevan kesäisin noin  5-15  %  ase-
masta riippuen. (Helsingin kaupunki  1996). Seutuliikenteen lippuhintojen 

 vyöhykkeiden voi alueella havaita liittyvän pyöräilyn suosioon joukkoliiken
-teen liityntäliikennemuotona.  Pyöriä pysäköidään paljon Helsingissä  mm.  Es-

poon  ja  Vantaan kuntarajojen tuntumaan, jossa lippujen hinnat muuttuvat. 
(ks. taulukko  3.2)  

Pyörien pysäköinti asemilla  ja  pysäkeillä 
YTV:n  alueella vuonna  1996  tehtyjen laskentojen mukaan liityntäpysäköin-
nm kokeilualueilla  on  selkeästi enemmän pysäköityjä pyöriä kuin henkilöau-
toja (ks. taulukko  3.2). Henkilöautoille  oli varattu  4 000 liityntäpysäköinti

-paikkaa, joissa oli pysäköitynä  2 200  henkilöautoa. Liityntäpyöräilijöitä oli 
kesällä noin  5 000  määrän vähetessä talveksi noin  1 000 pyöräilijään  (ks. 
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taulukko  3.3.). Pyörätelineiden käyttöaste  oli tutkituilla asemilla noin  50 %, 
 mutta erot asemien välillä olivat suuria. (Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-

tuuskunta  1997a). Vertailutietoja liityntäpyöräilyn yleistymisesta  ei ole, kos-
ka pysäköityjä pyöriä  on  ryhdytty järjestelmällisesti laskemaan vasta vuonna  
1995.  YTV: n  alueella  on  myös tehty kartoitus asemille johtavien pyöräily- 
yhteyksien tasosta vuonna  1994.  

Taulukko  3.2. Pysäköidyt  pyörät  ja  henkilöautot eräillä YTV:n asemilla. 
(Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta  1996). 

Alue 

Pysäköidyt  autot  Pysäköidyt polkupyörät  
syys  94  syys  95  syys  96  syys  96  

Kulosaari  37 41 40 5  
Espoon keskus  100 100 127 138  
Kauniamen  121 135 126 43  
Tikkurila  146 129 145 371  
Yhteensä  404 405 438 557  

Taulukko  3.3. Pysäköilyjen  pyörien arkipäivän kuukausivaihtelukertoimet 
pääkaupunkiseudun vilkkaimmilla asemilla vuonna  1988. 

 (Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta  1989) 

2,5 

L 	I 	 \  

à012  
kuukausi 

Helsingin kaupungin pyöräilytyöryhmän raportissa  on  asetettu tavoitteeksi 
kaksinkertaistaa pyöräily Helsingissä vuoteen  2005  mennessä vuoden  1995 

 tasosta (Helsingin kaupunki  1996).  Pyöräilyn kaksinkertaistumisen  ja  liityn-
täpyöräilyn lisääntymisen ympäri vuoden  on  katsottu voivan kolmi-nelinker-
taistaa pyörän käytön junan  ja metron liityntäliikennevälineenä. YTV:n lii-
tyntäpysäköintistrategiassa  tavoitteeksi asetettiin liityntäpyöräilyn kolminker-
taistaminen vuoteen  2020  mennessä,  jota  pidetään myös pyöräpaikkojen  Ii-
säämistavoitteena.  (Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta  1 997a) 
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Helsingin esikaupunkialueiden rautatie-  ja  metroasemien pyöräpaikkatarpeek
-si  on  arvioitu keskimäärin noin  10 % matkustajamäärästä. Pyöräilytyöryhmän 

 raportissa esitetään pysäköintipaikkojen järjestämisen lisäksi myös pyörä-
joukkoliikenneketjun yhdistelmän markkinointia. (Helsingin kaupunki  1996)  

Helsingissä kaupunki  on  sijoittanut eri puolille pyörätelineitä, joita myös 
joukkoliikennematkustajat voivat käyttää. Vuonna  1988  Helsingin kaupungin 
liikennelaitos toimitti runsaat sata pyörätelinettä niiden bussipysäkkien tuntu-
maan, joissa todennäköinen tarve oli suurin. Noin neljännes pyöräpaikoista 
oli katettuja. Telineiden käyttöä seurattiin  ja  niitä siirrettiin tarpeen  tullen 

 paikkoihin, joissa niille ilmeni enemmän käyttöä. (Saivo-Kihianki  1997)  

Eniten pyöräpysäköintipaikkoja Helsingissä  on kaupunkiliikenteen päätepy-
säkeillä. Telineille on  todettu olevan paljon käyttöä etenkin omakotitaloalu-
eilla, joissa matkat pysäkeille ovat kerrostaloalueita pidempiä. Vähemmän 
tarvetta pyöräpysäköintiin pysäkillä  on  silloin, kun esim. lähistöllä olevan 
kauppakeskuksen pyöräpaikat ovat lähellä. Pyörätelineitä ollaan sijoittamassa 
myös suunnitteilla olevan poikittaisliikennettä palvelevan Jokeri-linjan kai-
kille pysäkeille. 

Helsingissä kokeiltiin kevään  ja  kesän  1995  aikana vaivottua  ja  maksullista 
pyöräpysäköintiä. Toinen pyöräparkeista sijaitsi päärautatieaseman edustalla 

 ja  toinen asemalta noin kolmen sadan metrin päässä, eduskuntatalon lähetty-
villä. Pyöräparkkeja hoiti yksityinen yrittäjä, joka sai VR Yhtymältä tilan se-
kä eräältä pyörätelineyrittäjältä tehneet  ja pyöräkaappeja veloituksetta  käyt-
töönsä. Taloudellista tukea kaupungilta ei ollut. Pyörän pysäköinnin lisäksi 
eduskuntatalon parkkipaikalla oli mandollisuus myös huollattaa pyörää mak-
susta. Sekä kaappien että valvotun telinepysäköinnin kertamaksu oli viisi 
markkaa. 

Molemmat pyöräpysäköintikokeilut loppuivat syksyn  1995  aikana asiakaspu-
ian vuoksi. Suomalaisten tottumattomuus maksulliseen pyöräpysäköintiin, 
aukioloaikojen lyhyys sekä ilmeisesti pyörien varastamispelon pienuus liene-
vät suurimmat syyt kokeilun epäonnistumiseen. Eniten palvelua käyttivät tu-
ristit, jotka lisäpalveluina toivoivat myös yön yli säilytystä. 

Valvotun pyöräpysäköinnin vähäisen suosion syitä olivat ilmeisesti myös  val-
vomattoman  pysäköintialueen sijainti aivan kokeilualueen vieressä sekä edus-
kuntatalon alueen syrjäinen sijainti  ja  huono viitoitus. 011akseen kannattavaa 
pitää pysäköinnin oheen hankkia tuottavampia oheistoimintoja, kuten pyörien 
huoltoa, myyntiä tms.  ja  markkinoida palvelua voimakkaasti. Tämäntyyppi

-seen  varkauksien ehkäisyyn tarvitaan myös vakuutusyhtiöiden  ja  poliisin 
tukea. 

Pyörän kuljetus  joukkoliikennevälineissä  
Helsingin joukkoliikennevälineistä metrossa pyörää saa kuljettaa ilmaiseksi, 
joskin ruuhka-aikoina kuljetusta ei suositella. Uusittavaan metrokalustoon  on 
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tarkoitus hankkia erillinen kuijetustila pyörille. Busseissa  ja raitiovaunuissa 
 pyörän kuljetus  on  pääosin kielletty kaikkina aikoina. 

YTV  pyrkii polkupyörätyöryhmän mukaan edesauttamaan pyörien kuijetuk
-sen  sallimista seutuhikenteen matalalattiabusseissa ruuhka-aikojen ulkopuo-

lella, kun niissä  on  tilaa. Samoin YTV pyrkii vaikuttamaan pyörien kuijetuk
-sen  sallimiseen myös kuntien sisäisillä linjoilla. Tavoitteena  on  jo  vuoden 

 1997  kesällä kokeilla pyörien kuljetusta joillain bussilinjoilla. (Pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunta  1 997b)  

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä pyörän kuljetus maksaa  20  mk. Pyörä 
kuljetetaan vaunujen eteistilassa, johon pyöriä mahtuu  4-5  kpl.  Pyörän kulje-
tus  lähiliikenteen jumissa  on  ollut kielletty ruuhka-aikana vuodesta  1992  lähti-
en, jolloin myös muutaman vuoden maksuttomana olleesta pyörän kuijetuk-
sesta  tuli maksullista. VR  on harkitsemassa sarjalipputyyppistä binnoittelua 

 myös pyöränkuljetukseen. (Nummenmaa  1996)  

VR Yhtymän, liikenneministeriön  ja YTV:n  toimesta selvitetään pyörän  kul-
jetusmandollisuuksien  järjestämistä nykyisessä lähiliikennekalustossa kevään 

 ja  kesän  1997  aikana. Uusiin vuonna  1998 liikennöinnin aloittaviin lähilii-
kenteenjuniin  tulee kuusi pyöräpaikkaa kuhunkin yksikköön. Myös uusiin  lä-
hiliikennealueen kiskobusseihin  tulee pyöräpaikkoja  4-5  kpl. (Myllymäki 
1997).  Päätösvalta pyöränkuljetusasiassa  on päätilaajalla  eli YTV:llä  ja YTV 

 alueen ulkopuolisen lähiliikenteen päätilaajalla liikenneministeriöllä.  

3.3.2  Pääkaupunkiseudun ulkopuoliset  kunnat 

Tampereen  seudun liikenne-projekti (TASE  2010) on  käsitellyt kävely-  ja 
pyöräilytyöryhrnän  ehdotuksessa  (1996) pyöräpysäköinnin  kehittämisen tar-
vetta  projektin  kuuden kunnan alueella. Kuntia kehotetaan tekemään pyörä-
pysäköinnin tilannearvio  ja  ehdotus kuntien järjestämästä pyöräpysäköintitar-
jonnasta. Eräänä kohteena ovat bussien  ja  junien pysäkit  ja  asemat.  Tampe-
reen matkakeskuksen  suunnittelussa pyöräpysäköinnin järjestämistä  on  myös 
käsitelty, mutta käytännön kehittämistyössä ei ole tehty merkittäviä paran-
nuksia.  (Tampereen  seudun liikenne TASE  2010 1996)  

Kangasalan kunta noin  20 km  Tampereelta,  on  lisännyt pyörätelineitä eräi-
den Tampereelle vievien bussipysäkkien yhteyteen  ja  luonut näin mandolli-
suuksia liityntäpyöräilyyn Tampereelle suuntautuvassa työmatkaliikenteessä. 

Oulussa pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen edistäminen  on  yksi lähi-
vuosien kehittämiskohde. Oulun kaupungissa bussiliikenteenja pyörän yhdis-
tämistä pyritään parantamaan sijoittamalla pyörätelineitä entuudestaan suosi-
tuille liityntäpysäkeille. Kaupunki pyrkii myös selvittämään pyörän kuljetus-
mandollisuuksia paikallisliikenteen bussien sisällä  tai telineessä bussien  ulko-
puolella. Kaupunki tekee lisäksi aloitteen VR Yhtymälle pyörien pysäköinti-
alueen järjestämisestä Oulun rautatieasemalle. (Oulun kaupunki  1996). 
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Oulussa myös uudet bussipysäkit  on  suunniteltu ottaen huomioon pyörän 
pysäköintimandollisuudet. 

Keravan kaupungin työmatkaliikenteestä suuri  osa  suuntautuu Helsinkiin  ja 
 pääasiallisena kulkumuotona käytetään junaa. Vuonna  1989  tehtyjen laskel-

mien mukaan asemalle tulevista matkustajista puolet saapuu jalan, vajaa kol-
mannes pyörällä  ja  joka kynmienes henkilöautolla. Liityntäbussia käyttää 
noin  5  %  matkustajista. Talvella liityntäpyöräily vähenee kesästä noin puo-
leen. Suuria muutoksia ei ole arvioitu kulkumuotojakaumassa tapahtuneen 
sitten  1980-luvun lopun. (ks. taulukko  3.4)  

Taulukko  3.4. Liityntäliikenteen tunnuslukuja  Keravan rautatieasemalla 
vuonna  1989  (Keravan kaupunki, Valtionrautatietja Suunnit-
telukymppi  1989).  

Matkustajat 
Miehiä 	33,3 %  
Naisia 	66,7 % 

Liityntämatka  
Kävely  56,8 %  
Pyörä  21,8 %  
Bussi  4,9 %  
Oma  auto 9,7 % 
Saattolilkeime  5,8 %  
Juna  1,4 %  

Etäisyys 
Kävely  0,9 km  
Pyörä  1,7 lun  
Bussi  3,6 km  
Oma  auto 3,0 km 
Saattoliikenne  2,0 km 
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4  PYÖRÄILYN  JA JOUKKOLIIKENTEEN  YHDISTÄMI-
NEN KESKI-EUROOPASSA  

4.1.  Tanska  

4.1.1  Tanskan rautatiet 

Tanskassa pyörää lähiliikenteen junamatkojen liityntäliikennemuotona käyt-
tää asemalle tullessaan noin  20 %  ja matkan  toisessa päässä asemalta lähties-
sä noin  5  %  matkustajista  (Krag  1997 & Danish State Railways 1991). Lii-
tyntäliikennevälineistä  bussia käyttää noin  40-50 %,  kävellen asemalle tulee 
noin  20 %  ja henkilöautolla  noin  10 %  matkustajista. Suurta vuodenaikaista 
vaihtelua ei liityntäpyöräilyssä ole. Pyörää liityntäliikennevälineenä käyttävät 
lähinnä työmatkalaiset kun taas pyörää junassa mukana kuijettavat ovat usein 
matkailijoita.  (Petersen & Plambaek 1997)  

Pyörien pysäköinti asemilla 
Rautatieasemilla pyöräpysäköinnin järjestää joko kunta  tai  rautatieyhtiö maa- 
alueen omistussuhteista riippuen. Aivan aseman läheisyydessä sijaitsevien 
pyöräpaikkojen järjestämisestä  on  vastuussa pääasiassa rautatieyhtiö.  (Peter-
sen & Plambaek 1997)  Tanskan rautateiden selkeä tavoite  on  kehittää asemil

-le  lisää houkuttelevia pyöräpaikkoja, joissa pyörä  on  turvassa varkailta  ja 
ilkivallalta.  

Tanskan rautateiden lähiliikenneosasto laati vuonna  1991  ohjelman pyöräpy-
säköinnin edistämiseksi lähiliikenteen asemilla. Esiselvitysten mukaan suu-
rimmat ongelmat pyöräpysäköinnissä ovat riittämättömät  ja  huonosti varkau

-delta suojatut  tehneet sekä osin hallitsemattomasti pysäköidyistä pyöristäjoh
-tuva  asemien epäsiisteys.  (Danish State Railways 1991) 

Pyöräpysäkkien  suunnittelussa oletetaan, että pyöräpysäköintipaikkoja pitää 
olla noin  15 %  yli todellisen tarpeen ollakseen houkuttelevia. Etenkin tavalli-
set pyörätelineet ovat ahtaita  ja  vaikeita käyttää kun paikoista  85  % on  käy-
tössä. Tällöin teline myös näyttää täydeltä. Pyöräkeskuksissa  ja vilkkaimmil

-la  asemilla suosittujen kaksikerroksisten pyörätelineiden täyttöaste voi kui-
tenkin olla jopa  100  %,  koska kouruissa olevissa paikoissa pyörät ovat hel-
pommin käsiteltävissä.  (Danish State Railways 1991)  

Pyöräilijöiden  on  todettu käyttävän jopa useita minuutteja etsiessään pyörälle 
pysäköintipaikkaa  20-30  metrin etäisyydellä asemasta. Pyöräpaikkoja ei 
yleensä asetetakaan yli  50  metrin päähän aseman pääovelta. (ks.  kuva  4.1) 
(Danish State Railways 1991) 
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Kuva  4.1. Pyöräpysäköinnin syoittelu  Tanskan rautatieasemilla  (Danish State Railways 
1991)  

Tanskassa suurin  osa  asemien pyöräpaikoista  on katetuissa  tavallisissa teli-
neissä aseman ympäristössä. Öisin pyöräpaikoista jopa  20-30 % on  käytössä. 
Rautatieasemilla toimii myös muutama monipuolisia palveluja tarjoava pyö-
räkeskus. Kuntien ylläpitämät pyöräpaikat ovat yleensä tavallisia telineitä. 

 (Danish State Railways 1991)  

Noin  30  rautatieasemalla  on lukittu pyöräpysäköintitila (esim.  erillinen huo-
ne)  20-100  pyörälle, joihin käyttäjät voivat lunastaa noin  160  markalla  (200 

 DKK)  vuoden voimassa olevan avainkortin. Pyöräkaappeja ei Tanskan rauta-
tieasemilla juurikaan ole, koska niitä pidetään liikaa tilaa vievinä. Kaapit 
omistaa usein kunta  ja  rautatieyhtiö pitää huolen niiden kunnosta. Pyöräkaa

-pin  vuokra  on 40  mk  (50  DKK) kuukaudelta.  Parasta telinetyyppiä asemille 
etsitään yhä yhdessä  mm.  Tanskan pyöräilyjärjestön kanssa.  Lungbyn lähilii-
kenteen  asemalle DSB  (Dansk Stats Bahn)  on  kehittänyt alueen, jossa erilai-
sia telinemalleja voidaan testata myös käytännössä  (Petersen & Plambaek 
1997).  

Pyörien pysäköinti kiellettyihin paikkoihin, kuten seinänvierustoille  ja liiken-
nemerkkeihin  on  myös Tanskan asemilla yleistä. Hylättyjä pyöriä asemien 
ympäristöstä DSB poistaa muutaman kerran vuodessa yhteistyössä poliisin 
kanssa. Poistamisesta ilmoitetaan pyöriin kiinnitettävillä lapuilla  pari  kolme 
viikkoa aienmiin. Parhaimmat pyörät myydään huutokaupalla  ja  mikäli pyö-
rästä selviää omistajan nimi voidaan hänelle myös ilmoittaa mistä pyörän voi 
noutaa.  (Petersen & Plambaek 1997) 

Pyöräpysäköinnin  suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös asemien valais-
tukseen  ja  istutusten suunnitteluun siten, etteivät tehneet ole turvattoman tun-
tuisia hämärälläkään. Suurimmille asemille suositellaan myös  panttia  vastaan 
toimivia pyöräpumppuja telineiden lähettyville sekä pyöräpysäköirinin selke-
ää  viitoitusta, joka ohjaa käyttäjät  mm. valvottuihin pyöräpaikkoihin. (Danish 
State Railways 1991)  Usein myös asemille vievien pyöräreittien varsilla  on 

 opasteita pyöräpysäköintipaikoista  tai pyöräkeskuksesta. 
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sateisena vuodenaikana. Samasta syystä junissa kokeillut kattoon kiinnitetyt 
pyorien ripustuskoukut jäivät  vain  lyhyeksi kokeiluksi.  (Petersen & Plambaek 
1997) 
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Kuva  4.3.  Opastus pyöräpysäköintiin Kööpenhaminan päärautatieasemalla. 

Pyörän kuljetus junassa 
Tanskassa pyörän kuljetus  on  mandollista periaatteessa kaikissa junissa sekä 
saanen välisillä lautoilla aina kun niissä  on  tilaa.  Tandem-pyöriä, tavarapyö-
riäja peräkärryjä ei pääasiassa otetaan junaan, mutta lähijunissa niitä voidaan 
kuljettaa tilan salliessa.  EC-  ja  IC-  ja juniin  pyörää ei saa mukaan. Koululais-
ten lomien alkaessa joillain lähiliikenteen linjoilla jopa  80  istumapaikkaa 
poistetaan  ja  muutetaan pyöräpaikoiksi.  (Petersen & Plambaek 1997). 

Pyöränkuljettaja  tarvitsee normaalin matkalipun lisäksi lipun myös pyörälle, 
jonka voi ostaa kertalippuna  tai 10  kerran saijalippuna. Pyörälippuja myy-
dään  mm.  kaikissa lippuautomaateissa  ja  ne ovat voimassa myös Tanskan 
saarten välisillä lautoilla. Pyörän kertalipun  alin  hinta  on  noin  10  markkaa  (12 

 DKK) ja  10  kerran sarjalippu maksaa noin  90  markkaa  (110  DKK)  (Petersen 
& Plambaek 1997).  Riippuen  matkan  pituudesta  ja junatyypistä  ostetaan 
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useampi pyörälippu  tai  leimataan useampi sarjalipun lippu.  Tandem-pyörän 
kuljetus maksaa kaksi kertaa tavallisen pyörän kuljetuksen verran. Pyörälip-
puja myydään  vain yhdensuuntaisina  ja  lippu  on  voimassa yhden kokonaisen 

 matkan  riippumatta kuuluuko siihen junavaihtoja  tai esim. lauttamatka.  Sarja- 
lipun lisäksi muita alennuksia ei pyöränkuljetuksessa ole. Pyörän paikkavara-
uksen voi tehdä lähi-  ja kaukoliikenteen juniin.  

Nykyisin pyöränkuljetuksen kieltäviin  IC-juniin  on  myös luvassa parannuk-
sia. Vuoden  1998  alusta  on  tarkoitus liikennöidä junilla, joissa  on  myös pyö-
rän kuljetuksen salliva matkatavaraosasto. Tämä helpottaisi etenkin nykyistä 
useita junanvaihtoja edellyttävää pyörämatkailua Tanskan sisällä. (Poulsen 

 1996) 

DSB  arvioi saavansa noin  6.4  miljoonan  markan  (8  milj. DKK)  vuosittaiset 
tulot pyörien kuljetuksista. Mandollisuutta kuljetukseen ei kuitenkaan ole laa-
jemmin markkinoitu, koska tilaa junissa  on  vähän  ja  nykyistenkin kuljetus- 
määrien kanssa  on  työtä. DSB markkinoi pyörän kuljetusmandollisuutta  ja 
pyöräkeskuksia  mm.  laatimalla esitteitä  ja merkitsemällä  sopivat pyörä-j una

-vuorot aikatauluihin. Vuosittain laaditaan opas pyöränkuljetusmandollisuuk
-sista  Tanskan junissa sekä tanskaksi, saksaksi että englanniksi. Vuonna  1996 

 julkaistiin ensi kerran ns. pyöräaikataulu, jossa luetellaan tärkeimmät kesän 
pyörä-junayhteydet.  (Dansk Stats  Balm 1996). DSB on  nimennyt myös hen-
kilön, jonka vastuualueena  on mm. pyöräilypalvelujen  kehittäminen. 

Pyörän kuljetus rahtina 
DSB  on  poistanut pyörän rahtikuljetusmandollisuuden sekä koti- että ulko-
maan liikenteessä. Syyksi mainitaan  se,  että koska Saksan  ja  Pohjoismaiden 
puolella kuljetus ei toimi  on  sitä mandotonta ylläpitää Tanskassakaan  (Peter-
sen & Plambaek 1997). 

DSB  tarjoaa asiakkailleen ovelta-ovelle pyöränkuljetusmandollisuutta keino-
na kuljettaa pyörä rahtina kotimaassa. Voidakseen tilata pyörän  hann  koti- 
ovelta  ja  viennin määräpaikkaan pitää asiakkaalla olla voimassaolevajunalip-
pu samaan kohteeseen kuin mihin pyörä lähetetään. Hinta  on  yhdeltä pyörältä 
noin  180  markkaa  (220  DKK) ja  yksi lisäpyörä maksaa noin  100  markkaa 

 (120  DKK).  Kuljetukseen otetaan kaikenlaiset pyörät  ja  vastuu kuljetuksen 
turvallisuudesta  on rautatieyhtiöllä. (Petersen & Plambaek 1997)  

Pyörien vuokraus 
Tanskan rautateillä pyöriä vuokrataan  vain pyöräkeskuksista.  Pyörän päivä- 
vuokra  on 40  mk  (50  DKK),  mutta useamman päivän vuokrasta myönnetään 
alennuksia.  (Petersen & Plambaek 1997) 
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4.1.2  Kööpenhamina 

Kööpenhaminan lähijunien linjat muodostavat sormimaisen rakenteen viides-
tä säteettäisestä  ja  yhdestä poikittaisesta linjasta. Alueella liikennöivät  S-junat 
kulkevat laajalla alueella aina Roskildeen  ja Helsingöriin  asti. Aivan kaupun-
gin keskustassa paikallis-  ja kaukoliikenteen  junat kulkevat maan  alla. 

DSB  on  edistänyt junan  ja  pyörän yhdistämistä etenkin Kööpenhaminan lähi-
liikennealueella, vaikka usein esim. junien pyöränkuljetusmandollisuuksien 
arvellaan olevan vaikeinta järjestää vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Hyvät 
edellytykset pyöräilylle liityntäliikennemuotona luo  se,  että Kööpenhaminan 
rakennettu alue sijaitsee arviolta kokonaisuudessaan  alle  kymmenen minuutin 
pyöräilymatkan päässä joltain lähiliikenteen asemalta.  (Wood 1996)  

Vuonna  1991 DSB  laati  listan  keskeisistä keinoista, joilla ihmiset saadaan 
käyttämään enemmän pyörää lähiliikenteen liityntäliikennemuotona. Tär-
keimpinä keinoina lueteltiin turvalliset pyöräpysäköintipaikat  ja  pyöräily-yh-
teydet asemille. Pysäköinti pyritään järjestämään entistä lähemmäs laitureita 

 ja  pyörän kuljetusta lisäämään paikallisjunissa. Pyöräilyn etuja liityntäliiken-
nemuotona joukkoliikennematkan molemmissa päissä markkinoidaan  ja  mu-
kaan kehittämistyöhön pyritään houkuttelemaan myös yrityksiä.  (Danish Sta-
te Railways 1991, Wood 1995)  

Kööpenhaminan päärautatieasemanja Osterportin pyöräkeskusten aukioloajat 
ovat arkisin  8.00-19.00  ja  lauantaisin  9.00-14.00.  Sunnuntaisin pyöräkeskuk

-set on  suljettu. Pysäköinnin lisäksi keskukset tarjoavat pyörien huoltoa, vuok-
rausta  ja pyöräilytarvikkeiden  myyntiä 25:llä Kööpenhaminan lähiliikenteen 
rautatieasemalla  on avaimella tai avainkortilla lukittava  pyörien varasto- 
huone. 

Paikallisjunissa  pyöriä kuljetetaan ns. monitoimiosastoissa, jotka  on  merkitty 
isokokoisilla pyöränkuvilla. Monitoimiosastoon mahtuu kaksi pyörää kerral-
laan. Matkustajan  on  oltava pyörän lähistöllä  matkan  ajan  ja  pyörää kuijetet-
taessa tavarat pitää purkaa pyörän päältä. Kukin matkustaja saa kuljettaa kor-
keintaan yhtä pyörää kerrallaan  ja  on  itse vastuussa pyörän nostamisesta ju-
naan  ja  junasta pois. (ks.  kuva  4.4).  Pyörän kuljetus  on kaupunkijunissa  kiel-
letty ruuhka-aikoina maanantaista perjantaihin  klo  6.30-8.30  ja  15.30-17.30. 
S-junan linjalla Hillerod-Koge aikarajoitus  on  tarkoitus poistaa uusien junien 
myötä. Kokeilun onnistuessa sitä laajennetaan myös muille linjoille uusien 
junien tullessa käyttöön vuoteen  2005  mennessä.  (Petersen & Plambaek 
1997)  

Vuonna  1996  otettiin Kööpenhaminassa käyttöön uudet  S-junat, joissa  on 2 
matkatavaraosastoa,  joissa kummassakin  on  seitsemän paikkaa pyörille. Uu-
distus kaksinkertaisti kerralla entisen pyöränkuljetuskapasiteetin. Uusissa  ju-
naosastoissa  on kääntöistuimet,  joiden  alla  on pyörätelineet,  jotka  on  suunni-
teltu erikseen tavallisille pyorille  ja maastopyörille  (ks.  kuva  4.5).  Etu-  tai 
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takapyörä työnnetäin normaalia kaaritelinettä muistuttavaan telineeseen. 
Tanskan pyöräilijöiden liitto antoikin samana vuonna tunnustuksen Tanskan 
rautateiden lähiliikenneyksikölle työstä pyöräilyn edistämiseksi. (Poulsen 

 1996)  

Kuva  4.4. Pyöränkuljetusta  Tanskan  lähiliikenteen  junassa.  

Kuva  4.5. Kääntöistuimet  tanskalaisen junan  monitoimiosastossa.  
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Yrityspyörät  
Vuoden  1997  keväällä aloitettiin Kööpenhaminassa ns. yrityspyöräkokeilu 
yhteistyössä DSB:n, Tanskan liikenneministeriön  ja  muutaman mukaan il-
moittautuneen suuren työpaikan kanssa. Kokeilussa houkutellaan rautatiease-
man lähettyvillä sijaitsevia yrityksiä hankkimaan työntekijöidensä käyttöön 
pyöriä aseman  ja  työpaikan väliselle liityntäliikennematkalle. 

Yrityspyöräkokeilulla  pyritään hankkimaan säästöjä tyopaikalle henkilöauto- 
paikkojen järjestämistarvetta vähentämällä  ja  lisäämään joukkoliikenteen 
käyttäjämääriä.  Valtio  tukee hanketta etenkin ympäristöpoliittisista syistä. 
Liikenneministeriön taloudellinen tuki kokeilulle  on  noin  30-40 % kokonais

-kustannuksista, DSB maksaa kuluista noin  20-30 %  loppujen jäädessä kokei-
lutyöpaikkojen maksettavaksi. 

Mukaan lähtevien kokeilutyöpaikkojen kanssa sovitaan yhteensä noin  50 
 pyörän hankkimisesta kunkin työpaikan työntekijöiden liityntäliikennemat-

koihin. DSB huolehtii pyörien säilytyksestä asemilla  ja  pyörien huollosta. 
Työnantajat puolestaan markkinoivat työntekijöilleen pyörää hyvänä liityntä-
liikennemuotona. Kevääseen  1997  mennessä mukaan oli ilmoittautunut  min. 

 eräs sairaala, vakuutusyhtiö  ja  lääketehdas. Kokeilukohteiden valintaperus-
teena pidetään työpaikan sijaintia korkeintaan kilometrin päässä asemalta  ja 

 työpaikan sitoutumista pidemmäksi ajaksi myös kokeilun kustannuksiin.  (Pe-
tersen & Plambaek 1997). 

4.1.3  Pyörän  ja  bussiliikenteen  yhdistäminen 

Tanskassa ei ole määrätietoisesti edistetty pyörän  ja bussiliikenteen  yhdistä-
mistä. Ehkä parhaat liityntäpyöräilyä tukevat esimerkit löytyvät rautatiease

-mien  läheisyydestä, jotka ovat samalla keskeisiä bussiliikenteen pysäkki-  ja 
 asema-alueita. Etenkin Kööpenhaminan kaupunkiliikenteessä pääasiassa  ju-

naliikennettä  varten järjestetyt pyöräpysäköintipaikat palvelevat  koko  matka- 
keskusta  ja  näin myös bussimatkustajia. Lähes kaikkien Suur-Kööpenhami-
nan alueella olevien bussipysäkkien läheisyydessä  on pyörätelineet,  usein jo-
pa katetut. (ks.  kuva  4.6) 

Kaupunkiliikenteen  busseissa pyörän kuljetus  on  kielletty, mutta kaukoliiken
-teen  linjoilla  on  usein tilaa useammalle kuin yhdelle pyörälle. Matkailualan 

bussiyrityksistä  Ruby Rejser on  erikoistunut  mm. pyörämatkailuun.  Yritys 
vuokraa ulkomaanmatkoille  bussin  perään kiinnitettävää pyöräperäkärryä, 
jonne mahtuu mukaan kaikkien bussimatkustajien pyörät.  (Krag  1997) 
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Kuva  4.6. Pyöräpysäköintiä  Kööpenhaminan lähihikenteen asemalla.  

4.2  Hollanti  

4.2.1  Hollannin rautatiet 

Hollannissa kaikista henkilöliikenteen matkoista vajaa puolet  (47  %)  tehdään 
yksityisautolla, pyörällä  29  %,  jalan  17  %  ja joukkoliikenteellä  5  %.  Amster-
damissa  alle  viiden kilometrin matkoilla tehdään yhtä joukkoliikennematkaa 
kohden neljä pyöräinatkaa. Groningenissa vastaava suhdeluku  on 1:18, 

 Delftissä  1:30  ja koko  Hollannissa  1:25.  (Welleman  1996)  

Hollannissa  on  maan pienen  pinta-alan  ja  tiiviin asutuksen vuoksi etsitty 
vaihtoehtoja henkilöautoilulle  jo  pitkään. Junilla  on  suuri merkitys tiiviisti 
asutun maan kaupunkien välisessä joukkoliikenteessä. Mandollisuuksia pyö-
räilyyn, joukkoliikenteen käyttöön  ja  niiden yhdistämiseen  on,  sillä  hollanti-
laisten henkilöautomatkoista noin  40  %  on  alle  viiden kilometrin. (Tielaitos 

 1995)  

Raideliikenteen  ja  pyöräilyn yhdistämistä  on  Hollannissa edistetty  mm. 
 monipuolisilla asemien pyöräkeskuksilla  ja  sallimalla pyörän kuljetus lähes 

kaikissa junissa. Ensimmäiset pyöräkeskukset Hollannissa rakennettiin  jo 
 1950-luvulla  ja ns.  Hollannin  mallin  mukaisia pyöräkeskuksia  on  myöhem-

min kehitetty myös muihin Keski-Euroopan maihin. Pyöräkeskuksien työtä 
koordinoidaan Hollannin rautateiden (Nederlandse Spoorwegen) kaupallisten 
palveluiden yksikössä, jossa  on  yksinomaan pyöräilyasioita hoitamaan pal-
kattu henkilö. Pyörien kuljetuksestajunissa vastaa matkatavarayksikkö. 
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Hollannin rautateiden  Rail 21 -ohjelmassa  on  asetettu tavoitteeksi kaksinker-
taistaa junamatkat vuoteen  2005  mennessä vuoden  1988  tasosta. Tällöin  9 

 miljoonan henkilökilometrin sijaan Hollannissa tehtäisiin  21  miljoonaan  hen-
kilökilometrin  verran junamatkoja. Ohjelman  on  hyväksynyt maan hallitus  ja 

 se on  osa  ohjelmaa hillitä henkilöautoliikenteen kasvua etenkin ympäristöpo-
liittisista syistä.  Rail 21  ohjelman tavoitteena  on  nostaa pyöräilyn osuus lii-
tyntäliikennemuotona  55  prosenttiin (Verdenius  1992, Bekker 1991).  

Suosituimmat lähijunan liityntäliikennemuodot ovat Hollannissa pyöräily  (44 
%),  ja  kävely  (18 %). Kaukoliikenteen  junien liityntämatkat tehdään suurim-
maksi osaksi julkisella liikenteellä. Kilometreissä mitattuna suosituimmat 
paikallisliikenteen liityntäliikennekulkumuodot ovat pyöräily  ja  julkinen lii-
kenne, mutta kävely  on  selkeästi suosituin kulkutapa junamatkan jälkeen ase-
malta määränpäähän. Pyörällä matkaa asemalta jatkaa  vain  joka kymmenes 
matkustaja. Pyörää käytetään junan liityntäliikennemuotona noin kolmen ki-
lometrin säteellä asemalta  tai pysäkiltä,  jalan asemalle kuljetaan noin  600 

 metrin säteeltä (Verdenius  1992).  (ks. taulukko  4.1)  

Taulukko  4.1. Raideliikenteen liityntäliikennemuodot  ja matkojen  tarkoitus 
Hollannissa vuosina  1975-1993. (Welleman 1996)  

Taustatiedot:  
15  miljoonaa asukasta  

12  milj  oonaa  pyörää  

900 000  junamatkaa  päivittäin  

Kulkumuoto  
ennen  junamatkaa junamatkan  jälkeen  

1975 1978 1988 1992-93 1975 1978 1988 1992-93  

pyörä  30 41 46 38 5 12 14 12  

kävely  35 26 25 26 55 52 52 43  

bussi/metro  20 22 18 27 30 31 23 38  

henkilöauto  15 11 11 9 10 5 11 7  

Matkan  tarkoitus  
Työ/koulu  44  %  

Vapaa-aika  35  %  

Muu  21%  

Pyöräpysäköinti  asemilla 
Pääasiallisina liityntäliikenteen kulkumuotoina  Hollannin rautatiet edistää 
pyöräilyä  ja  kävelyä, koska ne ovat vähän tilaa vieviä  ja  edullisia (ks. tauluk-
ko  4.2). Raideliikennematkojen  määrän kasvaessa suunnitelmien mukaan  on 

 asemien pyöräpysäköintitarpeen arveltu nousevan  75 %,  joka merkitsisi ase- 
mille yhteensä  140 000  uutta järjestettyä pyöräpaikkaa  90-luvun  alun  tilantee-
seen verrattuna. (Bekker  1991) 
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Taulukko  4.2.  Eri kulkumuotojen pysäköintipaikan rakentamiskustannuksetja 
tilantarve matkustajaa  ja  päivää kohden Hollannissa (Verdeni

-us 1992). 

Liilyntäliikennepysäköinti Investointikustannus *  Yhteiskunnan tuki Matkustajia/m2 
Taksipaikka  0,03  -  0,19  mk voidaan tukea osittain  0,5  -  2,5  
Parkkipaikka (h.auto) * *  1,47  mk voidaan tukea osittain  0,1  
Bussipysäkki  0,03 -0,19mk  yleensä tuettu  0,4  -  3,3  
Pyörä  (fibro)  0,21  mk yleensä tuettu  1 
Pyöräteline  (clamp) 0,11  mk voidaan tukea osittain 
Polkupyörä,  lukittava  1,39  mk***  (valvottu  0,59  mk****)  0,6  
Polkupyörä, valvottu suoja  0,59  mk  ****  kunnan rahoitus mandollinen  1,3 

*  päivässä paikkaa  ja  matkustajaa kohti laskelluna 

olettaen että  vain junamarkustajat  käyttävät palvelua 

tulot vuokrauksesta noin  1,1 mk/pv 
****  tulot vuokrauksesta keskim.  1,6 mk/pv  

Hollannin rautatiet  on pyöräpysäköinnin  edistämiseksi laatinut vuoteen  2010 
 ulottuvan pyöräpysäköintiohjelman.  Ns. Stalling 21  -ohjelmaa varten kartoi-

tettiin käyttäjien kokemat pyöräpysäköinnin ongelmat. Kolmannes vastaajista 
piti ongelmana liian vähäisiä pyöräpaikkoja  ja  viidenneksen mielestä varka-
uksien  ja ilkivallan  ehkäisyyn pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. (Bekker  
1995)  

Puolet Hollannin rautateiden pyöräpaikoista  on  nykyään valvotuissa pyörä- 
keskuksissa  ja  noin sadalla asemalla olevissa pyöräkaapeissa. Asemia  on  yh-
teensä noin  400.  Keskimäärin valvottuja pyöräpaikkoja  on  tuhat  asemaa koh-
den. Runsaalla kymmenellä asemalla paikkoja  on  yli  2 000  ja Leidenissa  lä-
hes  5 000  pyörälle.  (van Buuren 1997)  

Asemilla, joissa lähtöjä  on  päivittäin  alle  1500 on  yleisin pyöräpysäköintitapa 
katetut tehneet noin  70-800  pyörälle. Pienemmillä asemilla käytetään myös 
pyöräkaappeja, joita  on  asemaa kohden yleensä  10-50 kpl. (Replogle 1993) 

 Puolet pyöräilevistä asiakkaista käyttää valvottuja pyöräpaikkoja (Godefrooij 
 1996)  ja  tarjolla oleva kapasiteetti onkin tehokkaassa käytössä. (ks. taulukko 

 4.3)  

Taulukko  4.3.  Pyörien pysäköintitavat Hollannin rautatieasemilla  v. 1996  lo-
pussa  (van Buuren 1997). 

Pysäköintitapa  Lukumäärä Asemien määrä 
Pyörätelineet  41 000 103 
Valvomaton pysäköinti  80 000 273 
Pyöräkaapit  ja varastotilat  15 000 —200 
Valvotut pyöräkeskukset  100 000 85  
Yhteensä  236 000 pyöräpaikkaa 
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Vuonna  1990  arvioitiin rautatieasemien ympäristössä olleen yhteensä jopa 
 15 000 luvattomiin  paikkoihin kuten valaisinpylväisiin tms. pysäköityä pyö-

rää. Joillain yksittäisillä asemilla niitä oli jopa viitisensataa. Suurimmiksi 
syiksi luvattomaan pysäköintiin arvioitiin  mm.  liian vähäisiä pyöräpaikkoja 

 tai  niiden liian kaukaista sijaintia laitureilta. Pyörä  on  usein myös helpompi 
kiinnittää omalla lukolla lamppuun  tai  kaiteeseen kuin pyörätelineeseen  ja 

 pyörä halutaan turvallisuussyistä pysäköidä näkyvälle paikalle (ks.  kuva  4.7). 
(Bekker 1991)  

Kuva  4.7. Kaiteesta pyörätelineeksi. (Schledgental 1994) 

4.2.2  Pyöräkeskukset  

Yli 80:llä hollantilaisella rautatieasemalla  on valvottuun pyöräpysäköintiin 
 erikoistunut, mutta myös korjaus-, vuokraus-  ja myyntipalveluita tarjoava 

pyöräkeskus. Pyöräkeskus  rakennetaan yleensä kun aseman ympäristössä  on 
pysäköityjä  pyöriä yli  800 kpl. (European Communities 1992 & van Buuren 
1997). Pysäköintitarpeen  arvioi rautatieyhtiön markkinointiosasto. Tarkem-
mat suunnitelmat tekee SERVEX, rautateiden omistama tytäryhtiö, joka hoi-
taa asemien pyöräpysäköinnin lisäksi muita palveluja kuten kukkakioskeja, 
säilytyslokeroita jne. SERVEX puolestaan luovuttaa pysäköintijärjestelmän 
ylläpidon yksityiselle yrittäjälle. (Klijn  1993).  (ks. taulukko  4.4)  

Taulukko  4.4.  Hollantilaisen pyöräkeskuksen asiakasrakenne (K1Un  1993)  

Sukupuoli Koulutus 

miehiä  53  %  Peruskoulu  6  %  

naisia  47  %  Lukio  35  %  

Ikä Ammattikoulu  36  %  

0-18 26  %  Korkeakoulu  23  %  

19-25 27  % Työssäkäynti  

26-39 25  % Työssäkäyvä  48  %  

40-49 14  % Opiskelija/koululainen  47  %  

50-59 5%  Kotirouva  2%  

yli  60 v. 2  %  Työtön  1  %  

Eläkkeellä  2  % 
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Hollannin pyöräkeskukset sijaitsevat asemien kellarikerroksissa niille erityi-
sesti suunnitelluissa tiloissa lähellä raiteita. Usein läheisyydessä  on  myös pai

-kallis- ja kaukoliikenteen  bussi-  ja raitiovaunuliikenteen  asema  tai  tärkeä 
pysäkkialue. 

Yleensä suurimmat pyöräkeskukset  (Leiden, Groningen, Utrecht)  ovat avoin-
na arkipäivisin jopa  klo  5.30  lähtien keskiyöhön  ja  lauantaisin noin  klo  9-15. 

 Sunnuntaisin pyöräkeskukset ovat kiinni. Aamulla  ja  iltapäivällä suurimman 
osan työajasta  vie pyöräpysäköintiin  liittyvät palvelut, mutta päivällä aikaa 

 jää mm.  pyörien korjaukseen  ja pyöräkeskukset paij .vätkin  melko pienellä 
henkilöstömäärällä. Ruuhkaisimpina aamu-  ja iltapäivätunteina  osalla kes-
kuksista  on  kaksi työntekijää, mutta yleensä paikalla  on vain  yksi henkilö. 

Pysäköinti  nykyisissä pyöräkeskuksissa  on  järjestetty kahteen tasoon. Pyörät 
työnnetään etu-  ja  takapyörän tukeviin kouruihin. Tilaa yhtä pyörää kohden 

 on  sivusuunnassa  30 cm  ja  etenkin leveämpien maastopyörien työntäminen 
paikalleen  on  hankalaa. Suunnitteilla onkin tilan leventäminen  40 cm:iin. 
Pyöräkeskukseen jätettävät  pyörät  on  vakuutettu noin  700  markasta  (250  
NLG) varkaustapauksia varten. Muut vahingot esim. koihiintuinisesta pyörä- 
keskus korjaa veloituksetta.  (van Buuren 1997)  

Uusia pyöräkeskuksia ei Hollannin rautatieasemilla ole suunnitteilla, mutta 
nykyisiä kehitetään vastaamaan käyttäjien tarpeita entistä paremmin. Tilbur

-gun  ja Schaamdamiin  on  suunniteltu nykyistä valoisampia  ja monipuolisem
-pia myyntipalveluja  tarjoavia pyöräkeskuksia.  Osa Schaamdamin  keskuksen 

palveluista  on  suunniteltu automatisoitavaksi ilta-  ja yökäyttöön.  Myös pie-
nempien asemien nykyisin miehitetyt pyöräkeskukset ovat tulevaisuudessa 
osin automatisoituja  ja  käyttäjille tarjotaan avainkorteilla toimivia palveluja 
henkilökohtaisen  kontrollin  sijaan.  (van Buuren 1997) 

SERVEX  kokeilee myös tietokoneohjattua pyörien  ja  matkatavaroiden kaap-
pisäilytysjärjestelmää, joiden käyttoasteesta  ja maksutuloista  saa tietoa suo-
raan tietokoneelta. Tietokonekeskuksen voi sijoittaa esim. pyöräkeskukseen. 
(Klijn  1993)  

Nykyisin kaikkein pienimmillä asemilla  on  valvotun pyöräpysäköinnin sijaan 
lukittavia maksullisia pyöräkaappeja. Niitä voi vuokrata kuukaudeksi  tai  vuo-
deksi kerrallaan, mutta suunnitteilla  on  myös lyhyempiaikaiseen pysäköintiin 
tarkoitettujen pyöräkaappien hankkiminen. Yhteensä pyöräkaappeja  on  Hol-
lannin asemilla noin  14 000 kpl. Vuosivuokra  käyttäjille  on 400  markkaa 

 (150  NLG)  ja  lisäksi maksetaan noin  70  markan  (25  NLG) panttimaksu kaa-
pin avaimesta. 

Rautatieyhtiön  nykyinen käytäntö  ja  tavoite myös tulevaisuudessa  on,  että 
asiakkailla pitää jokaisella asemalla olla mandollisuus joko valvottuun pyörä-
pysäköintiin  tai lukittavaan pyöräkaappiin tai  vaihtoehtoisesti paikka tavalli-
sessa valvomattomassa pyörätelineessä. Myös perinteiset pyörätelineet 
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Rahoitusmallin uudistamissuunnitelman  toteutuessa pyöräkeskusta hoitava 
yrittäjä maksaisi henkilöstökulunsa  ja  vuokran tiloissa harjoitettavasta toi-
minnasta. Yrittäjien tulot muodostuisivat lyhytaikaisen pysäköinnin (J)äivä  tai 

 viikko)  ja esim.  pyörien vuokrauksen  ja  huollon tuotoista. Valvotun pyöräpy-
säköinnin kuukausi-  ja vuosilippujen  tuotot olisivat tuloa rautatieyhtiölle, 
mutta summasta maksettaisiin  10 %  korvaus yrittäjälle hänen tekemästään 
työstä. Malli tehostaisi rautatieyhtiön mukaan toimintaa  ja  mandollistaisi tu-
loksen entistä paremman seurannan.  (van Buuren 1997)  

Pyörän kuljetus junassa 
Pyörän kuljetus  on  Hollannissa sallittu kaikissa kotimaan liikenteen junissa 
ruuhka-aikojen ulkopuolella. Pyörät kuljetetaan kotimaan junaliikenteessä 
erillisissä matkatavaravaunuissa  tai  tilan salliessa myös käytävätiloissa.  Mo-
nitoimiosastoissa  on käännettävät  istuimet  ja  paikoin erilliset pyöräkoukut 
kuijetusta varten. Erillistä pyörän kuljetuksesta kertovaa merkkiä ei junavau-
nussa aina ole, kuten ei myöskään junakartoissa  tai laitureilla. Pyöräpaikkoja 
on IC-junissa neljä, alueellisissa junissa  (Stop treins) 6-8 kpl.  Joissain junissa 

 on  myös köysiä pyörien kiinnittämiseksi kuljetuksen aikana. Vuonna  1991 
 Hollannin rautateillä kuljetettiin  300 000  pyörää.  (van Buuren 1997).  Pyörän 

kuljetuksen päivälippu kattaa kaikki Hollannin kotimaan liikenteen junat. (ks. 
taulukko  4.5).  (Nederlandse Spoorvegen 1997)  

Taulukko  4.5.  Pyörien pysäköinninja kuljetuksen hinnat Hollannin rautateil-
lä (Nederlandse Spoorvegen 1997). 

Valvomatonpysäkointi  0  mk 
Valvottu pysäköinti __________  

päivä  5  mk 
viikko  15 ml  
kuukausi  45 ml  
vuosi  400 ml 

Pyö  rön  kuljetus ________  
meno (< 80km)  25 ml  
meno (> 80km)  40 ml  
meno-paluu (<80km)  45 ml 
päivälippu (<80km)  40 ml 
päivälippu (> 80km)  65 ml  

Pyörän kuljetus  rahtina  
Kotimaan liikenteestä mandollisuus pyörän rahtikuljetukseen poistettiin muu-
tama vuosi sitten. Kansainvälisessä liikenteessä  on  myös asetettu enemmän 
rajoituksia viime vuosina  ja  muiden eurooppalaisten  maiden  mukana Hollanti 
poisti mandollisuuden lähettää pyörä rekisteröitynä matkatavarana. Myös uu-
simmissa kansainvälisissä nopeissajunissa pyöräpaikkoja ei enää ole. 
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Pyörien vuokraus 
Pyöriä vuokrataan kaikista Hollannin rautatieasemien pyöräkeskuksista. Pyö-
rät ovat pääasiassa yksivaihteisia  ja jalkajarrullisia,  mutta joillain asemilla  on 

 pyöriä myös lapsille  ja lastenistuimia.  Pyörän vuokra  on  halvempi junamat-
kustaj ilie kuin peikästän vuokrauspalvelua käyttäville. Vuokraus  on  pääosin 
rautatieyhtiön tarjoama palvelu  (80  asemalla) mutta myös yksityisyrittäjät 
vuokraavat pyöriä  20  asemalla. Joillain asemilla vuokrataan myös  tandem- 
pyöriä, joiden vuokra  on  kolminkertainen tavallisiin pyöriin verrattuna. (ks. 
taulukko  4.6)  

Taulukko  4.6.  Pyörien vuokraushinnat Hollannin rautateillä. 

Junalippu  on Eijunalippua  Lasten  pyörä 

Pyörälpv  16  mk  21  mk  7  mk 

/vko 64mk 86mk 27mk 

Tamdemlpv  64  mk  64  mk - 

/vko 257mk 257mk -  

4.2.3  Pyörän  ja bussiliikenteen  yhdistäminen 

Hollannin kaupunkiliikenne hoidetaan pääosin junilla  ja  busseilla. Raitiovau-
nuja  on vain  suuremmissa kaupungeissa. Kaupunkiliikenteen busseissa  ja rai-
tiovaunuissa  pyörän kuljetus ei ole sallittua, mutta poikkeuksen muodostavat 
Amsterdamin  ja Rotterdamin  metro  ja  lähes kaikki lähiliikenteen junat.  Bus-
siliikenteen liityntä.liikennemuodoista  kävely  on  ylivoimaisesti suosituin  mat-
kan  molemmissa päissä. Pyörää käyttää ennen bussimatkan runsas  10 %  ja 

 noin  3 %  myös bussimatkan jälkeen (ks. taulukko  4.7)  

Taulukko  4.7. Liityntäliikennekulkumuodot  ennen  ja  jälkeen bussimatkan 
 Hollannissa (Godefrooj  1997). 

Liikennemuoto  Ennen bussimatkaa Bussimatkan  jälkeen 

jalan  68% 66%  

pyörällä  13  %  3  %  

auto 0% 0% 

saattoliikenne  2  %  0  %  

bussi  8% 16%  

muu julkinen liikenne  8  %  13  %  

muut  1% 0% 

Monet  Hollannissa kaupunkiliikennettä harjoittavat bussiyritykset ovat huo-
manneet pyöräilyn arvon kehittäessään kilpailuasemaansa yksityisautoiluun 
nähden. Pyöräilyn mandollisuudet  ja  tarve pyöräilevien asiakkaiden palvelu-
jen parantamiseen  on  oivallettu etenkin joukkoliikenteen julkisen tuen vähe-
nemisen  ja tulosperusteisen  ajattelun myötä. Joukkoliikenneyritykset 
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kiinnittävät entistä enemmän huomiota käyttäjien  koko matkaketjuun, kotipi-
halta  asemalle  tai pysäkille  kuten myös asemalta esim. työpaikalle. (Welle

-man 1996). Joukkoliikenteen käyttöaste  onkin yhtä kuin  sen  heikoin lenkki  ja 
joukkoliikenneyritykset  pyrkivät edistämään  koko matkaketjua.  

Hollannin valtion pyöräilyohjelma  on  tukenut taloudellisesti bussiyrityksiä 
niiden pyöräilypalvelujen kehittämisessä. Ensimmäiset seurantatulokset ovat 
osoittaneet, että hyvä pyöräpysäköinti kaupunkiliikenteen pysäkeillä lisää 

 bussin  käyttöä. Nykyisestä pyöräilyn  14  prosentin osuudesta liityntäliikenne-
kulkumuotona voidaan päästä jopa  40-80  prosentin osuuksiin joillain bussi- 
linjoilla. (Welleman  1996)  

Pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  on  tunnustettu olevan myös kilpailevia kulku- 
muotoja. Lyhyillä matkoilla pyöräilyn ylivertainen osuus vähentää joukkolii-
kennematkoja. Mutta myös joukkoliikenteen edistäminen voi vähentää pyö-
räilyä. Näin kävi Hollannissa  mm.  silloin kun opiskelijoille myönnettiin mah-
dollisuus edulliseen joukkoliikenteen vuosilippuun vuoden  1991  alussa. Syn-
tyneistä uusista joukkoliikennematkoista todettiin  80  prosentin olleen ennen 
pyörämatkoja. (Welleman  1996). 

VSN GToup  on  yksi niistä kaupunkien välistä bussiliikennettä hoitavista yri-
tyksistä, jotka ovat pyrkineet hyödyntämään pyörää osana joukkoliikerme-
matkaa. Yhtiö  on  kehittänyt pyöräpysäköintiä etenkin  1 990-luvun puolivälis-
sä perustetuilla korkean palvelun Interliner-linjoilla. Yrityksen busseissa ei 
pyörän kuljetus ole sallittu. Uusia kuljetusmandollisuuksia ei ole kehitteillä 
kuin ehkä kotimaan ulkopuolelle ulottuvaan tilausliikenteeseen. 

Kaikilla Interliner:in pysäkeillä aivan kaupunkien ydinalueita lukuunottamat-
ta  on katetut pyörätelineet.  Niihin  on  varattu tilaa keskimaarin  kandeksalle 
pyörälle, mutta vilkkaimmilla paikoilla tilaa  on  jopa  20  pyörälle. Pysäköintiä 
varten  on  laadittu suunnitteluohjeet  ja telineiden  ulkonäkö myötäilee  koko  In-
terliner-palvelujen väriä  ja  nykyaikaista muotoa. Suurin palvelujen käyttäjä-
ryhmä ovat koululaiset  ja työssäkäyvät. (Huizing & Fijn  van Draat 1997) 

Interliner-linjoilla kokeiltiin vuoden ajan tietyillä linjoilla ns. liityntäliikenne-
pyöriä. Vuokrattavat ilmaiset pyörät olivat asiakkaiden käytössä  kodin ja py

-säkin välillä. Pyörien epätavallisella ulkonäöllä pyrittiin estämään varkauksia. 
Kokeilu ei kuitenkaan ole kiinnostanut käyttäjiäja lOO:sta pyörästä  vain  kak-
si vuokrattiin ensimmäisen kokeiluvuoden aikana. Vaikka pyörät ovat yhä 
asiakkaiden käytössä reittien varrella ei kokeiluun enää taloudellisesti panos-
teta. (Huizing & Fijn  van Draat 1997) 
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4.3  Saksa  

4.3.1  Saksan rautatiet 

Saksassa pyöräilysuoritteet vastaavat suunnilleen Suomen tasoa. Noin joka 
kymmenes henkilöliikenteen matka tehdään Saksassa pyörällä, mutta joissain 
yksittäisissä kaupungeissa jopa yli kolmannes matkoista pyöräillään.  Valtio ja 

 mm.  maakunnalliset liitot ovat voimakkaasti tukeneet pyöräilyn  ja joukkolii-
kenteen  edistämistä monien kokeiluprojektien kautta. 

Saksassa joukkoliikenteen  ja  pyörän yhdistämistä  on edistetty  etenkin raide-
liikenteessä. Rautatieliikenteestä vastaavalla  Deutsche Bahn AG:llä  (DB)  on 

 vuodesta  1992  ollut pyöräilyasiamies, jonka vastuualueena  on  pyörien kulje-
tukseenja pyörämatkailuun liittyvä markkinointi  ja  suunnittelu. Tällä hetkellä 
asiamiehen toimenkuvaan kuuluvat myös liikuntarajoitteisten  ja matkatava-
roihin  liittyvät palvelut. Pyöräpysäköinnistä  ja vuokrauksesta  vastaa DB:n 
asemapalveluita hoitava yksikkö. 

Pyöräpysäköinti  rautatieasemilla 
Rautatieasemien pysäköintipalvelut  kuuluvat useimmiten kuntien vastuulle, 
mutta joillain asemilla myös  DB  on  hoitanut osan pyöräpysäköinnistä, eten-
kin niillä asemilla, joihin  kunnat  eivät ole riittävästi panostaneet.  DB  pyrkii 
yhteistyössä  mm.  pyöräilijöiden valtakunnallisen etujärjestön ADFC:  n (All-
gemeiner Deutscher Fabrrad Club)  kanssa parantamaan pyörien pysäköinti-
mandollisuuksia asemilla myös pyöräkeskuksia kehittämällä. Saksassa kun-
nallisen liikenteen rahoituslaki (GVFG) pitää pyöräpysäköintilaitoksia tuke-
misen arvoisina. Valtion tukea pyöräpysäköintilaitokseen voi saada kun  sen 

 investointikustannukset ylittävät  600 000  markkaa  (200 000 DM). (Beck 
1991 & Nickel 1995)  

Pyöräkeskukset  
Monipuolisia pyöräkeskuksia Saksassa  on  viime vuosina rakennettu suurim-
mille rautatieasemille hollantilaisen  mallin  mukaan. Pyöräkeskusten organi-
saatiomalleja ovat  mm.  seuraavat:  

1. Bundesbahn  malli: Saksan valtion rautatiet  (DB)  antaa tilat yrittäjän käyt-
töön myyntiosuutta vastaan ilman varsinaista vuokraa.  

2. Kaupunki hoitaa: toiminta nivotaan henkilöstönsä  ja  resurssiensa puolesta 
sopivaan kaupungin elimeen  tai  kaupungin yhtiöön  

3. Yksityisyrittäjä:  Toiminta aloitetaan tarjouskilpailun perusteella. Tällöin 
voidaan ajatella myös paikallisten pyöräkauppojen yhteenliittymää. 
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4. Ruohonjuuri-malli. Toimintaa pyörittää aatteellinen tukiyhdistys, joka 
koostuu esim. kaupungista, pyöräily-  ja ympäristöjärjestöistä  sekä yksi-
tyishenkilöistä. Tukiyhdistys vuokraa tilat nimiinsä.  

5. Sponsori-malli: Sponsorit rahoittavat yksityisesti hoidetun pyöräkeskuk
-sen ja  kaupunki huolehtii hallinnollisistajärjestelyistä.  (Beck 1991) 

Pyöräkeskus  saa tuloja toiminnan laajuuden mukaan  mm.  pyörän vuokrauk-
sesta  ja  säilytyksestä, pyörien huollosta  ja  tarvikkeiden myynnistä. Myös 
mainostulot ovat mandollisia. Toimintaan voidaan ajatella liitettävän myös 
esim. matkailuneuvontaa, asunto-  tai hotellivälitystä yms.  Yleisenä periaat-
teena pidetään, että asemalla pitää olla mandollisuus pyörän pysäköintiin 
myös muualla kuin maksullisessa pyöräkeskuksessa.  (Beck 1991).  

Eräs uusimmista pyöräkeskuksista Bielefeldin rautatieasemalla tarjoaa  val-
vottua pysäköintitilaa  280  pyörälle. Eniten asemalla myydään pysäköinnin 
kertalippuja mutta myös vuosilipuista saatavat tulot ovat huomattavat. Pyörä- 
keskuksessa palveluja tarjoaa neljä eri yritystä. Pyörälähettipalvelu vuokraa 
pyöriä, matkailupalveluja tarjoaa ADFC:n paikallisosasto, pyörien pysäköin-
nm  ja  huollon hoitavat erilliset yritykset. Yhden yrityksen mallissa  koko  jär-
jestelmää voitaisiin markkinoida ehkä paremmin  ja  etenkin pyöräkeskuksen 
toiminnan alkuvaiheeseen liittyviä taloudellisia riskejä tasoittaa yrittäjien kes-
ken. (Frotzheim  1993) 

Nordrhein-Westfalenin  osavaltiossa  on 1990-luvulla aloitettu sadan pyöräkes-
kuksen rakentamisprojekti. Maakunnan kehittämis-, kulttuuri-  ja urheilumi-
nisteriö  pyrkii perustamaan pyöräkeskukset yhteistyössä DB:n  ja  alueen kun-
tien kanssa kymmenessä vuodessa. Hanketta varten perustettua ns. kehitys-
agentuuria tukee myös osavaltion työ-, terveys-  ja  sosiaaliministeriö. Pyörä- 
keskukset toivotaan yhdistettävän  mm. työvoimapoliittisiin  toimenpiteisiin. 

 (Salem 1997) 

Kehitysagentuuri  neuvoo kuntia pyöräkeskusten kehittämisessä, suunnittelus-
sa  ja  toteuttamisessa sekä tukee keskusten liikkeenharjoittajia toimien samalla 
hankkeeseen osallistuvien tahojen  clearing-paikkana. Agentuurissa kehitel-
lään uusia rahoitusstrategioita  ja  tarkistetaan tulevia rahoitushakemuksia.  Ko-
ko pyöräkeskusjärjestelmän  markkinointi  on  tärkeä  osa  toimintaa. Agentuuri 
myös neuvoo kuntia liikenteeseen, kaupunkirakenteeseen  ja  työllistämiseen 
liittyvissä asioissa.  (Salem 1997)  

Kukin pyöräkeskus toimii alkuvaiheessa kuntien ohjaamana osavaltiolta saa-
mallaan tuella. Toiminnan suunnittelussa konsulttiapuna  on  käytetty osavalti-
on ADFC:n osastoa.  (Salem 1997) 
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Pyörän kuljetus junassa 
Saksan rautateiden tavoitteena  on  pyrkiä sallimaan pyöränkuljetus, mutta ti-
laa pyörille ei hankita muiden junamatkustajien kustannuksella. Tilanpuut-
teen  ja kuljetuksesta  saadun huonon tuoton lisäksi ongelmia ovat pysyminen 
aikatauluissa  ja  pyörän kuljetuksen suuret kausivaihtelut. Kaikkiin edellämai-
nittuihin ongelmiin  DB  on  pyrkinyt löytämään toimivia ratkaisuja.  (Paul 
1997)  

Eroa eri junatyyppien välillä  on  siinä, miten useissa junissa kuljetus  on  mali-
dollista, mitkä ovat hinnat sekä aikarajoitukset. Eri junatyypeissä  on  myös 
erilaisia tiloja pyörien kuljetukseen. Pyörän kuljetus  on  sallittu lähes kaikissa 
InterRegio-junissa  (JR)  (ks.  kuva  4.8),  jotka kulkevat pääasiassa kaupunkien 
välillä. Junat otettiin käyttöön vuonna  1987  ja  niitä  on  liikenteessä  jo  450  kpl. 
Vuorovälit  ovat IR-junissa noin kaksi tuntia. Noin puolessa (yli  560  kpl) kau-
koliikenteen  junissa  on  nykyään mandollisuus pyörän kuljetukseen. Joidenkin 
kaupunkien lähijunissa pyörän kuljetus voi olla kielletty ruuhka-aikoina, mut-
ta pääsääntöisesti pyöräpaikkoja  on  järjestetty myös kaupunkiliikenteen 

 juniin. 

Kuva  4.8.  Saksan  inter Regio-junan pyörankuijetusosasto. 
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Osa IR-junista  on  vanhoja junia jopa  50-luvulta saakka, joiden uudistustöiden 
yhteydessä pyöräpaikat järjestettiin poistamalla yksi  WC  ja  viisi istumapaik-
kaa. Junissa kuusi pyörää kulkee vaakatasossaja kaksi kattokoukkuihin ripus-
tettuina. IR-junien pyöränkuljetusosastoissa  on taitettavat  tuolit seinänvierus-
toilla, joista kuudesta neljää voidaan käyttää silloin, kun mukana  on  maksimi- 
määrä pyöriä. Usein matkustajat ilman pyörääkin käyttävät monitoimiosas

-toa,  silloinkin kun tavallisiakin istumapaikkoja  on  vapaana. Ryhmille  on  va-
rattu mandollisuus yhteensä  13  pyörän kuljetukseen samassa junassa. Perus-
teena poikkeukselle  on,  että ryhmä pystyy helpommin sopimaan ahtaammas

-takin kuljetuksesta ja  pyörät puretaan pääsääntöisesti samalla asemalla.  (Paul 
1997) 

IC-junissa pyöriä ei pitkään voinut kuljettaa lainkaan, mutta uusimpiin  juniin 
 on  jo  järjestetty  2-16 pyöräpaikkaa. Lomakautena  käytössä ovat kaikki  16 

pyöräpaikkaa,  joista talveksi poistetaan  14.  Näin tilaa  jää  kandelle pyörälle  ja 
suksille  sekä useammalle normaalille istumapaikalle. Tämä ns.  Quick-Chan-
ge  järjestelmä  on  ollut käytössä kesästä  1996.  Järjestelyllä  on  pyritty  mini-
moimaan  mandolliset muiden matkustajien lipputulojen menetykset pyöriä 
kulj etettaessa. 

Pyörävaunut saksalaisissajunissa  sijaitsevat useimmiten toisen luokan vaunu-
jen jälkeen. Erityisiä koukkuja  tai  telineitä ei yleensä ole. Pyöränkuljetusvau-
nujen sijainti näkyy myös laiturien junakartoissa. Aikataulukirjoissa pyörä- 
symbolit osoittavat onko pyörän kuljetus mandollista. Sulkeissa oleva pyörän 

 kuva  merkitsee tarvetta paikkavaraukseen. Pyörän maksuton paikkavaraus  on 
 pakollinen IR-junissa  ja sen  voi tehdä enintään kahta kuukautta  ja  vähintään 

yhtä vuorokautta ennen matkaa. 

Pyörän kuljetus maksaa lähiliikenteessä  18  markkaa  (6 DM)  ja  kotimaan kau-
koliikenteessä  36  markkaa  (12 DM).  Junan vuosialennuslipun BahnCardin 
haltijat maksavat pyörän kuljetuksesta kaukoliikenteessä  vain 27  markkaa  (9 
DM)  ja  saavat lisäksi yhden ilmaisen kokeilukerran vuodessa. Uudet hinnat 
ovat olleet voimassa  1.3.1997  lähtien, jolloin hieman nostettiin lähuliikenteen 
junalipun hintaa  ja  laskettiin hintaa kaukoliikenteessä. Kesäaikana pyöränkul-
jetuspalvelua käyttää sekä kauko- että lähiliikenteessä yli puoli miljoonaa asi-
akasta. Kansainvälisiä pyörän kuljetuksia  on  noin  20 000  vuosittain. (ks.  kuva 

 4.9)  

DB  markkinoi pyörä-juna -ketjua toistaiseksi lähinnä lomailijoille. Eri alueil-
le tehdyissä pyöräretkeily-esitteissä  on  hinta-aikataulu yms. informaation li-
säksi suosituksia alueen pyöräilyreiteistä.  DB  on  laatinut myös laajempia 
pyöräretkeilijän lomaoppaita eri alueilta, mutta asiaa mainostetaan lähinnä 

 vain retkeilymajajärjestön  lehdessä sekä DB:n omissa tiedotteissa. 

Saksalainen erikoisuus  on DB:n  vuonna  1995  avaama ns. pyöräilijän "HotLi- 
ne"-neuvontapuhelin, josta saa tietoa kaikesta pyöräilyyn  ja junaliikenteeseen 

 liittyvästä. Puhelut välitetään paikallispuhelun hinnalla Saksassa  ja  se on 
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käytössä ajalla  1.3-31.11.  Puhelimeen voi soittaa arkisin  klo  8-18  ja  lauantai-
sin  klo  8-12.  Palvelu  on  hyvin suosittu  ja  ollessaan ainutlaatuinen  koko  Eu-
roopassa tulee kyselyjä paljon myös ulkomailta.  (Paul 1997)  

Tuhatta  492 
5O0 443 
450 .J 	 _________  394 
400] 	 ___  
350 
300] 
250 	216 	214 
200J1 	I 

Ii 	 I 	I 	I 
150I 	I 	I 
100..I 	 I 	I 
50] 	 I I _____ - _____ _____  

1990 	1991 	1992 	1993 	1994  

Kaukoliikerme  

Tuhatta  

700 	
673 	 641 

600 	___  

500 
374 

400 	330 	_________  

300 

200 

100 

0 	 1 

1990 	1991 	1992 	1993 	1994  

Lähiliikenne  

Kuva  4.9.  Pyörän kuljetus Saksan rautateiden lähi-ja  kaukoliikenteessä  1990-1994 
 (Aligemeiner Deutscher Fahrradclub  1995).  

Pyörän kuljetus rahtina 
Pyöriä kuljetetaan rahtina Saksan rautateillä pääasiassa ovelta-ovelle -palve-
luna.  Vain joillain rajakaupunkien  asemilla pyörän voi lähettää normaalina 
rekisteröitynä rahtitavarana. Tilattaessa ovelta-ovelle -kuljetus pyörä noude-
taan  ja  toimitetaan haluttuun osoitteeseen kotimaassa  140  markalla  (46 DM). 
Kuljetuspakkauksen  pyörän suojaksi saa  30  markalla  (10 DM). (Paul 1997)  

Pyörä luvataan toimittaa perille kanden tilauksesta seuraavan arkipäivän aika-
na, vaikka muu helpommin käsiteltävä rahti toimitetaan perille yhdessä päi-
vässä. Pyörän kuljetuksen myöhästyessä  on  asiakkaalla mandollisuus korva-
uksiin esim. silloin, kun pyörää ei voi viivytyksen vuoksi käyttää lomamat

-kalla.  Pyörä  on  vakuutettu katoamisen  ja vaurioitumisen  varalta normaalien 
rahtivakuutusehtojen mukaan.  (Paul 1997) 
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Pyörien vuokraus 
Pyörän voi vuokrata noin  180  Saksan rautatieasemalta, joista  osa  on  auki ym-
päri vuoden. Vuokrauspalvelu  on  asemilla perinteisesti kuulunut rautatieyhti

-ön  palveluihin. Vuokraus  on  järjestetty pääsääntöisesti aivan pääsisäänkäyn-
nm lähelle  tai  korkeintaan  500  metrin etäisyydelle. 

Pyöriä  on maastopyöristä  tavallisiin jalkajarrullisiin peruspyöriin  ja  vuokrat-
tavana  on  myös kypäriä  ja pyöräilyhansikkaita.  Pyörät vaihdetaan uusiin 
yleensä kanden käyttövuoden jälkeen. Vuokraus maksaa päivältä  18-75  mar-
kan  (6-25 DM)  ja palauttamattomasta  pyörästä peritään  750  markan  (250 
DM)  korvaus. Pyörän voi varata käyttöönsä etukäteen. Pyöriä vuokrataan 
myös viikoksi  ja  alennuksia saa perhe-  ja ryhmälipulla  sekä  Balm Cardilla. 

 Erillisestä lisäkorvauksesta pyörän voi palauttaa eri asemalle kuin mistä  se on 
 vuokrattu.  (Deutsche Balm 1996 & Paul 1997).  (ks.  kuva  4.10) 

120 	 111 
105  -  

100 
90 

86 
 - 	 83 

80 	 - 	 -  

N 

60 	
SI  

Ofliln- 

Vuosi  

Kuva  4.10.  Saksan rautateiden pyöränvuokraus  1 981-1992 (Ailgemeiner Deutscher 
Fahrradclub 1995). 

4.3.2 MUnster 

MUnster  on 280 000  asukkaan kaupunki Luoteis-Saksassa lähellä Hollannin 
rajaa. Kaupungin henkilöliikenteen matkoista yli  40 %  kuljetaan pyörällä  ja 
joukkoliikennejärjestelmän  muodostavat bussi-  ja  junaliikenne. Henkilöauto- 
liikennettä  on  ollut pakko rajoittaa kaupungin ahtaassa historiallisessa kes-
kuksessa. Münsterin päärautatieasemalla  on  myös Saksan suurin DB:n hoita

-ma  pyörien vuokrauspiste etenkin matkailijoita varten. Pyörää liityntäliiken-
nevälineenä hyödyntävät Mönsterissa pääasiassa työssäkäyvätja opiskelijat. 

Mtinsterissa  rahaa pyöräilyyn edistämiseen saadaan normaaleina liikenne- 
suunnittelun määrärahoina, mutta myös pysäköintivaroista. Kaupungissa  on 

 jo  vuosikymmeniä ollut voimassa henkilöautojen pysäköintiä koskeva maarä-
ys, jonka mukaan uusiin rakennuksiin pitää järjestää tietty määrä henkilöauto- 
paikkoja. Rakentamatta jättämisestä rakennuttaja  on  ollut velvollinen maksa-
maan kaupungille rakentamiskustannuksia vastaavan  summan  rahaa. 
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Kaupunki saa tuloja pysäköintijärjestelmästä noin  9  miljoonaa markkaa  (3 
 milj.  DM)  vuosittain. Näin kertyneen säätiön rahoilla  on  rakennettu  mm. 

 kaikki kaupungin parkkitalot  ja  maanalaiset pysäköintipaikat. Viime vuosien 
aikana kaupunki  on  voinut päättää rahojen suuntaamisesta myös muihin lii-
kenneinvestointeihin, kuten joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn olosuhteiden kehit-
tämiseen.  Osa  rahoista suunnataan tulevaan aseman pyöräkeskukseen. (Oel

-lers  1997)  

Pääasiassa kaupunki vastaa pyöräpysäköinnistä  mm. joukkoliikenteen pysä-
keillä,  mutta maakunnallista kehittämisrahaa  on  mandollista saada laajempiin 
pyöräpysäköintihankkeisiin. Joukkoliikenteen asemat  ja pysäkit  suunnitellaan 
aina tapauskohtaisesti ilman erityisiä suunnitteluohjeita. Pääpaino  on  ollut 
raideliikenteen asemien pysäköintipalvelujen kehittämisessä bussipysäkkien 

 j äädessä  toistaiseksi vähemmälle huomiolle. 

Liityntäpyöräilyä  markkinoidaan etenkin paikkakunnan lehtien välityksellä. 
Pyöräilypalveluja esitteleviä lehtisiä  on  laadittu  mm. Weseler strassesta  ja 
Zentral Nordista,  kandesta kaupungin liityntäpyöräilyn kokeilualueesta. 

Pyöräpysäköinti  asemilla 
Pyörien pysäköinti  on MUnsterissa  suuri ongelma keskustassa, etenkin  pää- 
rautatieaseman edustalla. Rautatieaseman  on  lisäksi paikallisen bussiliiken

-teen  tärkeä pysäkki-  ja vaihtoalue.  Päivittäin alueelta  on  noin  30 000  nousua 
junaan  ja  15 000  nousua bussiin. (Oellers  1997)  

Päivittäin keskustasta poispäin suuntautuu noin  10 000  matkaa  ja  keskustaan 
saapuu päivittäin noin  30 000  opiskelijaa  tai työssäkäyvää.  Kaupunkiin junal-
la opiskelemaan  tai  töihin tulevat jättävät pyöränsä samaan paikkaan kuin 
keskustassa asuvat  ja  kaupungin ulkopuolelle päiväksi töihin menevätkin. 
Päärautatieaseman ympäristössä pysäköidyt noin  3 000  pyörää vaihtuvat päi-
vän aikana  ja  myös yöllä pyörien määrä  on  suuri. Henkilöautopaikkoja  pää- 
rautatieasemalla  on  noin  550  ja pyörätelineitä  aseman molemmin puolin  vain 

 noin  500  pyörälle. (Oellers  1997) 

Päärautatieasemalla  pyörien pysäköinti  on  järjestetty tavallisiin, pääasiassa 
betonista valettuihin telineisiin. Aseman ympäristö, kaiteet, liikennemerkit  ja 

 muut mandolliset kiinteät elementit ovat täynnä pyöriä,  osa jo hylättyj  akin. 
Koko  keskustan alueella  on pyöräpysäköinnille  jouduttu asettamaan aikara-
joituksia esim. kandeksi  tai  neljäksi päiväksi, jonka jälkeen pyörä olisi pois-
tettava paikaltaan. Säännöstä ilmoitetaan selkein kyltein, mutta  sen  noudatta-
misen valvominen  on  vaikeaa. 

Valvottuja pyöräpaikkoja  ei MUnsterin asemilla ole. Yhteensä noin  100 lukit-
tavaa pyöräkaappia on mm. Weseler  Strassen liityntäpysäköintiasemalla ja 

 kandella raideliikenteen paikallisasemalla. Päärautatieasemalle kaupunki on-
kin pitkään suunnitellut pyöräkeskusta noin  3 000  pyörälle. Pyöräkeskus  on 

 tarkoitus rakentaa kaupungin varoin, mutta  sen  toiminta siirtää kaupungin 
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omistamalle pysäköintiyhtiölle. Yhtiö  on  perinteisesti huolehtinut henkilöau-
tojen pysäköinnistä halleissa  ja  maan  alla,  mutta  on laajentamassa  toimenku-
vaansa myös pyörien pysäköintiin. (Oellers  1997) 

Pyöräkeskuksen arvioiduista  noin  45  miljoonan  markan  (15  milj.  DM)  koko-
naiskustannuksista Nordrhein-Westfalenin  maakunta maksaa noin  24  miljoo-
naa markkaa  (6  milj.  DM)  ja  kaupunki loput. Rakentamista ei ole rahoituse-
päselvyyksien vuoksi saatu alkamaan suunnitelmien mukaisesti (Oellers 

 1997)  

Pohjoisella raideliikenteen paikallisasemalla (Zentrum  Nord),  joka sijaitsee 
noin kolmen minuutin junamatkan päässä keskusasemalta  on  pyörien pysä-
köintiin kehitetty uusia ratkaisuja. Asema sijaitsee pääasiassa työpaikkoja  si-
sältävällä  alueella. Eniten asemaa käyttävät työssäkäyvät jättävät pyörän yök-
si säilytykseen  ja  käyttävät sitä aamulla liityntäliikennevälineenä junalta tul-
taessa. Alueella  on  myös autopaikkojaja bussiliikenteen pysäkki. 

Alunperin pohjoiselle rautatieasemalle rakennettiin avoimet katetut pyöräteli
-fleet  noin  150-200  pyörälle. Alueen sijaitessa syrjässä asuntoalueilta  on  myös 

ns. sosiaalinen kontrolli vähäistä  ja pyörävarkaudet  osoittautuivat ongelmak-
si. Osalle telineitä rakennettiinkin korkea aita, jonka oveen saa lunastettua il-
maisen avaimen kaupungilta. Avaimia  on  lunastettu  jo  enemmän kuin luki-
tussa tilassa  on pyöräpaikkoja  ja  tulevaisuudessa ehkä loppujenkin telineiden 
ympärille rakennetaan aita. (Oellers  1997)  

Pyörän  ja  bussiliikenteen  yhdistäminen 
Pyörän  ja bussiliikenteen  yhdistämistä edistäviä palveluja ovat Munsterissa 
etenkin päärautatieaseman pysakointipalvelut. Pyöräkaappeja  on  suunniteltu 
myös bussipysäkkien yhteyteen, mutta erillistä ohjelmaa pyöräpysäköinnin 
edistämiseksi bussien liityntäliikenteen muotona ei kaupungissa ole. Suunnit-
telussakin aktiivinen osapuoli  on  ollut kaupunki. 

Munsterissa  pyörän kuljetus  on  sallittu erikseen merkityissä busseissa arkisin 
 klo  21  jälkeen, lauantaisin  klo  15  jälkeen  ja  sunnuntaina  koko  päivän. Maksu 
 on 3  markkaa  (1 DM)  yhteen suuntaan. Paikallisjunassa kuljetus maksaa noin 
 17  markkaa  (5,60 DM)  ja aikarajoituksia  ei ole. Busseissa pyörän kuljetus  on 
 sallittua samassa avoimessa monitoimitilassa, jossa myös lastenrattaita  ja  nil-

latuoleja  kuljetetaan.  Ovissa ja  vaunujen sisällä  on  selkeät merkinnät tiloista, 
joissa pyöriä saa kuljettaa. Pyörän kuljetusmandollisuutta ei ole voimakkaasti 
markkinoitu,  sillä  tilaa  on busseissajajunissa  vähän. (Oellers  1997) 

Bike and Ride  -keskus Weseler Strassella 
MUnsterin ydinkeskustasta  noin kolmen kilometrin päässä olevan tärkeän  si-
sääntuloreitin (Weseler Strasse)  varrella aloitti vuonna  1993  monipuolinen 
joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä tukeva matkakeskus. Weseler  Strassen 

 kokeilua tukee taloudellisesti  North-Rhine Westphalian  maakunta  90 
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prosentin osuudella kokonaiskustannuksista. Lopun kymmeneksen kuluista 
maksaa Mtinsterin kaupunki. (Oellers  1997) 

Matkakeskuksessa  autoilijat voivat vaihtaa joukkoliikenteeseen, vuokrata 
pyörän  tai  jatkaa matkaa omalla, alueella turvallisessa säilytyksessä olleella 
pyörällä. Asemalle tulevat pyöräilijät voivat pysäköidä pyöränsä  ja  jatkaa 
kohti keskustaa  bussilla.  (McClintock 1993 & 1997). Matkakeskuksen  tavoit-
teena  on  ollut kehittää monipuolisia matkaketjuja keskustaan suuntautuvan 
henkilöautoliikenteen vähentämiseksi. Vaihtoehtoja  on  haluttu luoda etenkin 
asiakkaille, jotka asuvat alueilla, jonne joukkoliikennevälineet eivät kulje. 
(Oellers  1997) 

Moottoritieltä  kaupunkiin saapuessa Weseler Strassella  on  kirkkaan keltaisia 
bussipysäkkejä, kioski,  WC,  puhelimia, katettuja pyörätelineitä  ja  32  pyörän-
säilytyskaappia. Opasteet ovat hyvät  ja  näkyvät. Asemalla  on kylttejä,  joissa 
mainitaan  matkan  keskustaan vievän  14  minuuttia pyörällä  ja  19  minuuttia 

 bussilla.  Busseja keskustaan kulkee  5 min  välein. (ks.  kuvat  4.11  ja  4.12)  

Kuukauden valvottu pyöräpysäköintipaikka maksoi käyttäjälle kokeilun alus-
sa noin  60  mk  (20 DM)  ja  pyörän vuokraus  15  markkaa  (5 DM)  päivältä. 
Pyöränvuokraus maksoi saman verran kuin edestakainen bussilippu keskus-
taan. Kioski oli auki päivittäin  klo  6.30-19.00  kioskin  hoitajan samalla valvo-
essa pysäköityjä pyöriä.  (McClintock 1993)  

Kuva  4.11. Pyöräkaappeja MQnsterin Weseler Strasse/la. 
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Kuva  4.12. Weseler  Strassen liityntäpysäköintiasema Münsterissä. 

Kokeilulla  ei kuitenkaan saavutettu toivottuja käyttäjämääriä. Pyöräkaappien 
vuokra poistettiin kokonaan vähäisen suosion vuoksi  ja  siirryttiin panttijthjes-
te1män. Pyorien valvontaa, vuokrausta  ja  kioskia hoitanut yrittäjä lopetti toi-
mintansa. Kokeilun epäonnistumisen pääasialliseksi syyksi arvellaan aseman 
liian kaukaista sijaintia. Pyöräilyyn tottumattomat pitävät ehkä kolmenkin  id-
lometrin  matkaa vaivalloisena, etenkin oudolta tuntuvalla vuokrapyörällä 
ajettuna. (Oellers  1997)  

Parhaiten aseman palveluista toimii yhä henkilöauton pysäköinti  ja matkan 
 jatkaminen  bussilla.  Tätä yhdistehnää käyttää vieläkin noin  300  kaupunkiin 

tulevaa päivittäin. (Oellers  1997).  Alueen pyöräpaikkoja käytetään paljon 
myös tavallisena pyöräparkkina  ja  muutama pyöräkaappikin  on  yhä käytössä. 
Alueen telineissä  on  paljon hylätyn näköisiä pyöriä, jotka ovat omiaan laske-
maan alueen imagoa houkuttelevana liityntäpysäköintiasemana.  

4.3.3 Bremen  

Bremenin kaupunki Pohjois-Saksassa tunnetaan vahvana pyöräilykaupunki-
na, jossa kaikista matkoista neljännes tehdään pyörällä. Talvella pyöräily  on 

 noin  20-30 %  vähäisempää kuin kesäaikaan. Bremenin osavaltion parlamen-
tin vuonna  1989  hyväksymässä joukkoliikennesuunnitelmassa  on  ollut tavoit-
teena edistää myös pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistämistä  mm.  rakentamal-
la  30  uutta pyöräpysäköintimandollisuuden tarjoavaa bussipysäkkiä  (Bremer 
Strassenbahn AG 199?)  

Bremenin kaupungin pysäköintiyhtiö (BREPARK) vastaa paitsi henkilöauto- 
jen maanalaisesta pysäköinnistä myös useista pyöräpysäköintipaikoista jouk- 
koliikenteen pysäkeillä. 	1990-luvun alkupuolella yhtiö 	laajensi  
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Joidenkin joukkoliikennepysäkkien yhteydessä  on  myös lukittavia pyörä- 
kaappeja (ks.  kuva  4.14). Kaapit on  sijoitettu joko jatkoksi tavallisiin telinei

-sun tai ympyränmalliseen  "mökkiin", johon pyöriä samanaikaisesti mahtuu 
 12. Pyöräkaapin  saa käyttöönsä  225  markan  (75 DM)  panttia  vastaan. Kaap

-pien  heikon suosion pääasiallisena syynä  on  ollut häkkien huono murtosuoja
-us.  Pyörän näkyessä säleikön läpi ei suoja ole ollut  paras  mandollinen. 

(Klöckner  1997)  

Kuva  4.14. Pyöräkaappi Bremenissa 

Bremenin päärautatieasemalle  on  pitkään suunniteltu noin  600-1000  pyörälle 
valvottua pyöräkeskusta. Nykyään asemalla toimii ADFC:n paikallisyhdis-
tyksen ylläpitämä pyöräpysäköintialue, joka vilkkaimman turistikauden aika-
na tarjoaa pyörän vuokrausta, valvottua pysäköintiä  ja retkiopastusta.  Alueel-
la  on  myös turvatelineitä, jonka voi lunastaa yksityiseen käyttöön pientä kor-
vausta vastaan. Pyöräkeskus  on  ainakin talviaikaan hyvin vähäisessä käytössä 

 ja  se  onkin tarkoitus yhdistää uuteen pyöräkeskukseen.  (Hamburger 1997)  

Bremenin pyöräkeskuksen investoinneista Saksan liikennerahoituslain 
GVFG:n rahoitusosuudeksi  on  suunniteltu  75 % loppurahoituksen  tullessa 
BREPARK:lta. Pyöräkeskuksen kohtalo riippui vuoden  1997  keväällä auto-
jen parkkihallin rakentamispäätöksestä.  DB  on  jo  luvannut veloituksetta ra-
kennuksesta sisätilat valvotun pyöräpysäköinnin järjestämiseen, mutta mikäli 
rahoja parkkihallin rakentamiseen ei löydy niin pyöräkeskustakaan tuskin ra-
kennetaan.  (Hamburger 1997)  
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Pyörän kuljetus kaupunkiliikenteessä 
Bremenissä pyörän saa mukaansa kaikkiin joukkoliikennevälineisiin kaikkina 
vuorokaudenaikoina. Kuitenkin silloin kun tilaa tarvitsevat lastenrattaat  tai 
esim. pyörätuolit  voi kuljettaja kieltäytyä ottamasta pyörää  ja  pyytää odotta-
maan seuraavaa vuoroa. Uusimmissa busseissa  ja raitiovaunuissa  on  varattu 
tilaa pyörille, lastenrattaille  ja pyörätuoleille  ensimmäisen  ja  toisen  oven  vä-
listä.  (Hamburger 1997).  

Pyörän kuljetus maksetaan aina yhdensuuntaisena kertalippuna joka maksaa  
4,5  markkaa  (1,5 DM).  Neljän kerran sarjalippua käytettäessä pyörän kertali

-pun  hinnaksi tulee  3,8  markkaa  (1,25 DM). Kuljetusmandollisuutta  käytetään 
lähinnä vapaa-ajan liikenteessä.  (Hamburger 1997)  

Bremenissä toimii myös liityntäpyöräilyyn liittyviä asioita käsittelevä pyöräi-
lytyöryhmä, jossa  on  mukana edustajat  mm. ADFC:stä,  poliisista  ja  kaupun-
gin liikennesuunnitteluosastolta. Pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämistä 

 on  markkinoitu BREPARK:in laatimilla esitteillä  ja  kaupungin omien julkai-
sujen ohessa.  

4.3.4  Berliini 

Berliinissä pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämistä  on  viime vuosina edis-
tetty etenkin pyörien kuljetusmandollisuuksia lisäämällä. Pyöräpysäköintiin 
liittyvät palvelut ovat Berliinissä  sen  sijaan vähäisiä  ja  pyörän voi pysäköidä 
lähinnä  vain  asemien vartioimattomiin telineisiin. Myös pyörätieverkosto  on 

 Berliinissä ollut melko puutteellinen.  (Bracher & Kraffi-Neuhauser 1992 
a&b).  

Berliinin kaupunkiradan junissa  (S-juna) pyörää voi kuljettaa rajoituksetta 
kaikkina aikoina  ja metrossa  ruuhka-aikoja lukuunottamatta. Pyöränkuljetus 
sisältyy näyttölipun hintaan. Vuosittain kaupungissa  on  noin  12  miljoonaa 
nousua pyörän kera paikalliseen  tai  alueelliseen junaan. Arkisin pyörää mu-
kana kuljettavien matkustajien osuus  on 3,8 %  ja  sunnuntaisin  5,4  %  kaikista 
matkustajista. Yksittäisillä asemaväleillä voi kauniina kesäsunnuntaina pyö-
rän kera kulkea jopa viidennes matkustajista, joiden matkat alkavat  ja  päätty-
vät usein eri asemille.  (Bracher & Kraffi-Neuhauser 1992 a & b).  

Parhaaksi pyöränkuljetukseen soveltuvaksi nykyiseksi vaunutyypiksi  on  to-
dettu Berliinin seudulla kaksikerroksinen matalalattiavaunu, jossa  on  kaksi 
monitoimiosastoa. Eräässä  8-vaunuisessa paikallisjunassa on  todettu olleen 
jopa  100  pyörää. Vuoteen  2010 pyöränkuljetuksenjunissa on  arvioitu voivan 
kolminkertaistua  ja lisäkapasiteettia  ollaan järjestämässä etenkin retkikohtei

-sun.  Talvisin pyörän kuljetus  on  paljon vähäisempää.  (Bracher 1992)  

Berliinissä  1989  tehtyjen pyöräilijähaastattelujen mukaan suurimmat  paranta-
mistoiveet  olivat pyöränkuljetuksen kieltoaikojen poistaminen  ja  ilmaisen 
pyöränkuljetuksen salliminen muillekin kuin näyttölippulaisille. Näitä toivoi 
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kunnallisissa joukkoliikennevälineissä. Lipulla saa myös halutessaan käyt-
töönsä lainapyörän pyörälaukkuineen. Kokeilun osallistujilta edellytetään 

 vain  kokemusten raportointia. Kokeilun rahoittavat kunta  ja  valtion ympäris-
töviranomaiset.  (Anon 1996) 

4.4  Sveitsi  

4.4.1  Sveitsin rautatiet 

Sveitsin rautateillä pyörä  on  paitsi tärkeä liityntäliikenneväline myös kulku- 
neuvo, jonka kuljetukselle rautatieyhtiö haluaa luoda monipuolisia mandolli-
suuksia. Sveitsissä arviolta  10-40 % junamatkustajista  tulee asemalle pyöräl-
lä. Erot ovat suuria eri asemien välillä  ja tilastointi  ei ole säännöllistä. Vielä 

 1990-luvun alussa pyöränkuljetus junissa ei ollut sallittua mutta voimakkaan 
pyöräilyn suosion kasvun myötä yhtiölle tuli paineita sallia pyörän kuljetus 
vuonna  1994  lähes kaikissa junissa ilman aikarajoituksia. (RUfenacht  1995).  

Rautatieyhtiö SBB:ssä (Schweizerische Bundesbahnen) nykyään päätoimi-
sesti pyöräilyasioista vastaavan asiamiehen tehtävänä  on  edistää pyöräpysä-
köintiä asemilla, pyörän vuokrausta  ja  kuljetusta junissa. Nykyinen asiamies 
pitää yhteyden myös reaalimaailmaan tehdessään kerran viikossa entistä työ-
tään veturinkuljettaj  ana. 

Pyöräpysäköinti  
Pyörien pysäköinti Sveitsin rautatieasemilla  on  järjestetty katettuihin  ja katta-
mattomiin telineisiin.  Sisätiloissa onjoillain asemilla tarjolla lukittavia  varas-
tohuoneita  tai yhteiskäytössä  olevia pyöräkaappeja. Asemilla  on  arviolta yh-
teensä  4 000 valvottuaja 40 000 valvomatonta pyöräpaikkaa. (Tschopp 1997)  

Yhteisen pyöräkaapin käytöstä  on  maksettava  36  markan  (10  CHF) kuukausi- 
maksu  ja valvotusta pyöräpysäköinnistä  18  markan  (5  CHF) päivämaksu. 
Sveitsin rautatiet mainostaa myös mandollisuutta pyörän säilytykseen matka-
tavarasäilytyksessä  tai  erikseen pyörille merkityissä pysäköintitiloissa, joita 

 on j oillain  asemilla. Matkatavarasäilytys maksaa  18  markkaa  (5  CHF) päiväl-
tä  ja valvomattoman,  mutta säältäsuojatun pysäköintitilan käyttö  3.6  markkaa 

 (1  CHF) päivältä  ja  36  markkaa  (10  CHF) kuukaudelta. (Schweizerische 
Bundesbahnen  1996). Pyörävarkaudet  ja  ilkivalta ovat suuri ongelma myös 
Sveitsissä  ja  niiden vähentämiseksi ollaan kehittelemässä  mm. pyöräkeskuk

-sia,  joista ensimmäinen  on  rakenteilla Baseliin. 

Pyörän kuljetus junassa 
Sveitsissä pyörän kuljetus  on  sallittu lähes kaikissa lähi-  ja  paikallisliikenteen 
junissa. Kuljetuskieltoja  on nopeimmissa kaukoliikenteen pikajunissa.  Aika- 
rajoituksia pyörän kuljetukseen  on  asetettu  vain Ztirichissä,  jossa pyörää ei 
arkipäivisin saa mukaansa junaan  klo  7-9  ja klo  16-19. (Comission of the Eu-
ropean communities 1992)  Pyöräilijä  on  itse vastuussa pyörän kuljetuksesta, 

 sen lastauksesta  junaan  ja  junasta pois. 
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Pyörä-junalippuja myydään automaateista sekä tavallisten että  tandem-pyöri-
en kuljetukseen. Pyörälippu  on  voimassa  koko  päivän junanvaihdoista riippu-
matta. (ks. taulukko  4.8) (RUfenacht 1995 & Schweizerische Bundesbalinen 
1996).  Suurille ryhmille  on  luotu mandollisuus varata erikoiskuljetusvaunu 
vähintään neljä päivää ennen matkaa, jolloin kuljetus yksittäisestä pyörästä 

 on 43  markkaa  (12  CHF)  tai  kaikista pyöristä yhteensä vähintään  860  mark-
kaa  (240  CHF). 

Taulukko  4.8.  Pyörän kuljetusmaksut Sveitsin rautateillä. (Schweizerische 
Bundesbahnen  1996)  

Paikallisliikenne  ja lähilii-  Kaukoliikenne  
kenteen  juna 

Normaali pyörä  21  mk  42  mk 
Pyörä mukana  1 leimaus 2 leimausta 

(12x21,- sarjalippu) ______________________ 
Erikoispyöristä  (yli  2  metriä  pitkat  tai  normaaliin  kuljetustilaan 
sopimattomat)  kaksinkertainen maksu  (esim  tandem  kaukoliikenteessä  84,-)  

Pyörän kuljetukseen  on  varattu tilaa lähijunissa kiinnittämällä pyöräkoukut 
vaunuosaston kattoon viidelle pyörälle. Vuonna  1991  arviolta  300 000  pyörää 
kuljetettiin matkustajan mukana, josta rautatieyhtiö sai noin  5,4  miljoonan 

 markan  (1,5  milj.  CHF) tulot. (ks. taulukko  4.9)  

Taulukko  4.9. Pyöränkuljetuksen  muutokset Sveitsin rautateillä vuosina 
 1994-1995 (Rufenacht 1995).  

kesäkuu  1994  kesäkuu  1995  Lisäys  
Pyörälippujen 
kokonaismäirä  36 054 51 296 42  % 

Lipputulot  (ml. yks.  rauta- 
tieyhtiöt)[mkJ  756000 1218000 61%  

Pyörän kuljetusmandollisuuksia ollaan Sveitsin rautateillä entisestään kehittä-
mässä. Pyöriä tulisi voida kuljettaa matkustajan istumapaikan läheisyydessä 

 ja  pieniä  3-5  pyörän monitoimiosastoja ollaan suunnittelemassa uusiin vau-
nuihin. Etenkin pyöräilyturismin kannalta mielenkiintoisille reiteille uudiste-
taan entisistä matkustajavaunuista pyörävaunuja, joihin tulee tilaa  18-20 pyö

-rätte.  Näihin vaunuihin suunnitellaan matalat sisäänkäynnit  ja  leveät ovet. 
(RUfenacht  1995)  

Pyörän vuokraus 
Pyörän voi vuokrata lähes joka toiselta Sveitsin rautatieasemalta. Lupa vuok-
raustoimintaan myytiin  1 990-luvulla yksityiselle yritykselle  (Rent a Bike 
AG),  joka vuokraa pyöriä asemien tiloissa, mutta myös muualla kaupungeis-. 

 sa,  min. Baselin raitiovaunureittien  läheisyydessä. Vuokraustoimintaa tukee 
vakuutusyhtiö  Helvetia Insurance  sekä  Swiss People's Bank (Tschopp 1993). 
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Pyöriä vuokrataan asemilta puoleksi päiväksi,  koko  päiväksi  tai  viikoksi. 
Hinnat vaihtelevat  sen  mukaan onko kyseessä tavallinen kaupunkipyörä, 
maastopyörä  tai lastenpyörä  (ks. taulukko  4.10). Taijolla on  myös ns. perhe- 
paketti, jossa pyörän lisäksi saa lastenistuimen. Pyöriä voi vuokrata  koko 

 vuoden, mutta valikoima  on  pienempi talvikautena. Pyörää vuokrattaessa  on 
 aina esitettävä henkilöllisyystodistus. Kaikki vuokrapyörät uusitaan vuoden 

käytön jälkeen  ja  käytetyt huutokaupataan. 

Taulukko  4.10.  Pyörien vuokrausmaksut Sveitsissä. (Schweizerische Bundes-
bahnen  1996) 

Pyörämalli  Y2  päivää*  1  päivä  1  viikko 

Tavallinen  **  15 19 75  

Maasto  21 26 103  
Lasten  maasto  12 13 53  

Perhepaketti -  51 203  
Palautus vuokrausasemalte 

** Lastenistuin  tavallisiin pyöriin ilmaiseksi 

***Kaksi tavallista  ja  yksi  lasten pyörd  

Pyörän voi luovuttaa takaisin myös eri asemalla kuin missä  se on  vuokrattu, 
mutta tällöin peritään  11  markan  (3  CHF) lisämaksu  ja  pyörän  on  pitänyt olla 
vuokrattu vähintään päiväksi. Pyörän vuokrausta  on  myös markkinoitu 
esitteellä. 

Pyörää vuokratessaan asiakas voi ottaa myös vakuutuksen pyörän rikkoutu-
misen varalta. Ilman vakuutusta vuokraaja maksaa korjauskustarinukset itse 
ellei lähellä ole vuokrausasemaa, jossa pyörän voi vaihtaa. Vakuutuksen otta-
essaan korjauskuluista  90 %  tulee vakuutusyhtiön maksettavaksi. Matkava-
kuutuksesta saa korvauksen myös  matkan keskeytyessä esim.  sairauden  tai 

 pyörän rikkoutumisen vuoksi. Tällöin vakuutus korvaa  matkan  takaisin jouk-
koliikenteen taksojen mukaan. (Schweizerische Bundesbahnen  1996)  

Pyörän kuljetus rahtina 
Pyörän lähettäminen rahtitavarana onnistuu kaikilta Sveitsin rautatieasemilta. 
Maksu  on  noin  32  markkaa  (9  CHF)  ja  pyörän suojaksi voi hankkia  kovan 
muovikuoren  43  markalla  (12  CHF) (ks.  kuva  4.15).  Pyörän katoamisesta  ja 

 rikkoutumisesta voi saada korkeintaan  3 600  markan  (1 000  CHF) korvauk-
sen  ja  sitä arvokkaammille pyörille suositellaan oman vakuutuksen 
hankkimista. 

Lähes kaikilta (noin  3/4 %) asemilta  pyörän voi lähettää myös kansainvälise-
nä matkatavarana, jolloin hinta  on 54  markkaa  (15  CHF). Myös Sveitsissä  on 

 ongelmana, ettei tarkkaa pyörän kuljetuksen kestoa pystytä arvioimaan etukä-
teen. Vuosien  1994-1995  aikana pyörän kuljetus rahtina väheni noin viiden-
neksen (Rufenacht  1995).  Tietoa kansainvälisten kuijetusten määrästä ei ole. 
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Kuva  4.15.  Pyörän kulfetussuoja Sveitsin rautateillä. 

4.4.2 Basel  

Puolet kaikista Pohjois-Sveitsissä sijaitsevan Baselin kaupungin matkoista 
tehdään joukkoliikenteellä  ja  joka viides pyörällä. Yksityisautoilun alhainen 
osuus johtuu  mm.  kaupungin tiiviistä rakenteesta  ja  siitä aiheutuvasta helposti 
ruuhkautuvasta liikenteestä. Rajojen läheisyydessä kaupungin  on  ollut vaikea 
hajautua  ja autonomistusaste  onkin Sveitsin aihaisin, noin  300  henkilöautoa 

 1 000  asukasta kohden. (Tschopp  1997)  

Baselin joukkoliikennejärjestelmän  rungon muodostavat raitiovaunut, joilla 
tehdään noin  75  %  kaikista kaupungin sisäisistä joukkoliikennematkoista. 
Bussit  ja  kolmella linjalla kulkevat johdinautot täydentävät järjestelmää. Ba-
selissa liikennöivät sekä kaupunkikantonin että maaseutukantonin omistamat 
joukkoliikenneyritykset. Seudullisen näyttölipun voi hankkia  koko  alueelta. 
Baselin sijaitessa Saksan  ja  Ranskan rajojen tuntumassa työmatkaliikenteessä 
tärkeä kulkumuoto  on  myös juna  ja  julkisen liikenteen  ja  pyöräilyn yhdistä-
mistä  on  kaupungissa edistetty voimakkaasti sekä raide-, raitiovaunu- että 
bussiliikenteessä. Yhteistyö Baselin pyöräilyjärjestön  ja joukkoliikenneyri-
tysten  kesken  on  tiivistä. 

Pyöräpysäköinti 
Pyöräpysäköinnin  järjestäminen  on  Baselissa ongelma etenkin päärautatiease-
maila. Asema-alue  on  myös raitiovaunuliikenteen tärkeä vaihtopaikka  ja  pyö-
rien pysäköinti  on  runsasta  ja  sekavaa. Vuoden  1997  aikana tilannetta vai-
keutti asema-alueella käynnissä ollut uuden raitiovaunujen pysäkkialueen ra-
kentaminen, jonka myötä tilaa tulee enemmän paitsi joukkoliikenteelle myös 
uudelle pyöräkeskukselle. Valvottuja  ja maksullisia  paikkoja  on  Sveitsin  
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ensimmäiseen pyöräkeskukseen suunniteltu noin  1 000  pyörälle. Aseman lä-
heisyydessä  on  pyöriä laskettu oleva päivittäin noin  3 000,  joten pyöräkes

-kuskin  tuo  vain  osittaisen ratkaisun ongelmaan. (Tschopp  1997) 

Baselin  rautatieasemalla kaupunki  on  järjestänyt pääosan pyöräpysäköinnistä 
katettuun tilaan aseman läheisten siltojen  alle.  Osalle pyöriä  on  varattu seitse-
män  markan  (2  CHF) kolikkopanttia vastaan toimiva maahan kiinnitetty vai-
jerilukko, mutta ohjeista huolimatta näitä telineitä ei osata käyttää.  Osa  pyö-
räilijöistä luuleekin telineitä maksullisiksi. Vähintään yhtä paljon kuin järjes-
tettyjä pyöräpaikkoja  on Baselissakin  pyöriä pysäköity kaiteisiin, liikenne- 
merkkeihin  ja ajoratojen välikaistoille.  Asemalla  on  käytössä myös erillinen 
varastohuone pyörille. Huone  on  avoinna  klo  5.00-0.50,  mutta valvontaa  tai 
lukitusta  ei huoneessa ole. 

Pyöräpysäköinnin  järjestämiseen raitiovaunulinjoilla  on  viime vuosina kiinni-
tetty paljon huomiota. Aivan ydinkeskustaa lukuunottamatta lähes kaikkien 
pysäkkien läheisyydessä  on  jonkinlaiset tehneet myös pyorille. Uusimmat 
ovat katettujaja niissä  on  panttia  vastaan toimiva lukittava vaijeri. Raitiovau-
nuyhtiö  on  maksanut suurimman osan telineistä. Osan telineistä  on  maksanut 
mainoksia myyvä yritys, joka  on  näin saanut viideksi vuodeksi ilmaista mai-
nostilaa katetun pyöräparkin seinistä, näkyvältä paikalta lähellä raidetta  ja 

 asemaa. Baselissakin pyöräpysäköinnin ongelmana  on  viime aikoina ollut 
ilkivalta. 

Pyörän kuljetus joukkoliikennevälineessä 
Pyörän kuljetus  on  sallittu kaikissa Baselin alueen joukkoliikennevälineissä 
ilman aikarajoituksia. Pyöräilijä voi oman harkintansa mukaan ottaa pyörän 
mukaansa kaikkina aikoina, mutta ruuhka-aikoina kuljetus  on  kuitenkin han-
kalaa  ja  siksi vähäistä. Valituksia vaatteiden sotkeentumisesta  tai  vaunun  ah-
taudesta  ei ole  tullut.  Eniten pyöriä kuljetetaan viikonloppuisin. 

Pyöriä kuljetetaan vanhinimissa raitiovaunuissa  ja  busseissa ns. monitoimi-
osastoissa, jotka  on  ensisijaisesti varattu lastenrattaille  ja pyörätuoleille. Uu-
distettujen raitiovaunujen keskimmäisissä vaunuosastoissa  on  vuodesta  1987 

 lähtien ollut kandeksan koukkua pyorien ripustamista varten. (Tschopp 
 1993).  Takapyörä tuetaan käännettävien istuimien  alla  oleviin telineisiin. 

Pyörän kuljetuksen ollessa vähäistä toimivat kääntöistuimet normaalisti istui- 
mina. Pyörämatkailupalveluna  tarjottiin ennen uudistettujen raitiovaunujen 
käyttöönottoa viikonloppuisin liikennöivää pyöräbussia, jossa oli perään kiin-
nitetty pyöräperäkärry. 

Pyörän kuljetus Baselin kaupunkihiikenteessä maksaa  12  markkaa  (3.40  CHF) 
 ja  lipun voi ostaa etukäteen automaatista. Alennuslippuja ei pyörän kuljetuk

-sessa  ole  ja  melko korkea hinta hillitsee halua ottaa pyörä mukaan. Raitiovau-
nujen pyöräpaikkoihin voi tehdä myös ryhmävarauksen. Toistaiseksi kaupun-
gin joukkoliikenteen  ja SBB:n pyörälippujärjestelmiä  ei ole yhdistetty vaikka 
keskustelua aiheesta  on  käyty. 
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Pyöräratikka  
Raitiovaunulinja  10  kattaa myös läheiset Ranskan  ja  Saksan pikkukaupungit 
kulkien Baselin esikaupunkialueelta keskustan läpi Ranskaan. Linjaa liiken-
nöi yksityinen, mutta pääosin Baselin maaseutukantonin omistuksessa oleva 
Baselland  Transport  (BLI)  yhtiö. Kokonaismatka-aika linjalla  on 61  minuut-
tia. (Tschopp  1993) 

Pyörätelineitä  on  lähes kaikilla linjan yhteensä  39  pysäkillä. Suurin  osa teli-
neistä  on  myös katetta. Suurimmalla liityntäpysäköintiasemalla Ettingenissä 

 on 120 pyöräpaikkaa. Pyöränkuljetus on  sallittu koukuissa  ja telineissä  niin-
kuin kaikissa Baselin alueen uusimmissa raitiovaunuissa (ks.  kuva  4.16). 

 Ranskan puoleiselta Leymenin asemalta  on  voinut vuodesta  1991  myös vuok-
rata pyörän. Erilaisia sveitsiläisiä pyöriä  on  asemalla noin  70 kpl  ja esim. 

 vuonna  1992  touko-lokakuun aikana pyöränvuokraajia kävi asemalla  1 522 
kpl. (Tschopp 1993)  Linjaa  10  onkin markkinoitu erityisenä Velotram 
-linj  ana. 

Kuva  4.16.  Pyörän  ku/fetustelineet Base/in raitiovaunulinjalla nro  10.  
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5  TOIMENPITEET PYÖRÄILYN  JA  JOUKKOLIIKENTEEN 
 YHDISTÄMISEN EDISTÄMISEKSI  

5.1  Liityntäliikennekulkumuodon  valintaan vaikuttavat tekijät  

5.1.1  Yhdyskuntarakenne  

Tärkeimmät liityntäliikennemuodon valintaan vaikuttavat tekijät ovat  matkan 
 pituus asemalle  tai pysäkille. Toimintasäteeltään  laajin alue liityntäliikenne-

muodoista  on  yleensä joukkoliikenteellä. Hieman lyhyemmältä etäisyydeltä 
asemalle tulevat henkilöautoilijat  ja  heidän kyytiläisensä, eli ns. saattoliiken

-teen  käyttäjät  (Kiss and Ride).  Pyörällä tehdään yleensä  parin  kolmen kilo-
metrin liityntäliikennematkat, kun jalan kuljetaan yleensä  vain  muutama sata 
metriä bussipysäkille  tai  alle  kilometri asemalle. (ks.  kuva  5.1) 

30 min  
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otöisyys  (km) 

20 km  Henkilö-  20 min  
aksi 	auto  

Kö 	
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Kövely. 
10km  bu 	-- msBussi 

__- 10mm  
Vai 	 -  

5 km  ku- 	erminaali  
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1km 	- ntö- 
kuFetus 	1 	________  
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'I,  
Pikavuoromatko  I  

Kuva  5.1. Liityntämatkapikavuoroon  eri kulkutavoilla (Tielaitos, liikenneministeriö & Linja- 
autoliitto  1993) 

Joukkoliikennepysäkkien sijoittelussa  on  Suomessa käytetty ns. kävelyetäi-
syystavoitteita. Omat maksimietäisyystavoitteensa pysäkkien sijainnin suh-
teen  on  määritelty keskusta-, kerrostalo-, pientalo-  ja haja-asutusalueille. 

 Myös työpaikka-alueille  on  määritelty omat saavutettavuusalueensa. 

Alueilla, joilla bussiliikenne halutaan tarjota kilpailukykyisenä. vaihtoehtona 
henkilöauton käytölle, tulee kävelyetäisyyden olla enintään  250  metriä. 
Maaston kaltevuus voidaan suunnittelussa ottaa huomioon lisäämällä  10  met-
riä lisämatkaa jokaista metrin korkeuseroa kohti. Arvio todellisesta kävelye-
täisyydestä saadaan kertomalla  linnuntie-etäisyys l,3:lla. (Ympäristöministe-
riö  1995).  Junaliikenteessä  asemien etäisyydet ovat huomattavasti suurem-
mat, kuten ovat myös junamatkojen pituudet. 
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Vastaavia pyöräilyetäisyystavoitteita ei Suomessa ole määritelty, mutta ne 
voidaan karkeasti arvioida kertomalla kävelyetäisyystavoite noin 3:lla. Pyö-
räilijän  on  todettu tekevän joukkoliikennepysäkille noin kolme kertaa pidem

-pia  matkoja  kuin kävelijän. Kokonaismatka-aika  on  suunnilleen sama käveli-
jällä  ja pyöräilijällä. Laskutapaa monimutkaistaa  se,  että pyörätieverkosto  on 

 yleensä kävelytieverkostoa puutteellisempi. Koska  osa  pyöräilijöistä etenkin 
vilkkaimmilla alueilla ei suostu pyöräilemään ajoradalla, voi puuttuva pyörä-
tieyhteys asemalle  tai pysäkille  vähentää halua pyöräillä lyhyitäkin  matkoja. 

 (ks.  kuva  5.2)  
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Kuva  5.2. Pikavuoron tavoitettavuus  kävellen, pyörälläja taksilla. (Tielaitos, liikenneminis-
teriö & Linja-autoliitto  1993).  

Hyväksyttävä  matkan  pituus pysäkille riippuu myös matkustajaa vaihtoehtoi-
sista kulkutavoista. Henkilöautopaikan sijaitessa  talon  pihassa  ja bussipysä

-kin esim.  parin  sadan metrin päässä saattaa matka henkilöautoiluun tottuneel-. 
 le  olla liian pitkä käveltäväksi  tai pyöräiltäväksi. Jos joukkoliikenteelle  ei ole 

vaihtoehtoa sietää yksilö vähän pidemmänkin  matkan  eikä ehkä pidä  parin  id-
lometrin pyörämatkaakaan ongelmallisena.  

Hollannissa selvitettiin  (v. 1995)  miten joukkoliikenteen käyttöaste muuttuisi 
kun pysäkkien sijainti suunniteltaisiin pyörämatkojen eikä kävelymatkojen 
mukaan. Hyväksytty liityntäliikenteen matka-aika  on  yleensä korkeintaan 

 15-20  minuuttia. Pyöräilynopeuden ollessa keskimäärin  15 km  tunnissa  on 
 hyväksytty pyörämatkan pituus joukkoliikennepysäkille noin  3.75-5 km. 

 Suunniteltaessa joukkoliikennelinjat säännöllisenä verkostona voivat bussi- 
linjojen väliset etäisyydet voivat olla  7.5-10 km  pyöräilyn ollessa yhä toimiva 
liityntäliikennekulkumuoto. (Godefrooij  1996) 
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Pysäkkien  välinen etäisyys voi siis olla kolminkertainen suunniteltaessa py-
säkkien sijoittelu pyörä- eikä kävelyetäisyystavoitteen mukaan. Alue,  jota 
joukkoliikenne  voisi palvella olisi näin  9-kertainen  ja  näin myös potentiaaiis

-ten  matkustajien määrä voisi kasvaa samassa suhteessa. Pidemmät välit py-
säkkien  ja  linjojen välillä merkitsevät myös nopeampaa joukkoliikennettä  ja 

 tarvetta vähempiin linjoihin. Säästöt voitaisiin käyttää lisäämällä vuorovälejä 
 ja palvelutasoa. Pyörämatkan sovittaminen joukkoliikenteen  käyttöön helpot-

tuu aina vuorovälien tihentyessä. (Godefrooij  1996)  

Tätä teoreettista mallia voidaan soveltaa lähinnä alueilla, jossa pyöräilyllä  on 
 jo  merkittävä osuus liikennemuotona  ja  jossa voidaan kohtuullisesti pyöräillä 

läpi  talven.  Harvojen pysäkkivälien  ja  linjojen mallissa kävelymatkoja liityn-
täliikennemuotona voidaan joutua tukemaan syöttöliikenteellä. Kaikkien ei 
voi edellyttää voivan pyöräillä  ja  Suomessa  on  merkitystä myös talvella  ja 

 siihen kiinteästi liittyvällä teiden  ja  katujen kunnossapidolla. Teoreettisilla 
malleilla voidaan kuitenkin löytää vankkoj  akin  perusteluja pyöräilyn mandol-
lisuuksista bussiliikenteen liityntäliikennemuotona ainakin joillain alueilla. 

Tärkeä keino joukkoliikenteen, pyörän  ja  näiden yhdistelmän houkuttelevuu
-den  lisäämiseksi  on henkilöautopaikkojen sijoittelu  pääsääntöisesti yhtä kau-

as kuin joukkoliikenteen pysäkit  ja  ainakin kauemmas kuin pyörävarastot  ja 
 -tehneet. Keskitetty henkilöautopysäköinti  on  myös edullisempaa järjestää 

kuin taloyhtiöiden erillispysäköinti pihaan. Pyörällä liikkeellelähdön pitää ol-
la aina helpompaa  ja  nopeampaa kuin henkilöautolla lähtemisen. Samankal-
taista pysäköintipolitiikkaa pitää suosia myös työpaikoilla, taajamissa  ja 
kauppakeskuksissa.  

Kunnan  koko ja yhdyskuntarakenne  vaikuttavat myös siihen miten kilpailevia 
kulkumuotoja pyörä  ja joukkoliikenne  ovat keskenään. Liityntäpyöräilyn 
mandollisuudet lisätä joukkohiikenteen kokonaissuoritetta ovat parhaat suuril-
la kaupunkiseuduilla, joissa matkat ovat pitkiä  ja  riittävän väestöpohjan 
vuoksi joukkoliikenne  on  taloudellisesti melko vahvoilla. 

Pienessä kunnassa vähäisetkin siirtymät joukkoliikenteen käytöstä pyöräilyyn 
voivat olla heikosti kannattavien joukkoliikennevuorojen kannalta kohtalok-
kaita. Toisaalta pienten kaupunkien sisäisessä liikenteessä pyörä kilpailee ni-
menomaan henkilöhenkilöauton kanssa  jo lyhyilläkin  matkoilla joukkohiiken

-teen  merkityksen ollessa vähäinen pyöräilyyn verrattuna. Merkittävää  sen  si-
jaan  on  jos  pyörä- joukkoliikenneyhdistelmällä voidaan  haja-asutusalueilla 
tukea joukkoliikenteen järjestämistä. 

Pysäkkien sijoittelulla  vaikutetaan joukkoliikenteen houkuttelevuuteen. Kun 
eri suuntaan kulkevien bussien pysäkit ovat tien vastakkaisilla puolilla yli  sa-
dankin  metrin  ja  suurissa eritasohiittymissä useammankin sadan metrin päässä 
toisistaan  on menomatkalla pysäkihle jätetyn  pyörän  hakeminen  paluumatkal-
la hankalaa. Näin  on  etenkin silloin kun tien yhitystä varten suunnitellut suo-
jatiet, yli-  ja alikulut  ovat kaukana pysäkeiltä. Pysäkkien sijoittelussa 
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pitäisikin pyrkiä siihen että pysäkit ovat mandollisimman usein toisiaan 
lähellä  ja  asian varmistamiseksi luoda tarvittavat suositukset suunnittelu-  ja 
kaavoitusohjeisiin.  

5.1.2 Joukkoliikenteen  palvelutaso 

Hyväksyttävä matka joukkoliikenteen pysäkille  tai  asemalle riippuu myös 
joukkoliikenteen vuoroväleistä. Vuorovälien ollessa lyhyitä voi liityntämatka 
olla pidempi, koska myöhästyminen esim.  kelin  vuoksi tietystä vuorosta ei 
tuo kohtuutonta lisäodotusaikaa. Yleensä käyttäjä hyväksyy sitä pidempikes-
toisen liityntäliikennematkan mitä pidempi  on joukkoliikennematka. 

Se,  mitä palveluja joukkoliikenneyritykset tarjoavat pyöräileville asiakkail-
leen voi joko houkuttaa uusia pyöräilijöitä joukkoliikenteeseen  tai  estää lii-
tyntäpyöräilyn kokonaan. Merkitystä  on pyöräpysäköinnin järjestämisellä, 
pyöränkuljetusmandollisuuksilla  ja sen helppoudella  sekä yleisellä palvelualt-
tiudella. Kapasiteetin lisäksi merkitystä  on  myös palvelun luotettavuudella, 
tiedotuksella  ja hinnoittelulla.  Selkeä  ja  maksuton kaikista eri lähteistä saata-
va yhtenäinen informaatio  on  tarpeen. 

Joukkoliikenteen  yleisellä imagolla sekä liityntäpyöräilyjärjestelyjen tason 
luomalla imagolla  on  merkittävä vaikutus  koko joukkoliikenteen  käyttöön se-
kä pyörän käyttöön liityntäliikennevälineenä.  

5.1.3 Vuodenaikaiset  vaihtelut 

Syksyllä  ja  viimeistään talvella pyöräily vähenee. Usein myös pyörätelineet 
poistetaan asemilta, pysäkeiltä, kiinteistöistä  ja  työpaikoilta  tai  niiden puhdis

-tas  lumesta laiminlyödään  ja  näin vaikutetaan liityntäpyöräilynkin vähenemi-
seen. Talvella liityntäpyöräilyn vaihtoehtona  on  lähinnä joukkoliikenne,  kä- 
vety  tai autokyyti,  harvemmin  koko matkan  tekeminen autolla.  Osa  saattaa 
myös vaihtaa pyörän autoon liityntäliikennevälineenä, mutta auton omistaj  illa 

 on  useimmiten taipumus ajaa  koko  matka autolla.  

Osa  autoilijoista tekee työmatkansa kesäkautena pyörällä  ja  tämä saattaa  ii-
sääntyä  pyöräilyn suosion kasvaessa. Näiden kesäpyöräilijöiden saamisessa 
talvikaudeksi joukkoliikenteen käyttäjiksi joko suoraan  tai  pyörä-joukkolii-
kenneyhdistelmallä  on  huomattava potentiaali. Pyöräilijöillä  on  pienempi 
kynnys siirtyä talvikaudella pyörä-  ja joukkoliikenneyhdistelmän käyttäjiksi 

 kuin  koko matkan  autolla ajavilla. Vastaavasti liityntäpyöräilijä  on liityntäau-
toilijaa  helpompaa saada käyttämään joukkoliikennettä myös muulloin. 

Osalla pyöräilijöistä liityntäpyöräilyä saattavat huonot sääolot myös lisätä, 
koska  koko  matkaa ei haluta sateella  tai  kovalla pakkasella pyöräillä. Siksi 
liityntäliikenteen kapasiteettia, esim. telineitä poistamalla ei saa heikentää ke-
säkauden jälkeen vaan pitää kiinnittää huomiota etenkin väylien hiekoituk

-seen,  valaistukseen  ja lumenpuhdistukseen. Katetut pyörätelineet  ovat 
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Suomen sääoloissa tarpeen. Mandollisuuksia kausivaihtelujen lieventämiseen 
 on  paljonkin painopisteen ollessa talvikunnossapidon parantamisessa.  

5.1.4  Pyöräily-ympäristö  ja  yksilölliset tekijät 

Pyöräilyn houkuttelevuuteen liityntäliikennemuotona vaikuttavat samat seikat 
kuin pyöräilyyn yleensäkin;  sää,  pyöräilijän oma kunto, pyörän kunto, pyöräi-
ly-yhteyden taso, imagoasiat jne. Liityntäpyöräilymatkat ovat tosin kokonaan 
pyörällä tehtyä matkaa lyhyempiä  ja  puutteellisen pyöräily-ympäristön vaiku-
tus kulkumuodon valintaan pienempi. 

Useat tekijät  koko  pyörä-joukkoliikennematkan aikana vaikuttavat pyörän 
käytön houkuttelevuuteen liityntäliikennemuotona, alkaen  kodin pyörävaras-
tosta ja  päätyen esim. työpaikalle  tai  koulun pihaan. Korkeat kynnykset pyö-
rävarastoon vaikuttavat haluun ottaa pyörä esille. Varaston puute lisää pyörä-
varkauksia  ja  vähentää pyöräilyn houkuttelevuutta. Pyörän helppo siirto lii-
kennevälineeseen, kuljetuksen edullisuus  ja  luotettavuus siitä, että pyörä 
mahtuu mukaan lisäävät pyörän kuljetuksen houkuttelevuutta. 

Myös  matkan  toisessa päässä hyvät pyöräily-yhteydet, suurimmilla asemilla 
mandollisuus pyörän vuokraukseen  ja  turvallinen pysäköintipaikka ns. kak-
kospyörän säilytykseen lisäävät houkuttelevuutta pyöräillä. Nämä ovat tärkei-
tä markkinoinnin kohteita pyrittäessä joukkoliikenteen kokonaismatka-aiko-
jen lyhentamiseen. Liityntäkulkumuodon valintaan vaikuttavat lisäksi  mm. 

 henkilökohtaiset mieltymykset  ja  tavat sekä kulkuvälineiden vaihtojen 
sujuvuus. 

Turvallisen tuntuinen, viihtyisä  ja  mandollisimman suora yhteys asemalle  tai 
pysäkille  lisää pyörällä tehtävän liityntäliikenteen houkuttelevuutta. Huono 
talvikunnossapito, monet risteykset, vaikeat teiden ylitykset, suuret reitin  kor-
keuserot, epäyhtenäinen  pyöräily-yhteys sekä  mm.  huono valaistus  ja  tuuli-
suus vähentävät pyöräilyä. Yksikin pimeä  ja  vaarallisen oloinen alikulku saat-
taa estää liityntäliikennematkan kokonaan  tai  houkuttaa pyöräilijöitä  ja  jalan-
kulkijoita vaarallisiinkin tienylityksiin. Hankala pyörämatka pysäkille voi 
houkuttaa oman auton käyttöön, vaikka pysäkki  tai  asema olisi fyysisesti 
lähelläkin.  

5.2  Pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  yhdistämisen edistäminen  ja 
sen  vaikutukset  

5.2.1  Vaikutukset kulkumuotojakaumaan 

Hollannissa Delftin yliopisto  on  tutkinut  (v. 1993) pyöränjajoukkoliikenteen 
matkaketjun  edellytyksiä luoda toimiva vaihtoehto yksityisautolle. Tilastotie-
tojen mukaan joukkoliikenne  on  houkutteleva vaihtoehto autolle  vain  jos ko-
konaismatka-aika ei ole yli  1.5 kertainen henkilöautomatkaan  nähden. Usein 
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liityntämatka  vie  niin suuren osan matka-ajasta, että  koko matkaketju  kestää 
yksittäistä henkilöautomatkaa kauemmin. (Godefrooij  1996) 

Deiftin  tutkimuksessa selvitettiin joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muut-
tumista  ja sen  kilpailukykyä henkilöautoiluun nähden  jos  pyörä olisi aina 
käytettävissä matkoihin ennen  ja  jälkeen joukkoliikennematkan. Tällöin 
myös pyöräpysäköinti olisi järjestetty asianmukaisesti. Tutkimuksen mukaan 
joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi pidemmillä matkoilla  14 %  etenkin jouk-
koliikennematkan jälkeisen helpon pyöränkäyttömandollisuuden ansiosta. 
(Godefrooij  1996)  

Pyöräilyn lisääntyminen vähentää joukkoliikenteen käyttöä lyhyillä noin  2-5  
kilometrin matkoilla sekä  ostos- ja koululiikenteessä.  Pyörän käyttö joukko- 
liikenteen liityntäliikennemuotona lisää joukkoliikenteen käyttäjämaan . eten-
kin yli viiden kilometrin matkoilla sekä vapaa-ajan liikenteessä.  (Bracher & 
Kraift-Neuhauser 1992).  Lyhyitä  matkoja  ovat Suomessa  mm.  pienten kau-
punkien sisäiset matkat. Pidempiä  matkoja  ovat suuri  osa  suurimpien kaupun-
kien  ja kaupunkiseutujen bussimatkoista,  maaseudun bussimatkat sekä 
raideliikennematkat. 

Raideliikenteen liityntäliikennematkoilla liityntäbussimatka  voidaan korvata 
pyörämatkallaja syöttöliikenteen matkustajamäärät voivat etenkin kesäaikaan 
laskea. Syöttöliikenteen palvelutaso ei saisi kuitenkaan merkittävästi heiken-
tyä,  sillä  joillekin  se  saattaisi olla syy siirtyä käyttämään henkilöautoa liityn-
tähikennevälineenä  tai  koko  matkalla  tai  jättää matka kokonaan tekemättä. 
Lippujärjestelmästä riippuen liityntäpyöräilyn ajoittainen lisääntyminen ei 
kuitenkaan välttämättä vähennä joukkoliikenteen tuloja. Pääasiassa kertalip-
puihin perustuvissa järjestelmissä muutaman kauniin kesäpäivän tuomat 
muutokset lipputuloihin näkyvät näyttölippujärjestelmiä paremmin. 

Pyöräilyllä  on  merkitystä myös kävelyn suosioon liityntäliikennemuotona. 
Pyöräilyn korvatessa liityntäliikenteessä kävelyä ei saavuteta yhteiskuntata-
loudellisia  tai ympäristöetuja,  mutta yksilötasolla matka-ajan lyhenemisellä 

 on  merkitystä. Kävelyä nopeampi liityntäpyöräilymandollisuus lisää tyytyväi-
syyttä myös joukkoliikenteen asiakkaana. 

Sujuva liityntäpyöräilymandollisuus voi myös synnyttää uusia joukkoliiken-
nematkoja.  Osa  etenkin vapaa-ajan matkoista voidaan tehdä herkemmin, kun 
pyörän pysäköinti asemalla  on  turvallista  ja  kun pyörän kuljetus  on  edullista 

 ja  sujuvaa. Toisaalta joukkoliikenteen voimakas edistäminen  ja  hyvä palvelu-
taso ovat kaikilla alueilla omiaan vähentämään kaikkien muiden kulkumuoto-
jen käyttöä. 

Liityntäpysäköintijärjestelyissä  etusijalla pitäisi olla pyöräilyn edellytysten 
parantaminen niillä alueilla, joilla etäisyydet asuntoalueilta asemalle ovat 
pääsääntöisesti  vain 1-5  kilometriä.  Haja-asutusalueilla  ja  laajoilla työssä-
käyntialueilla autoilun liityntäliikennepalvelujen kehittäminen  on 



70 	 Pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  yhdistäminen 
TOIMENPITEET PYÖRÄILYN  JA  JOUKKOLIIKENTEEN  YHDISTÄMISEN EDISTÄMISEKSI 

perusteltavissa  matkojen  pituuden vuoksi, etenkin kun väestöpohja  on  liian 
pieni toimivan joukkoliikenteellä tehtävän syöttöliikenteen ylläpitämiseksi. 
Tietoa liityntäliikenteen suoritteistaja kulkutavoista tarvitaan oikeiden paino - 
tusten  löytämiseksi.  

5.2.2  Liityntäpyöräilyn  hyöty-kustannussuhde 

Liityntäpyöräilyn  edistämisestä saatavia hyötyjä  ja  kustannuksia laskettaessa 
pitää ottaa huomioon useita väJillisiä tekijöitä, vaikka näitä ei aina olisi mah-
dollista suoraan markoissa laskeakaan. Esim turvallinen pyöräpysäköinti saat-
taa lisätä joukkoliikenteen käyttöä  ja pyöräpysäköinti -investoinnit näkyvät 
välillisesti joukkoliikenteen lipputuloissa. Yhteiskunnallisia hyötyjä saavute-
taan välillisesti kansanterveyden kohenemisesta pyöräilyn lisääntyessä. Kun-
nan saamat hyödyt pyöräilypalvelujen kehittämisestä liittyvät vielä vaikeam-
min mitattaviin  koko liikennejärjestelmää ja esim.  ympäristön tilaa, maakäy-
tön tehostumista  ja  liikkumisen tasa-arvoisuuden lisääntymistä koskeviin 
tekijöihin. 

Suoria kustannuksia pyöräilyn edistämisestä joukkoliikennematkan osana tu-
lee pyörätelineistä, valvotun pyöräpysäköinnin järjestämisestä, bussien  ja ju- 
then  uudelleenjärjestelyistä pyöränkuljetuksen helpottamiseksi sekä  em.  pal-
veluiden markkinoinnista. Välillisiä kustannuksia tulee  mm.  pyöräteiden ra-
kentamisesta  ja  kunnossapidosta,  jota  tehdään joka tapauksessa muistakin 
kuin joukkoliikennettä palvelevista syistä. 

YTV:n  vuodelle  2020  ulottuvassa liityntäpysäköintistrategiassa  on  arvioitu 
henkilöautolla tehtävän joukkoliikenteen liityntäliikennematkojen lisäämisen 
hyötyjäja kustannuksia. Seuraavat laskelmassa otetut tekijät voidaan soveltu

-vin  osin ottaa huomioon myös liityntäpyöräilyn hyöty-kustannussuhdetta 
arvioitaessa: 

-  investointikustannukset 
- kunnossapitokustarmukset 
- joukkoliikenteen lisäliikennöintikustannukset 
-  matka-aikamuutokset liityntäpysäköijille, muille henkilöautoilijoille  ja 

joukkoliikenteen matkustaj ilie 
- ajoneuvokustannusten  muutokset henkilöautoliikenteelle 
-  onnettomuus-  ja päästökustannusmuutokset  henkilöauto-  ja joukkoliiken

-teelle 
- päästömuutokset  henkilöauto-  ja joukkoliikenteelle 
-  säästöt keskustan pysäköinti-investoinneissa 

Liityntäautoilun  hyöty-kustannussuhteeksi saadaan  0,43 %  jos  mandollisia 
keskustan pysäköinti-investoinneista saatavia säästöjä ei oteta laskelmaan 
mukaan. Suurimmat epävarmuustekijät mallissa liittyvät kaikkiin matka-aika-
muutoksiin  ja lähtötietojen  puutteellisuuteen. (Pääkaupunkiseudun yhteistyö- 
valtuuskunta  1997). Liityntäpyöräilyyn sovellettaessa  epävarmuustekijät 
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kasvavat, koska luotettavia pitkien aikasarjojen tietoja pyöräilysuoritteista  tai 
pyöräpysäköinnistä  asemilla ei ole saatavilla. Pyörien kuljetuksesta saatavia 
hyötyjäja kustannuksia  on  niinikään vaikea laskea lähtötietojen puuttuessa. 

Liityntäautoiluun  verrattuna pyöräilyn väylä-  ja pysäköinti -investoinnit sekä 
kunnossapitokustannukset ovat  vain  murto-osa henkilöautoliikenteen  tarvitse-
mista  investoinneista. Esim. YTV:n selvityksessä  on  arvioitu Helsingin  5 300 

 uuden liityntäpysäköintipaikan  ja  palvelevan autopaikan rakentamiseen tar-
vittavan  61,2  miljoonaa markkaa kun  8 010  uuden pyöräpaikan rakentamis-
kustannuksiksi  on  arvioitu  vain 2,5  miljoonaa markkaa. Laskelmassa  on  ole-
tettu että puolet pyöräpaikoista  on  tavallisia paikkoja  (200 mklpyöräpaikka) 

 ja  puolet katettuja  (800 mk/pyöräpaikka).  (Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunta  1997). Päästökustannuksia  ei pyöräilystä aiheudu lainkaan  ja  on-
nettomuuskustannuksiakin  arvioitaessa  on  otettava huomioon, että pyöräilys-
tä ei ole vakavaa vaaraa muulle liikenteelle. (ks.  kuva  5.3)  

Kuva  5.3.  Eri kulkumuotojen käyttökustannulcet  12 km  työmatkalla. Laskelmassa  on  otettu 
huomioon eri kulkumuotojen kayttökustannukset yksilölle  (auto 1,5 rn/c/kin,  bussi  1,2 mk/km, 

 juna  0,7 mk/km  ja  pyörä  0,2 mk/km)  sekä pysäköintikustannukset  (auto 5,6 mklhlöja  pyörä  
0,4  mk'hlO). Junarnatkustaj  illa  matkaan liittyy  2 km liityntämatka. (Bracher 1992). 

Liityntäpyöräilyä  ei voi suoraan verrata liityntäautoiluun  tai liityntämatkan 
 tekemiseen  bussilla,  koska eri kulkumuodoilla tehdyt matkat eroavat pituu-

deltaan merkittävästi toisistaan. Liikennepolitiikan kannalta  on  tärkeää tietää 
mitä kulkumuotoja kannattaa ensisijaisesti edistää eri etäisyyksillä asemiltaja 
pysäkeiltä  ja  miten vuodenajat tosiasiassa vaikuttavat liityntäliikenteeseen. 
Jotta liityntäpyöräilyn hyötykustannussuhde voidaan arvioida tarvitaan tar-
kempaa tietoa joukkoliikenteen nykyisistä liityntäliikennemuodoista. 
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hyödyntää olemassaolevat katokset  mm.  siltojen  alla ja  sosiaalisen  kontrollin 
 kannalta keskeiset paikat. Telineitä  ja pyörävarastoja  ei tulisi sijoittaa yli  50  

metrin päähän pysäkilta  tai  asemalta kuin korkeintaan pieniä maan . silloin 
kun muita paikkoja  on  lähellä asemaa. 

Oikealla pyöräpaikkojen sijoittelulla paitsi houkutellaan matkustajia käyttä-
mään pyörää liityntäliikennekulkumuotona myös vähennetään tarvetta luvat-
tomaan pysäköintiin liikennemerkkeihin, valopylväisiin tms. Käyttäjän kan-
nalta oikeassa paikassa oleva helppokäyttöinen pysäköintipaikka siistii myös 
asemien yleisilmettä. Pyöriä  on  näin mandollisimman vähän jalankulkijoiden 

 ja huoltoajoneuvojen  tiellä. Pyöräpaikat tulee varmimmin sijoitettua oikealle 
paikalle kun ne laitetaan alueille, joissa pyöriä pysäköidään joka tapauksessa. 

Pyöräpysäköintitavat 
Pyöräpysäköinnin  laatuvaatimukset vaihtelevat pysäköinnin keston suhteen 
(ks. taulukko  5.1).  Muutaman minuutin pysäköintipaikan  valinnan  ratkaisee 
helppous kun taas  koko  päivän kestävän pysäköinnin asemalla  on  oltava en-
nenkaikkea turvallista. Sitä heippokäyttöisempi, varkauksilta  ja säältä  suoja-
tumpi pysäköintitapa valitaan mitä enemmän käyttäjiä halutaan houkutella 
pyöräilemään liityntämatkansa. 

Taulukko  5.1. PyöräpysäkÖinnin  tarpeet pysäköintiajan pituuden mukaan 
(Rizzoli & Stäheli  1995) 

Pysäköinti  aika Määritelmä  Pysäköinnin Suojaus säältä  Mukavuus 
turvallisuus  

Lyhylaikainen  muutamasta  mi- * * * * * * *  
nuutista  5  tuntiin 

Pitkäaikainen  5  tunnista  1-2 * * * * * **  
viikkoon 

Varastointi  esim  talven  yli  **** *  

ei merkitystä 
 * * 	melko tärkeä 

tärkeä  
* * * * 	erittäin tärkeä  

Pyöräpysäköinti  voidaan järjestää erityyppisiin telineisiin, lukittavaan pysä-
köintihuoneeseen, vuokrattaviin lukollisiin pyöräkaappeihin, erityiselle pysä-
köintiin merkitylle alueelle, valvottuun pyöräpysäköintipaikkaan  tai  moni-
puolisia palveluja tarjoaviin pyöräkeskuksiin (ks. taulukko  5.2). Pyöräpysä-
köinnin  asemalla  on  oltava mandollisimman hyvin varkailta suojattu  ja  mie-
lellään myös katettu. Asemalle  tai pysäkille  tullessaan pyöräilijän  on  voitava 
luottaa, että tyhjiä paikkoja löytyy  ja  niitä pitää olla jonkun verran läpi 
vuoden. 

Käyttäjän näkökulmasta toimiva pyöräteline päivän mittaiseen pysäköintiin 
esim. asemalla  tai  pysäkillä  on  helppo käyttää  ja  siihen saa pyörän lukituksi 
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rungosta joko pyörän omalla  tai  tehneen lukolla. Tehneet eivät saa olla niin 
ahtaassa, että vaarana  on  vaatteiden likaantuminen  tai  viereisen pyörän koihi

-minen.  Tehneet olisi hyvä voida kiertää kävellen lukitsemisen helpottami-
seksi. 

Taulukko  5.2.  Eri pysäköintitapojen vertailu käyttömandollisuuksienja pa/ye-
luiden mukaan (mukaeltu Gwiasda  et al 1994). 

Pyöräpysäköintitapa  Sisäänpääsy Palvelut 
Pyöräteline runkolukituksella  yleinen  - 

Parkkitalo  yleinen  - 

Pyöräkaappi (kolikolla)  yleinen  -  

Aidattu  pyörätelinealue  pääsy rajattu  - 

Pyörätila/-osasto pääsy rajattu  - 

Pyörälaatikko(avaimella,  
magneettikortilla) 

pääsy rajattu  
_____________________ 

- 

____________________________ 
Pyörähuone avainkortilla  pääsy rajattu  - 

Pyöräkeskus  palveluilla pääsy  rajattu/valvottu  kioski,  p-vuokraus,  p-korjaamo  
Pyörävahti/-vartiointi valvottu  - 

Pyöräkeskus  valvottu pyörien  ja  osien, karttojen  ja 
 matkalippujen  myynti  

Telinepaikkojen  ollessa liian tiiviisti  on  telineitä vaikea käyttää  ja  pyörien 
rikkoontumisvaara  on  suuri. Puutteellinen valaistus aiheuttaa sosiaalisen 

 kontrollin  puutetta  ja  vähentää pyöräilyä etenkin iltaisin. Sotkuinen  ja  huo-
nosti hoidetun näköinen pyöräpysäköintipaikka  on  omiaan laskemaan pyöräi-
lyn imagoa. 

Telineiden  pitää sopia sekä kapeille retkipyörän renkaille että leveimmille pe
-rus- ja maastopyörän renkaille.  Perinteiset etupyörän tukevat kaaritelineet ei-

vät ole suositeltavia pitkäaikaiseen pysäköintiin. Kaikille pyörille sopiva mal-
li  on mm.  maahan upotettu vahva rautakaari (ns.  Sheffield-teline), johon pyö-
rän saa lukittua haluamastaan paikasta pyörää (ks.  kuva  5.4).  Nämä ovat Kes-
ki-Euroopassa eniten yleistyvä pyörätehinemalhi.  Sen  tarpeesta kertoo Suo-
messakin yleistynyt tapa kiinnittää pyörä hiikennemerkki-  ja valaisinpylväi

-sun  ja kaiteisiin.  Pyörä  on  usein helpompi kiinnittää omalla lukolla muuhun 
kuin pyörätelineeseen  ja  pyörä halutaan turvallisuussyistä pysäköidä näkyvä! - 
le  paikalle. 

Paljon kehitelty malli  on  myös vaijeriteline, jossa itsessään  on vaijeri,  joka 
voidaan kiinnittää pyörän omaan takapyörän lukkoon. Ongelmana näissä tehi-
neissä näyttää kaikkialla olevan niiden väärä käyttötapa. Näiden telineiden 
käyttö edellyttääkin selkeitä ohjeita käyttäjille. Hyvin toimiessa vaijeritehi-
neen etuna  on se,  että omaa erillistä lukkoa ei välttämättä tarvitse kuljettaa 
mukana. 
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Paikoissa, joissa tilaa  on  vähän mutta pyöräpysäköintitarvetta paljon  on  eräs 
ratkaisu kaksikerroksiset kourutelineet. Näiden pitää ehdottomasti olla  katet- 
tuja ja telinepaikkojen  välien  on  oltava vähintään  40 cm käyttömukavuuden 

 turvaamiseksi. Näiden telineiden etuna  on  että, ne vievät vähän tilaa  ja  mitä 
 on  mandollisuus käyttää muita pyöriä koihimatta vaikka teline olisikin täyn-

nä. Suurin ongelma kaksikerroksisissa telineissä  on  ylemmän kerroksen han-
kala käyttö. Etenkin sadesäällä vaarana  on  vaatteiden likaantuminen. Useim-
milla ihmisillä  on  ongelmia  jo  pyörän nostamisessakin. (ks.  kuva  5.5)  
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Kuva  5.5. Pyörätelineet  kandessa tasossa Hollannin  Leidenin pyöräkeskuksessa. 

Pysäköintipaikoista  ainakin puolen  on  oltava katettuja  tai  sijoitettuna  katet-
tuun  tilaan. Märkä  tai  jäinen satala vähentää pyörän käytön houkuttelevuutta. 
Vaihteet  ja jan-ut  saattavat myös jäätyä kun päivällä satanut vesi illan kylme-
tessä jäätyy. Mikäli tehneet ovat myös aidattuja pitää seinän olla läpinäkyvä 

 tai esim. rimoista  rakennettu, jotta kiusaus varkauksiin olisi sosiaalisen 
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valvonnan vuoksi mandollisimman pieni. Verkkoaita telineiden yhdellä  sej-
nustalla  mandollistaa seinän viheriöittämisen  ja  teline voisi olla jopa  koko 

 aseman  tai pysäkin kaunistus.  (ks.  kuva  5.6)  

Kuva  5.6.  Freiburgin lähiliikenteen  aseman  pyöräpysäköintiä. 

Telinetyyppiä  valittaessa pitää heippokäyttöisyyden  ja  varkauden eston lisäk-
si kiinnittää huomiota telineiden ulkonäköön. Asemille  ja pysäkeille  voidaan 
suunnitella erityinen ilmeeltään kaupunkikuvaan sopiva malli  tai  luoda esim. 
kaikille raide-  ja  linja-autoliikenteen asemille tunnusomainen telinetyyppi. 
Erilaisten pyörätelineiden kokeilualue jollain vilkkaalla asemalla  on  myös hy-
vä keino etsiä käyttäjien kannalta parasta telinemallia. 

Erityisesti liityntäpyöräilyä palveleva  idea on pyörätelineen  ja bussipysäkin 
 yhdistäminen. Tehneet voidaan sijoittaa pysäkin taakse  ja  pidentää pysäkin 

kattoa myös pyörien suojaksi. Tätä telinetyyppiä kannattaa kehittää  ja  suosia 
etenkin vilkkaimmilla bussipysäkeillä. (ks.  kuva  5.7)  

Kuva  5.7.  Yhdistetty pyörä-ja  bussikatos. (Tielaitos  1997)  
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Pyöräpysäköinnin  valvonta voidaan järjestää kameroilla, tila voidaan sijoittaa 
luonnollisen sosiaalisen  kontrollin oheen esim.  lipunmyynnin läheisyyteen  tai 

 valvonta voidaan järjestää pyöräkeskustyyppisesti. Usein valvonta voidaan 
hoitaa samalla kameralla kuin muu pysäköinnin  ja  asema-alueen valvonta. 
Omia valvontakameroita voidaan sijoittaa myös pyöräkeskuksiin, kuten  on 

 tehty  mm.  Hollannissa. 

Pyöräkaapit  ovat etenkin pienille asemille  ja pysäkeille  sopiva keino tarjota 
tietty määrä tavallista avotelinettä turvallisempi säilytystapa. Pyöräkaapin 
vuokrauksesta voidaan pena pieni käyttömaksu esim. viikko-, kuukausi-  tai 
vuosimaksuna.  Avain pyöräkaappiin voidaan lunastaa esim. joukkoliikenne-
yrityksestä, kaupungin toimipisteestä  tai  lähellä sijaitsevasta kioskista. Avai-
met  on  syytä vaihtaa uusiin esim. puolen vuoden välein, jolla voidaan mini-
moida avaimien joutuminen vääriin käsiin. 

Vilkkaimmilla  asemilla erityistä huomiota pitää kiinnittää pysäköintialueiden 
valaistukseen. Hämärät  ja katseilta suojatut pyörätelineet  vähentävät etenkin 
naisten halukkuutta liityntäpyöräilyyn. Asemilla pitää hoitaa myös opastus 
pyöräpysäköintipaikkoihin  ja mitoittaa  portaat, rampit  ja  hissit niin, että pyö

-ran  kanssa liikkuminen  on  helppoa. Lisäpalveluna voidaan ajatella esim.  koli- 
kolla  toimivia pyöräpumppuja. Tehneet voidaan myydä myös mainostilaksi, 
mutta niillä ei saa tärvätä kaupunkikuvaa. Eri asemilla  ja pysäkeillä  toistuvat 
samannäköiset tehneet  ja  hyvä viitoitus (ks.  kuva  5.8)  luovat hyvää kuvaa 

 j oukkoliikenneyrityksestä. 

iii::  

nur 	nur  111d  
Kuva  5.8.  Viitoitusta pysäköintiin  Saksan  Karisruhessa. 

Valvottua pyöräkeskusta  kevyempi vaihtoehto  on ns. pyörähuone,  jonka käyt- 
töön oikeuttavan lukon  tai avainkortin  käyttäjä voi lunastaa esim. kaupungilta 

 tai joukkoliikenneyritykseltä.  Lukot  on  syytä määräajoin vaihtaa  ja  käyttäjien 
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vaihdettava vanhat avaimet uusiin esim. puolen vuoden välein. Matkahuolto-
jen  ja  VR:n tilat voidaan kartoittaa pyörähuoneiden hankkimiseksi muulle  Iii-
ketoiminnalle  vähemmän houkuttelevista kellaritiloista. 

Taulukko  5.3.  Pyöräpysäköintitapojen  arviointi eri laatutekijöiden mukaan. 
 (CROW 1993)  

Pyörapysäköinti- Varkau-  Ilkivalta- Suojaus  Käsite!- Nopeus Käyttö- 
tapojen ominaisuudet denesto suojaus säältä tävyys  hinta 

Vartioimaton  
-- - -_ + + +  Avoin, ilman  lukitus- 

mandollisuutta 
Avoin,  lukitus-  o - - + + +  
mandollisuudella 

Suojattu, ilman  -_ - + + + + 
lukitusmandollisuutta  
Suojattu,  lukitus-  o - + + + +  
mandollisuudella 

Suljettu, vartioimaton 

+ + + +  v v Varastohuone, vaki- 
tuiset  käyttäjät  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Pyöräkaapit,  vakituiset  + ++ + +  v v  
käyttäjät ______ _______ _______ ________ _______ _______ 
Varastohuone, vaihtu-  o o + +  v v 
vat  käyttäjät  _______ ________ ________ ________ ________ _______  

Vartioitu 

-H-  + -  V v v Avoin  
(tilapämenlpysyvä) ________ _________ ________ _________ ________ ________  
Suojattu  ++ + +  v v v 

= (tilapäinen/pysyvä) ______ ________ _______ ________ _______ 

++  soveltuu erinomaisesti  

+ 	soveltuu hyvin  

- 	soveltuu huonosti  

- 	ei sovellu  

o 	ei vaikuta  

v 	vaikutus muuttuu  esim  auki- 
oloaikojen  mukaan  

Kellaritilojen  hyödyntäminen pyöräilytoimintaan edellyttää kunnilta  ja  Mat-
kahuolloilta ramppien  rakentamista kellariin, viitoitusta  ja  palvelun markki-
nointia. Hyötynäjärjestelystä  on siistimpi  aseman pihapiiri. 

Tokiossa  on  otettu käyttöön jopa  12-kerroksinen tietokoneohjattu, täysauto-
matisoitu pyöräpysäköintitalo  1500  pyörälle. (Bundesminister für Verkehr 

 199 1).  Suomessa vastaavanlaisen tekniikan käyttöönottoa vaikeuttaa  se,  että 
kyseinen järjestelmä perustuu pyörien samankaltaisuuteen. Pyörien pitää olla 
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painoltaan  ja malliltaan  tietyn  standardin  mukaisia, jotta pyörät ylempiin ker -
roksiin nostava hissi toimisi. 

Pyöräpysäköintitavan  valintaan vaikuttaa eniten käytettävissä oleva tila  ja  to-
dennäköinen telineiden tarve. Huomiota pitää kiinnittää  mm.  paikan vilkkau

-teen (vrt.  sosiaalinen kontrolli), maaston muotoihin  ja  kasvillisuuteen, kau-
punkikuvaan sekä pysäkointitavan sopimiseen  mm.  taksien  ja joukkoliiken

-teen pysäkkien  lomaan. Pysäköintitapa  on  valittava aina tapauskohtaisesti. 
Suurimmilla asemilla  on  oltava erilaisia vaihtoehtoja eri pysäköintitapoja  ar-
vostaville  käyttäjille. (ks. taulukko  5.3) 

5.3.2 Pyöräkeskukset  

Viime vuosina Keski-Euroopassa  on  Hollannin esimerkin mukaisia pyöräkes-
kuksia rakennettu  ja  suunniteltu useita. Valvottu pyöräpysäköinti toimii par-
haiten vilkkailla joukkoliikenneasemilla  jos  niihin  on  yhdistetty myös muita 
toimintoja kuten pyörien huoltoa, myyntiä  ja vuokrausta.  Usein pyöräkeskuk

-sen  toimintaan  on  mandollista yhdistää jokin muu asemalla yleinen toiminto 
kuten kioski, kukkakauppa, matkailuneuvonta  tai  vaikka joukkoliikenteen lip-
pujen myynti. Valvottua pyöräpysäköintiä tarvitaan kun aseman ympäristössä 

 on  useampi sata pyörää päivittäin  ja  kun varkaudet ovat yleisiä. (ks.  kuva  5.9)  

Kuva  5.9. Pysäköintiä Bielefeldin pyöräkeskuksessa. 

Valvotun  ja lukittavan pyöräpysäköinnin  pitää olla auki aamun ruuhkatun-
neista aina iltaan asti. Vilkkaimmassa käytössä pyöräpaikat ovat  klo  7.3 0-
9.00  ja  15-17.30  välillä. Aamu-  ja iltaruuhkien  ulkopuolella  on  hiljaisempaa 

 ja  muiden toimintojen yhdistäminen pyöräpysäköintiin perusteltavissa. Pyö-
räpysäköinnin pitää olla hyvin viitoitettu (ks.  kuva  5.10),  hoidetun näköinen 

 ja  pyöräilyn imagoa kohottava.  
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Kuva  5.10. Viitoitustapyöräkeskulcseen  Hollannin Utrechtin rautatieasemalla. 

Pyöräpysäköinnin  pitää pääsääntöisesti olla maksutonta, mutta kohtuullista 
pysäköintimaksua voidaan pena pyöräkeskuksissa. Pysäkoinnin päivälipun 
hinta ei saa ylittää viittä markkaa. Käyttäjille pitää luoda mandollisuus päivä-, 
kuukausi-  tai vuosilippuun.  Alennuksia voidaan myöntää esim. joukkoliiken

-teen näyttölipun  omistajille. Myös vakuutusyhtiöt voisivat myöntää esim. 
pyörän omavastuuosuuteen alennuksia niille, joilla  on pyöräpysäköinnin 
vuosilippu.  

Lähes kaikissa Matkahuollon tiloissa  on  vaikeasti kaupallisiin tarkoituksiin 
vuokrattavaa kellaritilaa. Tyhjillään olevat tilat voitaisiin muuttaa pyöräkes-
kuksiksi, jonne voidaan järjestää  mm.  ilmaista  tai  maksullista pyöräpysäköin-
tiä, pyöränhuoltoa  ja vuokrausta.  Tilassa voisi olla jaossa esim. alueen pyö-
räilykarttoja  ja joukkoliikenteen  aikatauluja. Tuottoa toiminnasta voitaisiin 
hankkia talvirenkaiden vaihdosta, renkaiden paikkauksesta, tarvikkeiden 
myynnistä sekä valvotusta pysäköinnistä. 

Joukkoliikenneyrityksen  tai  kunnan kannattaa panostaa pyöräkeskuksen ra-
kentamiseen, tilojen ylläpitoon  ja  markkinointiin, mutta toiminta kannattaa 
alkuinvestointien jälkeen luovuttaa yksityisyrittäjälle  tai  liittää osaksi sopivaa 
kunnan organisaatiota. Yrittäjällä pitäisi joka tapauksessa olla suurin vastuu 
toiminnan kannattavuudesta. Kunnan  ja joukkoliikenneyrityksen  investoinnit 
pyöräkeskuksen toimintaan pitää nähdä suhteessa henkilöautopaikkojen jär-
jestämiseen. Hieman tappiollisenakin toimiva pyöräkeskus  on  edullisempi, 
kuin  mittavien pysäköintijäij estelyjen  rakentaminen henkilöautoille. 
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VR:n  tai Matkahuollon  kannattaisi luovuttaa yrittäjälle keskeinen paikka pyö-
räkeskukselle ilmaiseksi  tai  edullista vuokraa vastaan. Keskuksen pitää sijaita 

 alle  50  metrin päässä aseman pääovelta  ja  keskuksesta pitää olla suora yhteys 
sekä asemahalliin että pyöräteille. Ongelmaksi voi muodostua pyorien pysä-
köinti aivan pyöräkeskuksen sisäänkäynnin lähettyville, joka haittaa keskuk-
sen toimintaa mutta tuo pyöräilijälle ilmaisen puoliksi valvotun pyöräpaikan. 
Tämä edellyttää ainakin alkuvaiheessa valvontaa. 

Alkuinvestoirmeissa, esim telineiden  hankinnassa  ja  palvelun markkinoinnis-
sa tulisi saada myös kunnan  ja joukkoliikenneyrityksen  tukea. Myös esim. 
vakuutusyhtiöiden  tai pyöräliikkeiden sponsorirahaa tai esim.  valtion  ja  maa-
kunnan kehittämisrahaa voidaan hankkia. 

Pysäköintiyrittäjäksi  kannattaa houkutella alalla  jo  olevia yrityksiä  tai esim. 
 työttömien yhdistyksiä. Keskeinen paikka aseman ympäristössä  on  hyvä 

paikka harjoittaa myös esim. pyörien huoltoa, vuokrausta  tai esim. pyörälä-
hettitoimintaa.  Myös kunnan työllistettäviä voidaan ajatella aputyövoimaksi, 
mutta pyöräkeskuksen kehittämisen kannalta  on  tärkeää, että toiminta  on pit-
käjänteistä  ja  mielellään asiaan pidemmäksi aikaa sitoutuneen yrittäjän vas-
tuulla. Eurooppalaisittain mielenkiintoinen malli  on pyöräpysäköinnin  järjes-
täminen osana henkilöautojen parkkihalleista vastaavan yrityksen toimintaa. 

Pyöräkeskusten  suurimmat menoerät ovat käyttömenot, joita aiheutuu etenkin 
pitkän aukioloajan luomasta henkilöstötarpeesta. Periaatteessa keskuksen pi-
täisi olla auki ainakin vartti ennen ensimmäisen junan  tai  bussin  lähtöä  ja  olla 
auki ainakin  klo  19-20  asti. Muiden toimintojen yhdistäminen pysäköinnin 
oheen  on  usein välttämätöntä. Pyöräkeskukset voisivat hyödyntää pitkän  au-
kioloajan suomaa  etua jopa vähittäiskauppana, kuten huoltoasemat, jotka saa-
vat suuren osan tuloistaan muusta kuin polttoaineen myynnistä.  

5.3.3  Pyörän kuljetus matkustajan mukana 

Tarvetta pyörän kuljetukseen joukkoliikennevälineessä  on  etenkin vapaa-ajan 
liikenteessä iltaisin, viikonloppuisin  ja lomakautena. Satunnaisempaa  tarvetta 

 on  muinakin aikoina esim. pyörän rikkoutuessa, sääolojen muuttuessa äkisti 
 tai  pyöräilijän sairastuessa. Pyöränkuljetusta ei ole syytä kehittää ensisijaises-

ti päivittäisiin työ-  ja koulumatkoihin,  mutta muutamia pyöräpaikkoja junis-
sa, busseissa  ja raitiovaunuissa  on  syytä olla. 

Ongelmana pyörän kuljetuksessa  on  aina tilanpuute  ja  Suomessa pyöräilyn  ja 
 sitä kautta myös pyöränkuljetuksen suuret kausivaihtelut. Istuinpaikoista  osa 

 voidaan poistaa kesäkaudeksi pyöräpaikkojen saamiseksi  ja  laittaa taas pai-
kalleen esim. koulujen lomien loppuessa. Näin voidaan kausivaihtelujen vai-
kutusta liikevaihtoon pienentää. 
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Pyörän kuljetus  on  helpointa  ja  edullisinta järjestää ns. monitoimiosastoissa, 
joissa samalla kulkevat lastenvaunut, pyörätuolit  ja  suuremmat matkatavarat. 
Monitoimiosaston käyttöä myös tavallisena matkustusosastona helpottaa 
kääntöistuimen sijoittelu seinustoille. Istuimia voivat käyttää myös pyöräili-
jät,  sillä  pyörää monitoimiosastossa kuljetettaessa pyöräilijän pitää pääsään-
töisesti olla pyörän lähellä  matkan  ajan, ellei istumapaikoilta ole näkyvyyttä 
pyöräpaikkoihin. Pyörän kuljetuksen turvallisuutta voidaan lisätä seinään 
kiinnitetyillä  tai esim. kääntöistuimen  alle sijoitetuilla  telineillä  tai seinäkou

-kuula, joihin pyörän voi sitoa. 

Lähiliikennejunissa joustavinta  on,  että pyöräilijä hoitaa itse pyörän lastauk
-sen ja  purkamisen. Kaukoliikenteessä aikataulujen ollessa hieman väljempiä 

voidaan pyöriä kuljettaa myös rahtivaunuissa, joista pyörä noudetaan määrä- 
asemalla. Tällöin ongelmana voi useiden pyörien kohdalla olla oikean omis-
tajan löytäminen nopeasti kullekin pyörälle. Kaikkia pyöriä ei myöskään pu-
reta samalla asemalla, joten henkilökunnan  on  kiinnitettävä tarkoin huomiota 
pyörien lastaukseen asettamalla ensimmäiseksi poistettavat pyörät etualalle. 
Etusija joukkoliikennevälineessä  on pyöräilijään  nähden oltava lastenvaunuil

-la  ja pyörätuoleilla.  Kuljettaja voi velvoittaa pyöräilijää odottamaan seuraa-
vaa vuoroa  jos  tilaa ei ole. 

Uusiin junavaunuihin  ja ratikoihin  sekä bussien keskiosiin  on  aina järjestettä-
vä muutama pyöräpaikka  tai  ainakin luoda mandollisuus siihen myöhemmin 
esim.  Quick Change  -järjestelyllä. Etenkin matalalattiavaunuissa  ja metrossa 

 pyörän kuljetus toimii kätevästi nykyisillä keskisilloilla. Pyörän kuljetuspai
-kat  on  syytä merkitä selkeästi vaunujen oviin  ja  vaunun sisään. Junalaitureilla 

voidaan oikea lastauspaikka osoittaa myös junakartoissa. Opasteilla tehdään 
paitsi pyöräilijän matka joustavaksi myös varmistetaan joukkoliikenteen py-
syminen aikataulussa. 

Suurin tarve pyörän kuljetukseen  on  lähi-  ja  kaukoliikenteessä, jossa paikkoja 
junavuoroa kohden pitää olla vähintään  5-10 kpl. Nopeimpiin IC-  ja erikois-
pikajuniin  sekä Pendolinoon tarvitaan myös  2-3 pyöräpaikkaa.  Kaupunkien 
sisäisessä liikenteessä tarvetta  on  vähemmän etenkin niillä alueilla joissa etäi-
syydet ovat pääsääntöisesti melko lyhyet  ja joukkoliikennealue  on maankäy-
töltään  tiivis. Satunnainen kuljetus esim.  bussin keskisillalla  tai  vaunujen  vä-
litilassa  pitäisi sallia aina kun tilaa  on.  

Pyörän kuljetuskoukut ovat yleensä hankalia kaupunkiliikenteessä.  Bussin 
 perässä  tai  edessä sijaitsevista koukuista  on  yksittäisiä pyöriä vaikea purkaa 

poistanlatta  ensin  muita pyöriä  ja bussien  sisällä koukkuihin ripustaminen  on 
 hankalaa. Märkä pyörä saattaa myös sotkea vaatteet. Pyöräkoukkuja voidaan 

kuitenkin käyttää pyörämatkailussa, jossa pyörät puretaan yleensä samaan ai-
kaan  ja lastaukseen  on  runsaasti aikaa. Koukkuja parempi ratkaisu olisi erilli-
nen seinällinen pyöränkuljetusteline  bussin  perässä. Tämä olisi helppo asen-
taa jälkikäteen  ja  antaisi koukkuja paremman suojan esim. irtokiviltä. 
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Kaukoliikenteen bussiliikenteessä  nykyinen tapa kuljettaa pyörää  bussin  latti-
an  alla matkatavaratilassa  on  usein riittävä. Kuljetuksen turvallisuuden lisää-
miseksi pitäisi kehittää esim. helposti pyörän suojaksi laitettavaa pahvikuorta 

 tai hihnoja  estämään pyörän liikkuminen  matkan  aikana. 

Joukkoliikennevälineiden pyöränkuljetusta  järjestettäessä pitää kiinnittää 
huomiota  mm.  seuraaviin seikkoihin: 

- Kuljetuskoukkujen  ja telineiden  pitää olla helppoja  ja  nopeita käyttää. Ne 
eivät saa olla liian tiheässä  tai  liian korkealla. 

- Vanteet  eivät saa vääntyä esim. kurveissa, tönäisyissä  tai jarrutettaessa  ja 
 pyörien rullaus  on  estettävä. 

-  Tilaa telineiden edessä pitää olla niin paljon, etteivät ne haittaa matkustaji-
en sisääntuloa  tai ulosmenoa.  Pyörät pitää myös pystyä purkamaan yksitel-
len  ja  pyöräilijän  on  pystyttävä olemaan  matkan  ajan pyöränsä läheisyy-
dessä, seisoen  tai  käyttäen esim. kääntöistuinta. 

-  Pyörät pitää pystyä kuljettamaan niin, ettei niissä olevia tavaroita tarvitse 
purkaa. 

- Pyöräpaikat  pitää järjestää poistamalla mandollisimman vähän istuimia. 
Kääntöistuimet ovat hyvä vaihtoehto etenkin linjoilla, joissa pyörän kulje-
tus  on  kielletty joinakin aikoina. 

-  Pyörien lastaus  ja purku  on matalalattiabusseissa  hoidettava  taka-  tai kes-
kiovista.  Tällöin ne haittaavat muiden matkustajien lipunostoa mandolli-
simman vähän, mutta pyöräilijällä  on  tällöin oltava oma lippu etukäteen 
ostettuna. 

-  Pyöräilijöille  on  oltava informaatiota siitä, miten pyörää kuljetetaan turval-
lisesti  ja  joustavasti  ja  milloin  se on  mandollista  ja  mitkä ovat hinnat.  (mu-
kaeltu Brunsing 1 990a) 

Aikataulukirjoissa  ja pysäkkiaikatauluissa  tarvitaan selkeät merkinnät vuo-
roista, joissa pyörää saa kuljettaa. Kaikissa vuoroissa kuijetusta ei vilkkaasti 
liikennöidyillä alueilla tarvitse sallia, mutta yli  tunnin vuorovälejä  ei saisi  tul-
la. Paikallis- ja seutubusseissa aikarajoituksia  pyörän kuljetukseen joudutaan 
kaupunkiseuduilla asettamaan etenkin ruuhka-aikoina. 

Silloin kun pyöräilijä itse huolehtii pyörästään  matkan  aikana olisi VR:n lii-
kenteessä sopiva kuljetusmaksu  20  mk nykyisen  40  mk:n sijaan. Busseissa 
sopiva pyörälipun hinta  on  nykyinen alimman kertalipun  tai lastenlipun  hinta. 
Satunnaiseen pyöränkuljetukselle ei hinta saa asettaa merkittävää estettä  ja  se 
on  siksi pidettävä melko alhaisena.  Hinnan  on  oltava myös ryhmälle aina al-
haisempi kuin oman henkilöauton käyttö. 

Pyörän kuljetuslippu pitää pääsääntöisesti pystyä ostamaan automaatista  tai 
sarjalippuna  ennen matkaa. Pyörää ei voi jättää ilman valvontaa etenkään lii-
kennevälineissä, joissa ei ole keinoja kiinnittää pyörää tukevasti. Etukäteen 
ostettavan lipun alhaisempi hinta vähentäisi halua ostaa pyörä kuijettajalta. 
Tandemeistaja peräkärryistä voidaan penã tuplahinta. 
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Näyttölipun haltijoille  voidaan sallia mandollisuus pyörän edulliseen  tai  il-
maiseen kuljetukseen myös ruuhka-aikana, joka voi olla lisähoukutin hankkia 
joukkoliikenteen näyttölippu etenkin kesäaikana. Myös kymmenen kerran  lei-
mattava pyöränkuljetuslippu on  hyvä ratkaisu  jos  se on  mandollista säilyttää 
älykorttien käyttöönoton yhteydessä. Saijalipulla saatava yksi ilmainen matka 
houkuttaa hankkimaan lipun etukäteen joustavoittaen näin matkustamista  ja 

 luoden edullisen vaihtoehdon myös ryhmien matkustamiseen. Liian montaa 
eri hintaa ei järjestelmän selkeyden kärsimättä pyöränkuljetukselle voi aset-
taa. Pidemmillä matkoilla pyöräpaikan ennakkovarausmandollisuus  on 

 tarpeen. 

Asemilla pyöränkuljetuksen helpottamiseksi hissit pitää mitoittaa myös pyö-
rille. Portaissa  on  oltava luiskat pyörän siirron helpottamiseksi  ja  usein niiden 
pitää olla portaita loivempia. Junakartoissa, junissa  ja laitureilla pyöränkulje-
tuspaikat  on  merkittävä selkeästi. Tämä helpottaa paitsi pyörän lastausta 
myös aikatauluissa pysymistä. Matalat kynnykset junaan  ja  bussiin noustessa 
sekä tilavat hissit helpottavat pyörän kuijetusta. 

Tietoa oikeasta poistumistiestä  ja  tulevista yhteyksistä voidaan antaa myös 
pyöräilijöille junakuulutuksilla. Tämä  on  tärkeää etenkin vapaa-ajan reiteillä. 
Pyörän kuljetukseen liittyvien tietojen  on  oltava helposti saatavilla, vaikka 
erillistä pyöränkuljetuksen markkinointikampanjaa ei toteutettaisikaan. Aika-
taulukirjoissa, Internetissä  ja pyöränkuljetusesitteissä  oleva tieto tuskin lisää 
pyörän kuljetusta merkittävässä määrin, mutta tekee siitä joustavampaa  ja  toi-
mivampaa. Pieniä helpotuksia tilaongelmaan tuo myös ns. kokoontaitettavien 
pyörien yleistyminen. Nykyään lähinnä veneilijöiden käytössä olevat pyörät 
kulkevat joukkoliikennevälineissä koottuna käsimatkatavarana. 

Sekä raide- että bussiliikenteen kannattaa markkinoida pyörän kuljetusmah-
dollisuuksia etenkin vapaa-ajan liikenteessä. Markkinointi voidaan yhdistää 
valtakunnallisen pyöräretkireitistön markkinointiin. Pyörämatkailuun voidaan 
kehittää erilaisia pyöräretkireittejä, joissa  osa  matkoista voidaan tehdä edulli-
sesti junalla. Bussi-  ja pyöräliikenteen  yhdistämistä voidaan tilausliikenteessä 
edistää  mm.  hankkimalla  bussin  perään kiinnitettäviä peräkänyjä, joita ryh-
mät voivat vuokrata etukäteen.  

5.3.4  Pyörä  rahtina  

Tarvetta pyörän kuljetukseen rahtitavarana  on mm.  silloin, kun pyörää tarvi-
taan lomamatkalla, mutta henkilökohtaiseen siirtymiseen halutaan käyttää 
omaa henkilöautoa  tai esim.  nopeampaa lentoliikennettä. Rahtipalveluihin  on 

 tarvetta myös silloin kun pyörää ei saa ottaa mukaan tiettyihin vuoroihin. 
Pyörä halutaan tällöin lähettää etukäteen turvallisesti  ja  edullisesti kohtee-
seen, johon itse matkustetaan myöhemmin. Tällöin  on  tärkeää, että rahtiaika-
taulut toimivat luotettavasti  ja  pyörä  on  helppo luovuttaa  matkan  molemmissa 
päissä. Mandollisuus pyöräpaikan ennakkovaraukseen  on  etenkin ryhmille 
tärkeää. 
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Pyörän kuijetusta rahtina  on  Keski-Euroopan maissa vahennetty viime vuosi-
na. Eri  maiden  välillä  se on  erityisen hankalaa  ja  etenkin junayhtiöt ovat saa-
neet pyöräilijöiltä paljon kritiikkiä palvelun heikentämisestä. Perusteluna  kul-
jetusmandollisuuksien  vähentämiseen  on  ollut pyörän hankala malli  ja 
rikkoontumisvaara.  

Vaihtoehdoksi normaalille rahtikuljetukselle  on mm.  Tanskassa  ja  Saksassa 
kehitetty ovelta-ovelle -palvelua. Pyörän noudon kotiovelta  ja  kuljetuksen 
määrän päähän sisältävä palvelu  on  hyvä lisä normaalille rahtipalvelulle. Ha-
lukkaat joutuvat maksamaan pyörän noudosta  ja kuljetuspalvelusta,  mutta 
säästävät aikaa  ja  vaivaa. Perinteinen pyörän rahtikuljetuspalvelu  on  Suomes-
sa pienten kuljetusmäärien vuoksi helppoa  ja  on  siksi tarpeen säilyttää. Pyö-
rän rahtikuljetus kotimaassa ei saisi maksaa yli  40  mk yhdensuuntaiselta mat-
kalta, koska silloin helposti etsitään  jo  vaihtoehtoisia kulkumuotoja. 

Pyörän lähettämisen rahtina  on  oltava mandollista jokaiselta joukkoliikenne-
asemalta. Kuijetusajasta käyttäjä tarvitsee luotettavan arvion  ja  etenkin va-
paa-ajan liikenteessä  on  kohtuullista maksaa korvaus myöhästyneestä pyörän 
kuljetuksesta. Joukkoliikenneyrityksen pitää vakuuttaa pyörät varkauden  tai 

 rikkoutumisen varalta vastuusuhteiden selkiyttämiseksi. Pyörän suojaksi voi-
daan kehittää pyörän suojaavia paksuja pahvisuojia  tai suojakangas,  joista 
voidaan periä erillinen korvaus.  

5.3.5  Pyörän vuokraus 

Pyörän vuokraus  on  yhä kysytympi palvelu vapaa-ajan liikenteessä  ja vuok-
rausmandollisuus  on  tarpeen suurimmissa kaupungeissa etenkin kesä-elo-
kuussa (ks. taulukko  5.4).  Pelkkä pyöränvuokraustoiminta tarvitsee laajan 
käyttäjäkunnan  ja  useita kymmeniä pyöriä ollakseen kannattavaa. Usein on-
kin järkevintä nivoa toiminta esim. joukkoliikenneneuvonnan  tai  aseman vä-
littömässä läheisyydessä sijaitsevan matkailuneuvonnan yhteyteen. Sopiva  ta-
ho  toimintaa ylläpitämään voi olla esim. pyorien huoltoliike  tai pyöräkauppa. 

 Luonnollinen  ja  muuta toimintaa täydentävä palvelu  on  pyörien vuokraus 
asemien pyöräkeskuksista. Edulliset tilat toiminnan aloittamiseen  on  tarpeen 
saada kaupungilta  tai joukkoliikenneyrittäjältä,  jotka hyötyvät palvelusta mat-
kailun edistämismielessä  ja joukkoliikenteen  palvelutason noustessa. 

Pyörien vuokrauspiste ei saa olla asemalta yli  500  metrin päässä  ja  vuokraus- 
paikkaan  on  oltava hyvä viitoitus. Saatavilla  on  oltava erilaisia maasto-, retki - 
ja lastenpyöriä  sekä lastenistumia  ja pyöräilykypäriä.  Pyöriä  on  hyvä olla se-
kä käsi- että jalkajarrullisia. Erikoisesti maalattu  ja vuokrapyörän  leimaa kan-
tava pyörä jätetään varkailta varmimmin rauhaan. 

Vuokrauksen lisäpalveluksi  voidaan kehittää  mm.  pumppu  ja  pieni sadeviitta 
satulan  alle  kiinnitettynä. Kunnollinen lukko  on  myös vuokrattavan pyörän 
tärkeä varustus. Samasta paikasta kuin vuokrapyöriä  on  oltava saatavilla 
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myös  mm. pyöräilykarttoja,  paikallisen pyöräilyseuran tiedotteita, tietoa eri-
laisista retkivaihtoehdoista yms. 

Panttimaksu  ja  henkilöllisyystodistuksen esittäminen  on  tarpeen jokaisen 
pyörän vuokrauksen yhteydessä. Itse vuokra voidaan porrastaa pyörän laadun 

 ja käyttoajan  mukaan.  Alin päivämaksu  ei saisi olla yli  30  mk. Alennuksia 
voidaan myöntää esim. ryhmille, perheille  tai joukkoliikenteen näyttölipun 

 omistajille. 

Pyörän kuntotarkastus  on  syytä tehdä aina luovutettaessa pyörä takaisin  ja 
 suurempia vaurioita varten  on  syytä asettaa jokin panttimaksu. Pyörän palau-

tuksen pitää olla mandollista myös muulle kuin vuokrausasemalle, mutta täl-
löin voidaan pena lisäkorvaus. Pyörien  on  oltava hyvässä kunnossa  ja  ne  on 

 vaihdettava määräajoin uusiin esim. vanhat huutokauppaamalla. Edullinen 
huoltosopimus kannattaa tehdä paikallisen pyöräliikkeen kanssa  jo  toiminnan 
alkuvaiheessa. 

Taulukko  5.4.  Pyörien vuokrauspalvelujen soveltuvuus eri koyttötarkoitulcsiin 
(Gwiasda  et al 1994).  

Matkan  tarkoitus 
Käytön toistuvuus  
Päivittäin  Jaksottain  Satunnaisesti  

Loma ________ ________ ___________  
Vapaa-aika  __________ __________ _____________  
Ostokset  _______ _______ __________ 
Asiointi/liikematka _________ _________ ____________ 
Koulu/opiskelu _________ _________ ____________  
Työmatka  ________ ________ __________  

maksuvalmius 	korkea alhainen 

korkea 

maksu-
valmius 

alhainen 

soveltuu 
soveltuu mandollisesti 
ei sovellu  

5.3.6  Yritys-  ja  kaupunkipyörät  

Pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistämistä voivat kuntien  ja joukkoliikenneyri-
tysten  lisäksi edistää etenkin asemien lähistöllä sijaitsevat työpaikat. Keskus- 
toissa sijaitsevien työpaikkojen henkilöautopaikkatarvetta vähentää liityntälii-
kenteeseen käytettävien pyörien hankinta työntekijöille  ja  muutenkin työnte-
kijöiden rohkaisu käyttämään joukkoliikennettä  ja  pyörää. Eräs keino liityntä-
pyörän lisäksi  on esim. työsuhdejoukkoliikennelippu,  josta työntekijä maksaa 

 vain  verotusarvon. 
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Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyörien  on  oltava luotettavia  ja  kestä- 
via peruspyöriä  joiden satulan  ja ohjaustangon  korkeus  on  helppo säätää sopi-
vaksi. Parhaiten yrityspyöräjärjestelmä toimii kun kullekin halukkaalle  on  va-
rattu oma nimikkopyörä. Kunnolliset lukot  ja  yrityksen käyttöön varatut teli-
nepaikat asemilla lisäävät järjestelmän houkuttelevuutta. Pyöräilyn  ja  joukko- 
liikenteen yhdistämisestä hyötyvät joukkoliikenneyritys, työnantaja  ja  kunta, 
joten kaikkien näiden tahojen osallistuminen myös järjestelmän rahoitukseen 

 on  tärkeää. 

Kaikkien käyttöön tarkoitetut ilmaiset kaupunkipyörät kaupunkien keskus- 
toissa palvelevat myös joukkoliikenteen liityntäliikennettä. Kaupunkipyorien 
laajemman hyödyntämisen ongelmana ovat olleet suuret varkausmärät.  Kau-
punkipyörien on  oltava erikoisen näköisiä, niissä  on  oltava pieni pantti  ja 

 pyöriä pitää olla runsaasti kuten myös niille varattuja telinepaikkoja. Järjes-
telmän markkinointiin  on  kiinnitettävä paljon huomiota. 

Joidenkin bussilinjojen varrelle voidaan järjestää matkustajien varattavissa 
olevia liityntäpyöriä. Suomessa kuitenkin lähes kaikilla  on  oma pyörä  ja 

 enemmän ehkä saavutetaan kehittämällä pyöräpysäköintiä pysäkeillä. 
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6  YHTEISTYÖ PYÖRÄILYN  JA  JOUKKOLIIKENTEEN 
 YHDISTÄMISEN  EDISTAMISESSA  

6.1  Järjestelmän kehittäminen  ja  ylläpito  

6.1.1  Valtio  

Liikenneministeriöllä  on  keskeinen rooli pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdis-
tämisen edistämisessä johtaessaan valtakunnallista liikennepolitiikkaa. Minis-
teriö vaikuttaa myös alaistensa laitosten  ja  virastojen kuten VR:nja Tielaitok

-sen  toimintaan. Laajempiin käytärmön kokeilu-  ja  tutkimusprojekteihin sekä 
markkinointikampanjoihin tarvitaan usein myös valtion tukea. 

Sekä liikenne- että ympäristöministeriö ovat keskeisessä asemassa luotaessa 
tilastollista seurantaa, joka kattaa myös liityntäliikenteen sekä tehtäessä tutki-
musta siitä, miten pyöräilyn houkuttelevuutta  ja joukkoliikenteen  kannatta-
vuutta voidaan lisätä. Pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen hyöty-kus-
tannussuhteen selvittämiseksi pitää kehittää hyötyjä mittaavia arviointimene-
telmiä  ja  pyöräily-  ja kävelysuoritteiden ennustemenetelmiä.  Liikenneminis-
teriön johdolla pitäisi joukkoliikenneyritysten  ja  kuntien jatkaa matkakeskus

-ten  kehittämistä, joissa pyöräilyyn liittyvät palvelut ovat luontainen  osa.  

Siitä,  millä kulkumuodolla liityntämatka pysäkille  tai  asemalle tehdään ei ole 
riittävästi tietoa. Henkilöliikennetutkimus  on  ainoa valtakunnallinen tutki-
mus, jossa kartoitetaan suomalaisten liikkumistapoja. Joukkoliikenteen liityn-
tämatkojen kulkutapaa  ja alle  18-  ja  yli  70-vuotiaiden kulkutapaa  ei tutki-
muksessa ole selvitetty. Liityntäliikennematkat  ja lasten  matkat ovat kuiten-
kin tulossa mukaan seuraavaan tutkimukseen. Ajallinen  ja  alueellinen  katta-
vuus liityntäliikennetiedoissa  on  puutteellista myös yksittäisten kuntien  ja 
seutukuntien  tilastoissa  ja  niiden edistämistä  on  myös liikenneministeriön 
tuettava. 

Markkinoimalla  pyörän  ja joukkoliikenteen  yhdistämistä voidaan saada uusia 
käyttäjiä myös joukkoliikenteelle. Pyöräilyn etuja joukkoliikenteen liityntälii-
kennemuotona  on  tärkeää tuoda esille markkinoinnissa. Hyviä markkinointi- 
valtteja  on mm.  pyöräilyn nopeus, ympäristöystävällisyys, taloudellisuus,  ter-
veellisyys  ja pysäköintipaikan  saannin helppous. Markkinointiin kuuluu 
myös  mm.  helposti saatava informaatio pyörän kuljetuksen sallivista joukko-
liikennevälineistä, hinnoista, pyörän säilytyksestä, pyörän vuokrauksesta 
yms. 

Markkinoinnista ovat vastuussa ennen kaikkea joukkoliikenneyritykset, mutta 
myös liikenneministeriö  ja kunnat.  Sosiaali-  ja  terveysministeriön tehtävänä 

 on  tukea pyöräilyn markkinointia kansanterveydelle  ja ympäristöterveydelle 
 edullisena kulkumuotona. 
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6.1.2  Poliisi  ja  vakuutusyhtiöt 

Oikeus-  ja  sisäministeriön, kuntien, vakuutusyhtiöiden  ja  erityisesti poliisin 
yhteistyö  on  tärkeää etsittäessä keinoja vähentää yhä pahenevaa pyörävar-
kausongelmaa. Vakuutusyhtiöiden osalta yhteistyötahona voidaan pitää myös 
sosiaali-  ja  terveysministeriötä. 

Sopivia varkauksia vähentäviä telinemalleja pitää kehittää edelleen  ja  vakuu-
tusyhtiöiden  on  oltava työssä aktiivisia. Pelkät pyörien omavastuuosuuksien 
nostot  ja  jopa uhkailut pyörien poistamiseksi vakuutuksen piiristä eivät riitä. 
Telineiden ohella parempia lukkoja  on  myös kehitettävä  ja  niiden hankintaa 
tukea taloudellisesti. Poliisin tärkeänä tehtävänä  on mm.  informoida oikean 
lukituksen tarpeellisuudesta  ja  jatkaa pyörien turvamerkintää.  

6.1.3  Kunnat, seutukunnatja Tielaitos  

Sujuvat pyöräily-yhteydet aina asemille  ja pysäkeille  asti  ja  reittien hyvä kun-
nossapito  on  perusedellytys, jotta pyöräily toimii liityntäliikennemuotona. 
Kuntien  ja  yhteisten joukkoliikennejärjestelmien muodostamien seutukuntien 
kannattaa yhdessä panostaa myös pysäkkien pyöräpaikkojen järjestämiseen. 

 Jo  alueiden kaavoitusvaiheessa  on  varattava riittävästi tilaa myös pyöräpysä-
köintiin etenkin asemien ympäristöissä. Kuntien  ja seutukuntien liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun  pyöräilyn  ja joukkoliikenteen yhteiskäyttö  kuuluu 
olennaisena osana. 

Katetut, runkolukituksen  mandollistavat tehneet voidaan suunnitella ilmeel-
tään yhtenäiseksi  koko  alueella. Pysäkkien  ja pyörätelineiden  yhdistäminen 
samaksi kokonaisuudeksi  ja  siihen liittyvä kehitystyö  on  myös kuntien tehtä-
vä. Pyöräkeskusten suunnitteluun  ja  investointeihin kuntien pitää osallistua 
yhdessä joukkoliikenneyritysten kanssa. 

Pysäkkien  sijainnin suunnittelussa  ja  pysäkki-  ja telinemahlien  valinnassa  on 
 kuntien lisäksi oma tehtävänsä Tielaitoksella. Ohjeet pysäkkien  ja telineiden 
 malleihin, mitoitukseen  ja  sijoitteluun pitää laatia. Bussipysäkkien sijoittelus

-sa  on  kiinnitettävä huomiota siihen, että aamulla pysäkille jätetyn pyörän  ha-
keminen  paluumatkalla ei aiheuta pitkiä kävelymatkoja. Tielaitoksella aloitet-
tua pysäkkijärjestelyn ohjeistustyötä  on  tehtävä useiden tahojen yhteistyönä. 

Perustettavien suurläänien joukkoliikenneyksiköiden  toimintaan pitää olen-
naisena osana sisällyttää myös pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen 
edistäminen.  

6.1.4  Joukkoliikenneyritykset 

Joukkoliikenneyritysten  rooli  on  keskeinen kehitettäessä pyöräpysäköintiä 
asemillaja pysäkeihlä sekä pyorien kuljetusmandollisuuksia. Pyöräihijöiden  ja 
joukkoliikenneyritysten  yhteiset tapaamiset  ja  työryhmät ovat tarpeen 
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yhteistyön lujittamiseksi. Näin voidaan paitsi välittää pyöräilijöiden toiveita 
kuljetuksesta myös pitää pyöräilijät perillä kuljetukseen mandollisesti liitty-
vistä ongelmista. 

Ainakin VR:llä  ja Matkahuollolla  pitää olla nimetty pyöräilyasioiden vastuu- 
henkilö  ja  henkilökuntaa koulutettu antamaan yhtenäistä informaatiota pyöri-
en kuljetuksesta  ja pysäköinnistä.  Asiallinen informaatio pyöräilijöiden pal-
velusta  on  tärkeää  jo joukkoliikenteen imagonkin  kannalta. Sopiva hinnoitte-
lu  on  tärkeää, jotta matkustajat eivät ole pakotettuja etsimään joukkoliiken

-teen  käytölle vaihtoehtoisia pyörän kuijetustapoja. 

Joukkoliikenneyritysten  on  kehitettävä suurimmille asemille  ja  etenkin  mat-
kakeskusten  yhteyteen valvottuja pyöräpaikkoja  tai lukittavia pyöräkaappeja. 

 Yhteistyö kaikessa pyöräpysäköinnissä  on  tärkeää kunnan kanssa, mutta vält-
tämätöntä  se on  etenkin pyöräkeskusten rakentamisessa  ja ylläpidossa.  Myös 
pyöräilyyn liittyvien tilastointi-  ja ennustemenetelmien  kehittämisessä jouk-
koliikenneyrityksillä  on  keskeinen rooli kuntien  ja  liikenneministeriön ohella. 

Joukkoliikenneyritysten  kannattaisi hyödyntää entistä paremmin myös pyörä- 
matkailun mandollisuudet  mm.  kehittämällä pyörä-juna-  tai  pyörä-bussi  mat-
kareittejä  sekä markkinoimalla niitä. Erinomaista markkinointia ovat asemien 

 ja pysäkkien  monipuoliset pysäköintimandollisuudet sekä selkeä viitoitus  ja 
 merkinnät pyöräilijöille tarkoitetuista palveluista. 

Vaikka pyöräilyn edistäminen vaatii joukkoliikenneyritykseltä investointeja 
ei pyöräilijöille suunnattuja palveluita kannata jättää niin vähälle, että joukko- 
liikenteen käytön sijaan harkitaan kokonaan muita matkustustapoja  tai  vähen-
netään joukkoliikenteen käyttöä. Huolellisella palvelutarpeen kartoituksella 
kuten asiakaskyselyjen  ja  yhdyskuntarakenteen analysoinnilla voidaan luoda 
pyöräilijöille ne palvelut, jotka parhaiten palvelevat myös joukkoliikenneyri-
tyksiä muiden matkustajien tuomien tuottojen vähentymättä. 
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7  YHTEENVETO  

Pyöränjajoukkoliikenteen  yhdistämistä  on  monissa Euroopan maissa edistet
-ty  tärkeänä osana kestävän kehityksen mukaista liikennepolitiikkaa. 

Pyörän  ja joukkoliikenteen yhdistämistavat  voidaan luokitella pääasiassa kol-
meen ryhmään;  1)  pyörää käytetään liityntäliikennemuotona asemalle  tai py-
säkille  tultaessa,  2)  pyörä otetaan mukaan joukkoliikennevälineeseen  ja mat-
kan  jatketaan määränpäässä pyörällä  tai joukkoliikennematkan  jälkeen pyö-
räillään määränpäähän joko määräasemalla odottavalla pyörällä  tai 3)  vuokra- 
pyörällä. Liityntäpyöräily  on  suosituinta työmatkaliikenteessä  ja  pyörän kul-
jetus  ja  vuokraus vapaa-ajan liikenteessä. 

Useissa Keski-Euroopan maissa joukkoliikenneyritykset ovat ottaneet aktiivi-
sen roolin pyöräilyn edistämisessä. Paineita pyöräilypalvelujen kehittämiseen 
ovat luoneet pyöräilijöiden määrän kasvun lisäksi liikenteen tuomat ympäris-
töongelmat  ja ruuhkaiset  taajamat. Tarve toiminnan tehostamiseen  ja  palve-
luun  on  luonut omat paineensa ennen valtiollisille  ja  nykyään yksityistetyille 
rautatieyhtiöille. Tukea monille paikallisille hankkeille  on  saatu valtiolta  ja 
maakunnilta.  Asemien pysäköintipalveluja  on  kehitetty ensisijaisesti pyöräili-
jOille  ja pyöränkuljetusmandollisuuksia joukkoliikennevälineissä  on  lisätty. 
Useita palveluja tarjoavia pyöräkeskuksia sadoille pyörille ollaan Hollannin 

 mallin  mukaan rakentamassa useisiin muihinkin maihin. 

Luomalla entistä parempia mandollisuuksia joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn yh-
distämiseen voidaan sekä tukea joukkoliikennettä että kasvattaa pyöräilyn toi-
mintasädettä.  Alle  viiden kilometrin matkoilla pyöräily  ja joukkoliikenne  voi-
vat olla myös kilpailevia kulkumuotoja, mutta tätä pidemmillä matkoilla  ja 

 etenkin talviaikana kulkumuodoilla  on  hyvät mandollisuudet tukea toisiaan. 

Pyörän  ja joukkoliikenteen yhdistämisellä  saavutetaan ympäristöllisiä, yhteis-
kuntataloudellisia  ja  terveydellisiä etuja korvattaessa henkilöauto  koko mat-
kan kulkumuotona  tai joukkoliikenteen liityntäliikennemuotona.  Vaikeutena 

 on  usein saada yhdistelmän kokonaismatka-aika kilpailukykyiseksi autoiluun 
nähden. Ongelmana ovat myös yhä lisääntyvät pyörävarkaudet asemilla. 

Maankäytön suunnittelussa pyöräilyn mandollisuudet liityntäliikennemuoto-
na  on  otettava paremmin huomioon. Kaavoituksen  ja  toimintojen sijoittelun 
vaikutukset liikennekäyttäytymiseen  ja autottomien  ihmisten kulkumandolli-
suuksiin  on  aina arvioitava. Pyöräpysäköinti pitää asuin-, liike-  ja  työpaikka- 
kiinteistöissä järjestää lähemmäs kuin autopaikat  ja pyörävarastojen  pitää olla 
helppoja käyttää. Pysäkkien sijoittelussa pitää minimoida pysäkille pysäköi - 
dyn  pyörän hakumatkat paluumatkalla. 
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Painopisteitä pyöräilyn  ja joukkoliikenteen yhdistelmän  kehittämisessä ovat 
pyöräpysäköinnin lisääminen  ja  laadullinen kehittäminen rautatie-  ja  linja-au-
toasemilla  ja bussipysäkeillä  sekä pyörän kuljetusmandollisuuksien paranta-
minen joukkoliikennevälineissä. Katettuja, runkolukituksen mandollistavia 
telineitä  on  hankittava lisää  ja  yhdistettyjä bussikatoksia  ja pyörätelineitä  on 
kehiteltävä bussipysäkeille.  

Monipuolisia palveluja tarjoavia pyöräkeskuksia kannattaa kehittää suurim-
mille joukkoliikenteen asemille  ja joukkoliikenteen matkakeskuksien  yhtey-
teen. Valvotun  tai lukollisen pyöräpysäköinnin  lisäksi pyöräkeskuksissa tar-
vitaan mandollisuus pyörän huoltoon, vuokraukseen  ja  varaosien ostoon. Toi-
minta voidaan nivoa muuhun kaupalliseen  tai neuvontatoimintaan. Pyöräkes-
kuksen toimitiloihin  ja  markkinointiin tarvitaan tukea kunnalta  ja joukkolii-
kenneyritykseltä,  mutta toiminta kannattaa useimmiten jättää yksityisen yrit-
täjän vastuulle. 

Etenkin matkailuliikennettä palvelevat mandollisuus pyörän vuokraukseen  ja 
 toimivat pyörän rahtipalvelut. Pyörän  ja  junaliikenteen matkapaketteja kan-

nattaa kehittää  ja  lisätä pyöränvuokrauspalveluja rautatieasemilla. Pyörän 
rahtipalvelu  on  syytä säilyttää nykyisellään sekä linja-auto-  että raideliiken

-teessä.  

Pyörän kuljetuksen helpottamiseksi etenkin junissa tarvitaan lisätilaa myös 
esim. lastenvaunuille  ja  suurille matkatavaroillekin soveltuviin monitoimiti-
loihin. Näihin voidaan talvikaudeksi järjestää tavallisia istumapaikkoja  tai  si-
joittaa osastoon kääntöistumia sellaisten tilanteiden varalta, jolloin pyöriä 
kuljetetaan vähän  ja  istumapaikkoja tarvitaan. Pyörän kuljetus  on  syytä sallia 

 jo  nyt sellaisilla bussiliikenteen linjoilla, joissa  on  tilaa  ja  joissa käytetään 
matalalattiabusseja. Kuljetuksen pitää kaupunkiliikenteessä olla maksutonta 

 tai  korkeintaan alimman joukkoliikenteen kertalipun hintaista. Kaukoliiken-
teessäkään maksu ei saa olla este pyörän satunnaiseen kuljetukseen.  

YR  Yhtymän, Linja-autoliitonja Matkahuollon pitää nimetä pyöräilyvastaava 
kehittämään pyöräpysäköintiä  ja pyorien  kuljetusta. Joukkoliikenneyritysten 

 on  luotava selkeät oppaat pyöräilevien asiakkaiden palvelemiseksi. Paikallisia 
järjestelyjä kehitettäessä yhteistyötä kannattaa tehdä paikallisten pyöräily-
ym. järjestöjen kanssa. Liikenneministeriön pitää tukea aiheeseen liittyvää  ii-
lastointia  ja  tutkimustyötä sekä osallistua joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn mark-
kinointiin. Poliisin, vakuutusyhtiöiden  ja  oikeus-  ja  sisäministeriön välinen 
yhteistyö  on  tärkeää etsittäessä keinoja vähentää pyörävarkauksia. 

Vaikka päävastuussa pyöräilyn  ja joukkoliikenteen  yhdistämisen edistämises-
sä ovat  kunnat jajoukkoliikenneyritykset  on  järjestelmän kehittämisestä hyö-
tyjiä usempia. Parhaimmillaan kehittämistyö lisää joukkoliikenteen käyttöä  ja 

 pyöräilyä luoden viihtyisämpää, terveellisempää  ja ruuhkattomampaa  elinym-
päristöä. 
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LIITE1  

Lütel.  

Ohjeita pyöräilystä bussiliikenteen seassa 

Sveitsin pyöräilijöiden etujärjestö  VCS  (Verkehrs  Club der Schweiz) on  teh-
nyt pyöräilijöille esitteen siitä, miten liikenne saadaan sujuvaksi joukkolii-
kenteen  ja pyorien  kesken. Sveitsissä  on  paljon  mm.  yhteisiä bussi-  ja  pyörä- 
katuja  ja  niillä liikkuminen ainakin asiaan tottumattomalle  on  hankalaa.  VCS 

 esittää pyöräilijöille seuraavia toiveita:  

1. Sääntöjen noudattaminen  ja  reilu peli helpottavat joukkoliikenteen kuljet-
tajien  ja  pyöräilijöiden konfliktitilanteita  ja  edistävät liikennemuotojen 
kumppanuutta.  

2. Bussinkuijettaja  ei näe peilistään kattavasti ajoneuvonsa oikean puoleista 
liikennettä. Siksi  on  vaarallista ohittaa bussi oikealta  tai  ajaa  sen  oikealla 
puolella.  

3. Raitiovaunun pysähtyessä keskellä katua olevalle laiturittomalle pysäkille 
 on  kaiken  muun liikenteen pysähdyttävä  ja  annettava matkustajille estee-

tön kulku. Vasta vaunun liikkuessa saavat muutkin lähteä liikkeelle.  

4. Bussinperä  voi liikkua sivusuunnassa: Riittävä etäisyys lisää turvalli-
suutta.  

5. Pyöräilijöiden suuntamerkki selkeyttää liikennettä.  

6. Pitkien jarrutusmatkojen vuoksi bussi-  ja raitiovaunuliikenteen  turvalli-
suus  on  erityisen riippuvainen muiden liikenteen osapuolten ennakoidusta 
liikkumisesta. Hätäjarrutukset voivat aiheuttaa matkustajille vakavia 
vammoja.  

7. Kuljettaessanne  pyörää joukkoliikennevälineessä olkaa huomaavaisia  ja 
varmistakaa pyöränne paikoitus matkan  aikana. Vaunun ollessa täynnä 
odottakaa seuraavaa.  

8. Pysäkiltä  lähtevän  bussin vilkuttaessa  vasemmalle ei sitä saa enää ohittaa.  

9. Kiskoliikenteen tasoristeyksissä varoituslaitteet  voivat pettää, joten tarkis- 
takaa aina  rata  ennen  sen  ylitystä. Älkää ajako laskeutuneen puomin ohi,  
sillä  juna  on  nopeampi kuin arvaattekaan. (Verkehrs -Club der Schweiz 
1996)  
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