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Pyöräliikenteen kehittämisen 
tausta Helsingissä
• Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet perustuvat 

alankomaalaisiin ja tanskalaisiin (erityisesti kööpenhaminalaisiin) hyviksi 
todettuihin käytäntöihin. Näiden pohjalta on räätälöity pyöräliikenteen 
suunnitteluohje pyöräliikenne.fi

• Pyöräliikenteen tavoiteverkko hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2012. 

• Ensimmäinen pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 2014. 

• Kantakaupungin tavoiteverkkoa jatkettiin koko kaupungin kattavaksi 
esikaupunkialueiden tavoiteverkolla, joka hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2016.

• Uusin pyöräliikenteen kehittämisohjelma on tällä hetkellä etenemässä 
kaupungin hallituksen käsittelyyn 2020.

pyoraliikenne.fi






Päätavoite

Helsinki on kaiken ikäisille 

sopiva ympärivuotinen

pyöräilykaupunki –

pyöräliikenteen

kulkutapaosuus on vähintään 

20 % vuoteen

2035 mennessä.

Käveltävä ja pyöräiltävä pääkaupunkimme

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025



Käveltävä ja pyöräiltävä pääkaupunkimme

Alatavoitteet päätavoitteen 
saavuttamiseksi



Käveltävä ja pyöräiltävä pääkaupunkimme



Käveltävä ja pyöräiltävä pääkaupunkimme

Tavoiteverkon rakentuminen

1. Hiilineutraali Helsinki ohjelman tavoite sekä KSLK päätös 2012: Kantakaupungin tavoiteverkko 2025

2. Hiilineutraali Helsinki ohjelman tavoite: Baanaverkko 2030



Käveltävä ja pyöräiltävä pääkaupunkimme

Tasapaino - Pyöräliikenne osana 
liikennejärjestelmää

Pääkatu
Paikalliskatu
Paikalliskatualue
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Mikä on CIVITAS Handshake?

• Handshake auttaa kaupunkeja muutoksessa kohti 

ihmisläheisempää kaupunkia tuomalla pyörällä 

liikkumisen osaksi kaupunkilaisten arkea

• Hankkeen avulla tuodaan parhaita pyöräliikenteen 

edistämisen ja suunnittelun käytäntöjä Helsinkiin etenkin 

Kööpenhaminasta ja Amsterdamista

• Mukana Handshake -hankkeessa on yhteensä 13 

kaupunkia ympäri Eurooppaa



Mikä on CIVITAS Handshake?

• Hankkeessa pyritään kohti konkreettisia ratkaisuja yli 60 keinon avulla

• Keinot on jaettu neljään kategoriaan:

• Planning regulations and standards (esim. verkostosuunnittelu ja maankäytön yhdistäminen 
pyöräliikenteeseen)

• Infrastructure and services (pyöräväylien ja pyöräpysäköinnin suunnittelu, pyöräliikenteen integroiminen osaksi 
muita kestäviä kulkumuotoja)

• Modelling and Assessment (esim. Bikenomics-työkalun käyttöönotto)

• Awareness and education (Helsinki Cycling Communications Guide)

• Helsinki keskittyy etenkin kahteen ensimmäisen kategorian keinoihin:

• Pyöräliikenteen priorisointi liikenteessä (esim. katutilan tilanjako)

• Pyöräpysäköinnin kehittäminen etenkin asemanseuduilla

• Pyöräliikenteen tavoiteverkon laadukas toteuttaminen Kööpenhaminan ja Amsterdamin tasolla

• Pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen kehittäminen



Mikä on CIVITAS Handshake?

• Koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta (work package):

• WP1: Prepare for Action

• WP2: Action in the Cycling Capitals

• WP3: Action in the Future Cycling Capitals

• WP4: Monitor, assess and compare

• WP5: Practical Guidance wider take-up

• WP6: Share and Disseminate

• WP7: Coordinate and manage

• WP8: Ethics Requirements



Transition Management



PROCESSES

CITIES

SOLUTIONS

Transition Management työskentelyn eteneminen

1. Areenatyöskentelyn käynnistäminen ja 
vision kehittäminen [06/2020]

2. Kehittämispolkujen rakentaminen 
alatavoitteiden saavuttamiseksi 
[09/2020];

3. Helsinki Symposium [10-12.03.2020] 

4. Pienparannusten ja nopeiden 
kokeilujen suunnittelu [05/2021]

5. Pitkän aikavälin tavoitteiden 
lujittaminen [02/2022].



PROCESSES

CITIES

SOLUTIONS

Immersive Study Exchanges

Personal, hands-on sensory learning

• Advancing specific priorities or goals

Immersive Study Tours

• Delegation of leaders from Future Cycling 

Capitals travelling to Amsterdam, Copenhagen, 

or Munich

Immersive Symposia

• In the Future Cycling Capital, with a delegation 

from Cycling Capitals offering content and 

inspiration.



Miksi Helsinki lähti mukaan?

• Jatkuva tarve päivittää suunnittelukäytäntöjä korkeimpien 

standardien mukaisiksi

• Toteutuksen kirittäminen (tavoitteiden ja suunnitelmien 

realisoituminen sekä laadukas toteutus)

• Oppia Helsinkiin haetaan erityisesti 

liikenneinfrastruktuurin ja liikennevalojen kehittämiseen, 

kunnossapidon parantamiseen, pyöräliikenteen 

edistämisohjelman päivittämiseen ja muutoksesta 

viestimiseen.



Mitä olemme tähän 
mennessä saaneet 
irti hankkeesta?



Ylläpidon sitominen osaksi 
tavoiteverkkoa
• Pyöräliikenteen talvihoidon tiekarttaprojekti

• Opintomatka Kööpenhaminaan helmikuussa 2020

• Mallia Kööpenhaminan aurauskalustosta, valmiusjärjestelmästä, 

harjasuolausmenetelmästä ja kontakti kaupungin ylläpidosta 

vastaavaan henkilöön 





Pyöräliikenteen 
kehittämisohjelma
• Yritysvaikutustenarviointiin lähteitä muista kaupungeista

• Pyöräliikenteen pääkaupunkien investointien kartoitus

• Poliittisten haasteiden reflektointi



Transition Management

• Työskentelyn tavoitteena on muodostaa kaupunkikehittäjäverkoston 
tietoon ja näkemyksiin perustuva visio, jonka pohjalta muodostetaan 
kehittämispolkuja pyöräliikenteen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Kehittämispolkujen ratkaisuja testataan pienparannuksin ja nopeiden 
kokeiluiden avulla vuoden 2021 aikana, kunnes työskentelyn pohjalta 
voidaan jalostaa pitkän aikavälin konkreettisia tavoitteita pyöräliikenteen 
kehittämiseksi Helsingissä vuoden 2022 aikana. 

• Sidosryhmätyöskentely pyöräliikenteen kehittämisen vision ja 
toimenpiteiden toteuttamiseksi

• Tapa tehdä pyöräliikenteen laajasta yhteiskehittämisestä jatkuva käytäntö

• Pikaparannukset / kokeilut kirittämään muutosta ja testaamaan 
toimivimpia ratkaisuja



Yhteenveto

• Handshaken avulla:
• Kiritämme Helsingin myönteistä kehitystä kohti johtavaa 

pyöräliikennekaupunkia (asiat ovat aidosti mahdollisia)

• Saamme ajantasaisimmat parhaat käytännöt käyttöön heti (esim. 
Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjeen päivitystyö ja 
raideliikenteen ja pyöräliikenteen suunnittelun yhdistäminen case. 
Länsi-Helsingin raitiotiesuunnitelman pyöräliikenneolosuhteet)

• Voimme reflektoida muiden samanlaisten haasteiden kanssa 
kamppailevien tai kamppailleiden kaupunkien kanssa pyöräliikenteen 
kehittämiseen liittyen



Parhaat käytännöt

• Proaktiivinen rooli: jos haluat saada tietoa, valmistele 

kysymykset huolella ja vuorovaikuta ne myös oman 

kaupungin suunnittelijoiden kanssa

• Uuden kokeileminen: projektissa saa ja kannattaa tehdä 

asioita totutusta poikkeavalla tavalla, tarkoitus on kokeilla 

(yritys ja erehdys) eikä toistaa jo käytössä olevia 

toimintatapoja 



Kiitos!

henna.hovi@hel.fi




