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ESIPUHE
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on valtakunnallinen tavoite. Kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvat
yhdyskunnat koetaan viihtyisiksi ja turvallisiksi. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edesauttaa myös
sosiaalista tasa-arvoa sekä kaupunkilaisten hyvää terveyttä, sillä liikunnan terveysvaikutukset ovat
kiistattomat. Liikkumistottumuksiin voidaan vaikuttaa yhtäältä motivoimalla ja kannustamalla ihmisiä
kävelemään ja pyöräilemään, toisaalta taas tarjoamalla siihen paremmat mahdollisuudet
liikkumisympäristöön vaikuttamalla.
Rovaniemen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa on jalkautettu valtakunnallisia
kehittämislinjauksia paikallisiin olosuhteisiin. Kehittämisohjelman laadinnan tarve tuotiin esille Rovaniemen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Kehittämisohjelma sisältää kattavan kuvauksen kävelyn ja pyöräilyn
toimintaympäristöstä, nykytilasta ja kehittämistarpeista, pitkän aikavälin vision ja tavoitteet sekä
lähivuosien toimintaa kohdentavat painopistealueet toimenpide-ehdotuksineen. Kehittämisohjelma on
strateginen asiakirja, joka ohjaa eri toimijoiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Rovaniemen kaupungilla on erinomaiset mahdollisuudet nousta suomalaisten kävely- ja pyöräilykaupunkien
eliittiin. Tämä kuitenkin edellyttää kävelyä ja pyöräilyä suosivaa päätöksentekoa. Tahtoa ja sitoutumista
tarvitaan kaikilla hallinnon tasoilla niin päättäjien kuin virkamiesten keskuudessa. Sitoutuminen tarkoittaa
kävelyä ja pyöräilyä edistäviä valintoja yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaavissa
päätöksissä sekä kaupungin palveluiden kehittämisessä. Edistämistyö edellyttää myös voimavaroja sekä
laaja-alaista yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin alueen sidosryhmien kesken.
Kehittämisohjelman laadintaan on ohjannut Rovaniemen liikennejärjestelmätyöryhmä. Kehittämisohjelmaa
on esitelty ja työstetty myös Rovaniemen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka toimintakenttään myös
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osaltaan kuuluu. Työn aikana on myös käyty laajaa vuoropuhelua niin
asukkaiden kuin muiden sidosryhmien suuntaan. Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin laaja asukas- ja
sidosryhmäkysely, johon saatiin runsaat tuhat vastausta. Työn alussa toteutettiin myös kaupungin
valtuuston, hallituksen ja lautakuntien jäsenille suunnattu kysely, johon vastasi kuusikymmentä päättäjää.
Kehittämisohjelman laadintaan pyydettiin lisäksi kannanottoja kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostoilta
sekä paikallisen pyöräilynedistämisjärjestön Pumppu ry:n edustajilta.
Konsulttina työssä on toiminut Strafica Oy, jossa työstä ovat vastanneet Juha Heltimo ja Kari Hillo.
Kehittämisohjelman laadintaan sen eri vaiheissa ovat osallistuneet myös Olli Tamminen, Tapio Kinnunen ja
Risto Kujanpää. Suunnitelma on valmisteltu samanaikaisesti laaditun tie- ja katuverkkosuunnitelman kanssa.

Rovaniemellä helmikuussa 2016
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I JOHDANTO
Miksi kävelyä ja pyöräilyä kannattaa edistää?
Kävely ja pyöräily ovat tulevaisuuden liikennejärjestelmän kulkutapoja. Kestävässä ja hyvinvointiin
tähtäävässä yhdyskunnassa kävely ja pyöräily ovat liikkumisen perusmuodot. Kävelyllä ja pyöräilyllä on
kasvupotentiaalia kaikkialla, koska ne sopivat lähes kaikille ihmisryhmille ja ikäryhmille sekä monenlaisiin
arkielämän matkoihin.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tarpeellisuutta voidaan perustella niin liikenneturvallisuuden, terveyden,
ympäristön, elinympäristön laadun, kustannusten, liikenteen toimivuuden kuin liikkumismahdollisuuksien
tasapuolisuuden kautta. Rovaniemeläisten tärkeimmät motiivit kävelyyn ja pyöräilyyn ovat myönteiset
vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen, kävellen ja pyörällä liikkumisen helppous, ulkoilu ja virkistys
sekä edullisuus (Lähde: Asukaskysely 2015).”
Kävely ja pyöräily eivät kilpaile joukkoliikenteen kanssa, vaan tukevat sitä. Joukkoliikenne matkaan sisältyy
aina liityntämatka pysäkille, mikä useimmiten tehdään joko jalan tai hyvien yhteyksien
mahdollistaessa pyörällä. Joukkoliikenteen käyttäjän kynnys tehdä matkansa kävellen tai pyörällä on
huomattavasti pienempi kuin henkilöauton käyttäjällä.

 Liikunnan yhdistäminen arkirutiineihin on helpoin
tapa liikkua terveyden kannalta riittävästi.
 Kävely ja pyöräily ovat saasteettomia ja
meluttomia kulkumuotoja eivätkä ne kuluta
uusiutumattomia luonnonvaroja.
 Kävely- ja pyöräilijämäärien kasvu parantaa myös
näiden kulkutapojen turvallisuutta.
 Kestävään liikkumisen perustuvat yhdyskunnat
koetaan turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi kuin
yksityisautoiluun perustuvat yhdyskunnat.
 Kävely ja pyöräily ovat edullisia kulkumuotoja
sekä liikkujalle itselleen että yhteiskunnalle.
 Kaupungin eri toimintojen saavutettavuus jalan ja
pyörällä edistää liikkumisen tasa-arvoa.
 Kävelyn ja pyöräliikenteen suosiminen
keskustoissa tuo merkittäviä positiivisia
vaikutuksia liike-elämälle ja koko kaupungin
imagolle.

 Kävely ja pyöräily tuottaa yhteensä 17 M€
vuotuiset terveyshyödyt Rovaniemellä.
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I JOHDANTO
Kävely ja pyöräily Rovaniemen strategioissa
Rovaniemen kaupunkistrategiassa (2015) on toimivan yhdyskuntarakenteen kohdalla asetettu tavoitteeksi,
että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuus kaikista liikkumismuodoista kasvaa 52 prosenttiin v. 2030
mennessä. Tavoite pohjautuu Rovaniemen liikennejärjestelmä-suunnitelmaan (2012), jossa kävelyn ja
pyöräilyn edistäminen on yksi viidestä strategisesta toimintalinjasta. Tavoitteena on, että kävelyvyöhykkeellä liikennejärjestelmää kehitetään kävelyn ehdoilla. Pyöräilyvyöhykkeellä ja pyöräilyn runkoreiteillä
kehittämisen pääpaino on ympärivuotisen pyöräilyn sujuvuudessa ja turvallisuudessa.
Rovaniemen keskustan osayleiskaavan (2012) mukaan kävelyn ja pyöräilyn asemaa keskustassa ja sen
lähialueilla vahvistetaan, mikä edellyttää kävelyn ja pyöräilyn nostamista tärkeimpään asemaan kaikessa
keskustassa tapahtuvassa rakentamisessa ja liikennejärjestelyjen suunnittelussa. Jalankulkua ja pyöräilyä
priorisoidaan Pekankadulla, Ainonkadulla, Korkalonkadulla ja Rovakadulla.

Valtakunnalliset tavoitteet
Liikenne- ja viestintäministeriö laati vuonna 2011 kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen strategian 2020,
jossa asetetaan tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle Suomessa. Tavoitteena on lisätä kävelyn ja
pyöräilyn määrää 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa valtakunnan tasolla noin 300 miljoonaa
lisämatkaa kävellen tai pyöräillen vuoteen 2005 verrattuna. Vuonna 2012 Liikennevirasto laati strategiaa
toimeenpanevan toimenpidesuunnitelman. Suunnitelma on jaettu neljään kokonaisuuteen, jotka koskevat
1) asenteisiin vaikuttamista, 2) infrastruktuuria, 3) yhdyskuntarakennetta sekä 4) hallinnon rakenteita ja
lainsäädäntöä. Suunnitelmassa on esitetty 33 toimenpidekokonaisuutta, joilla strategian tavoitteet on
mahdollista saavuttaa.
Tärkeät valinnat (Asenteet ja liikkumistottumukset)
 Rutiinien ja tottumusten murtaminen
 Palvelut ja teknologia arjen apuna
Reitti selvä (Infrastruktuuri ja ympäristö)
 Oikeat ratkaisut oikeaan paikkaan
 Jalankulku houkuttelevaksi
 Pyöräily sujuvaksi laatua parantamalla
 Matkaketjut toimiviksi
 Kunnossapito kuntoon
Kaikki lähellä (Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko)
 Jalankulku- ja pyöräilykaupunkia rakentamaan
 Palvelut lähelle
 Yhteydet ja pysäköinti kaavoihin
Järjestelmä toimii (Institutionaalinen ympäristö)
 Tarvitaan sitoutumista ja rahoitusta
 Liikennesäännöt ja -kulttuuri tukemaan tavoitteita
 Ryhdytään toimeen

Liikkumisvalintoihin voidaan vaikuttaa usealla eri
tavalla. On luotava hyvät mahdollisuudet kävelylle
ja pyöräilylle sekä huolehdittava siitä, että
mahdollisuuksia motivoidutaan myös käyttämään.
Mahdollisuuksien ja motiivien kokonaisuus toteutuu
eri toimijoiden johdonmukaisella yhteistyöllä.
(Liikennevirasto 2/2012))
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II LÄHTÖKOHDAT JA KEHITTÄMISTARPEET
Kävely ja pyöräily rovaniemeläisten liikkumisessa
Rovaniemen kaupungin verrattain tiivis kaupunkirakenne tarjoaa erinomaiset puitteet kävellen ja pyörällä
tapahtuvalle liikkumiselle. Valtaosa lyhyistäkin matkoista tehdään kuitenkin henkilöautolla. Autoilu on
houkuttelevaa, koska sitä eivät rajoita ruuhkat tai pysäköintipaikkojen puuttuminen. Vuonna 2012 tehdyn
liikennetutkimuksen mukaan kaikista rovaniemeläisten tekemistä matkoista 65 % tehtiin henkilöautolla, 18
% kävellen, 9 % polkupyörällä ja 5 % linja-autolla.
Kävelyn ja pyöräilyn määrässä on selkeitä väestöryhmä- ja aluekohtaisia eroja. Alakouluikäisten lasten
matkoista yli 40 prosenttia tehdään kävellen. Myös ikäihmiset kävelevät paljon, lähes neljänneksen
matkoista. Pyöräilyn kulkutapaosuus on korkein nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Vähiten kävellään ja
pyöräillään ikäryhmässä 30-64-vuotiaat. Alueellisesti tarkasteltuna eniten kävely- ja pyöräilymatkoja
tekevät keskustan alueella ja sen reunamilla asuvat. Eri matkaryhmien osalta kävelyn ja pyöräilyn
kulkutapaosuus on korkein koulu- ja opiskelumatkoilla, vierailumatkoilla, ostosmatkoilla ja työmatkoilla.

Potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi on kaikissa ikäryhmissä ja matkaryhmissä. Lasten ja nuorten
kulkutapavalintojen merkitys on suurempi kuin ikäluokan osuus väestöstä, sillä nuorena opitut
liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän valintoihin.






Henkilöautomatkojen keskipituus on vain hieman päälle viisi kilometriä
Pyörämatkojen keskipituus on alle kaksi kilometriä ja kävelymatkojen keskipituus alle kilometrin
Alle kilometrin matkoista 60 % kävellään
1-2 kilometrin matkoista 21 % pyöräillään, mutta joka toinen matka tehdään jo autolla
2-5 kilometrin matkoista 80 % tehdään autolla

Kävelyn ja pyöräilyn osuus matkoista
Lähde: Liikennetutkimus 2012

”Kesällä päivittäin tai useita kertoja
viikossa pyöräilevien osuus on yli
kaksinkertainen talveen verrattuna.”

34 %

18 %

17 %
14 %
9%

19 %
16 %

9%

9%

11 %

6%
2%
KAIKKI
MATKAT

TYÖMATKAT

KOULU/OPISKELU
MATKAT

OSTOSMATKAT

KESKUSTAN
SUURALUEELLA
ASUVAT

KESKUSTAN
SUURALUEEN
ULKOPUOLELLA
ASUVAT
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Kävely ja pyöräily ovat nykyisin merkittävimmät kulkutavat ainoastaan alle kilometrin mittaisilla matkoilla,
ja tätä pidemmillä matkoilla niiden yhteenlaskettu kulkutapaosuus pienenee voimakkaasti. Pyöräilyn osuus
on korkeimmillaan 1-2 kilometrin pituisilla matkoilla. 2-5 kilometrin matkoista jo yli 80 prosenttia tehdään
henkilöautolla, vaikka juuri tämän pituisilla matkoilla pyöräilyn tulisi olla sujuvin ja houkuttelevin liikkumisen
vaihtoehto. Suurin kulkumuotojakauman muutospotentiaali kävelyn ja pyöräilyn eduksi onkin juuri
henkilöautolla tehtävissä lyhyissä matkoissa.

Matkojen keskipituus eri kulkutavoilla

Kulkutapajakauma eri pituisilla matkoilla

Lähde: Liikennetutkimus 2012

Lähde: Liikennetutkimus 2012

1-2 km matkoista
joka toinen tehdään
autolla!
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II LÄHTÖKOHDAT JA KEHITTÄMISTARPEET
Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuustilanne
Rovaniemen liikenteessä on kuollut 2000-luvun aikana yhdeksän jalankulkijaa ja kaksi pyöräilijää sekä
loukkaantunut 155 jalankulkijaa ja 220 pyöräilijää. Viime vuosina (2010-2014) liikenteessä on kuollut
yhteensä kolme jalankulkijaa sekä loukkaantunut keskimäärin kahdeksan jalankulkijaa ja 13 pyöräilijää
vuosittain. Jalankulkijat ja pyöräilijät muodostavat noin viidenneksen kaikista alueen tieliikenteen uhreista.
Todellisuudessa jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuneiden liikennetapaturmien määrä on huomattavasti
edellä mainittua suurempi, sillä poliisin tilastoihin jää kirjautumatta suurin osa jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden kaatumisista ja muista yksittäisonnettomuuksista johtuvista loukkaantumisista. Pelkästään
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastoihin (työmatkojen liikennetapaturmat) kirjautuu Rovaniemen
alueella vuosittain keskimäärin 150 jalankulkijatapaturmaa ja keskimäärin 60 pyöräilijätapaturmaa.
 Jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksista yli 90 prosenttia tapahtuu taajamaksi merkityllä alueella.
 Onnettomuuksista puolet tapahtuu kilometrin säteellä ja 70 prosenttia kahden kilometrin säteellä
Rovaniemen keskustasta .
 Jalankulkijoiden henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin puolet ja pyöräilijöiden
onnettomuuksista 65 prosenttia on tapahtunut suojateillä.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalaitteiden käyttöasteita Rovaniemellä ja koko maassa
Lähde: Liikenneturva 2014

46 %

38 %

31 %

Koko maa 55 %

Koko maa 48 %

Koko maa 41 %

Tutustu tarkemmin onnettomuuspaikkoihin: http://apps.strafica.fi/onn/rovaniemi/
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II LÄHTÖKOHDAT JA KEHITTÄMISTARPEET
Yhdyskuntarakenne kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta
Eheä yhdyskuntarakenne ja riittävän tiheä palveluverkko pitävät arkimatkojen pituudet lyhyinä ja luovat
edellytykset kävelyä ja pyöräilyä suosiville kulkutapavalinnoille. Rovaniemen kaupungin verrattain kompakti
yhdyskuntarakenne tarjoaa varsin hyvät edellytykset kävelylle ja pyöräilylle. Väestöstä lähes 90 prosenttia
asuu taajamassa ja noin 90 prosenttia keskuksen suuralueella. Kyliä Rovaniemellä on noin 50. Ne sijoittuvat
pääasiassa nauhamaisesti pääteiden sekä Ounasjoen ja Kemijoen varsille.

Rovaniemi on voimakkaasti kasvava kaupunki. Rovaniemellä oli 31.12.2014 yhteensä 61 551 asukasta.
Lisäksi Rovaniemellä asuu noin 5000 muualla kirjoilla olevaa opiskelijaa. Viimeisen 30 vuoden aikana
Rovaniemen väestömäärä on kasvanut yli 12 000 hengellä. Vuoteen 2030 mennessä väkiluvun ennustetaan
kasvavan yli 67 000 asukkaaseen (Lähde: Tilastokeskus). Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkökulmasta
positiivinen väestökehitys on ennen kaikkea mahdollisuus, mutta liittyy siihen uhkiakin.
Niin Rovaniemellä kuin koko maan laajuisesti vallalla oleva yhdyskuntarakenteen hajaantumiskehitys ja
palveluiden keskittyminen uhkaa vaikeuttaa kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteiden toteutumista.
Vaikka väestö koko kaupungin mittakaavassa keskittyy, uusi asutus ei kuitenkaan suuntaudu olemassa
olevaan rakenteeseen vaan sen pikemminkin sen reunamille muodostaen vähän kerrallaan uutta entistä
laajempaa ja väljempää taajamarakennetta. Rovaniemellä väestönkasvun luomaan asuntokysyntään
varaudutaan tulevaisuudessa keskustan alueella, mutta myös 6–7 km säteellä keskustasta, erityisesti jokien
varsilla. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkökulmasta, ja nykyiset liikkumistottumukset huomioiden,
uudet kauaksi palveluista ja työpaikoista sijoittuvat asuinalueet ovat melkoinen haaste.
Asuinympäristö vaikuttaa vahvasti autonomistukseen, auton käyttöön ja liikkumisen määrään. Liikkuminen
ei ole samanlaista kaikkialla vaan eri toimintojen keskinäinen sijainti, erityisesti asuinpaikan sijainti muihin
toimintoihin nähden, määrittävät sen miten liikumme. Lähipalveluiden monipuolisuuden vaikutusta
rovaniemeläisten autonomistukseen sekä kävelyn ja pyöräilyn osuuteen liikkumisessa on havainnollistettu
seuraavissa kaavioissa ja kuvissa.

Autonomistuksen ja lähipalveluiden
määrän välinen korrelaatio

Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden
ja lähipalveluiden määrän välinen suhde

Lähde: RHR ja YKR, koko Rovaniemi

Lähde: Liikennetutkimus 2012, koko Rovaniemi

Toimintotyypit: kaupat, koulut ja
oppilaitokset, terveyspalvelut,
vanhainkodit ja päiväkodit,
liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja
ravitsemuspalvelut (RHR)

Eri toimintotyyppien määrä 1 km etäisyydellä

Eri toimintotyyppien määrä 1 km etäisyydellä
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Asuinpaikan sijainti ja eri palveluiden saavutettavuus vaikuttaa
keskeisesti liikkumistottumuksiimme, sillä peräti 80 matkoistamme on kotiperäisiä.
 Joka viidenneltä rovaniemeläiseltä kaikki peruspalvelut löytyvät
kävelyetäisyydeltä (1 km), noin joka toiselta kohtuulliselta pyöräilyetäisyydeltä
(3km) ja 80 prosentilta alle viiden kilometrin etäisyydeltä!

Toimintotyyppien määrä

Toimintotyypit: kaupat, koulut ja oppilaitokset, terveyspalvelut, vanhainkodit
ja päiväkodit, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja ravitsemuspalvelut (RHR)
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II LÄHTÖKOHDAT JA KEHITTÄMISTARPEET
Jalankulun ja pyöräliikenteen verkot Rovaniemellä
Rovaniemen kävelyn ja pyöräliikenteen verkko koostuu yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräteistä ja
jalkakäytävistä. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettujen yhdistettyjä väyliä on Rovaniemellä noin 280
kilometriä, mistä noin 112 kilometriä on maanteiden varsilla olevaa ELY-keskuksen hallinnoimaa väylästöä.
Erillisiä pyöräteitä tai -kaistoja ei ole, mutta Rovakadulla jalankulku ja pyöräily on pyritty erottelemaan.
Lisäksi osa yhteyksistä perustuu pyöräilyyn ajoradalla. Mopoilu on lähtökohtaisesti kielletty kävely- ja
pyöräteillä maanteiden varsia lukuun ottamatta.
Keskustan suhteen säteittäinen kävely- ja pyöräliikenteen väylästö noudattelee tie- ja katuverkon
rakennetta. Lisäksi puistokäytävissä ja Ounasjoen varressa on moottoroidusta liikenteestä erotettuja
viihtyisiä viherreittejä. Verrattain suuret korkeuserot ja runsas vesistö ovat Rovaniemen kävely- ja
pyöräliikenteen verkon tunnusomaisin piirre. Nelostie ja rautatie muodostavat merkittävän estevaikutuksen
etenkin jalan ja pyörällä liikkumiseen.
Yhdistetty kävely- ja pyöräliikenneverkko on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan. Paras A-luokka nojaa
pitkälti vastaavaan katuluokitukseen. A-luokan osuus koko pyörätieverkosta on noin 40 %. Vuonna 2009
tehdyn kevyen liikenteen väylien vauriokartoituksen mukaan verkosta noin 27 % sisälsi vaurioita. Väylistä 5
% havaittiin erittäin huonokuntoisiksi ja käyttäjille vaarallisiksi. Kuivatusongelmat ja vahva routiminen
vaikuttavat Rovaniemellä merkittävästi päällysteiden kuntoon.
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Asukaskyselyyn vastanneista 60 prosenttia kertoi lisäävänsä kävelyn ja pyöräilyn
määrää nykyiseen nähden, mikäli olosuhteet olisivat nykyistä paremmat.
Suunnitelman laadinnan aikana toteutettuun asukaskyselyyn saatiin runsaat tuhat vastausta ja lähes 1 600
kartalle kohdennettua kehittämiskohdetta. Asukkaiden näkemys kävelyn ja pyöräilyn kehittämiskohteiden
kärkikolmikosta on varsin selvä: jalankulku- ja pyöräilyväylien kuntoa ja hoitoa on parannettava, tietöiden
aikaiset liikennejärjestelyt kaipaavat parannuksia ja tienylitysten turvallisuutta on lisättävä. Asukkaat
toivoivat myös jalankulun ja pyöräilyn selkeämpää erottelua toisistaan sekä pyöräpysäköinnin kehittämistä.
Liikenneturvallisuuden osalta jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet saavat tyydyttävän arvosanan. Vastaajat
tosin jakautuvat selkeästi kahteen ryhmään: paljon turvattomuutta kokeviin ja vain vähän turvattomuutta
kokeviin. Jalankulku koetaan hieman turvallisemmaksi kuin pyöräily. Liikennekäyttäytymisen osalta
suurimmat haasteet liittyvät suojatiekäyttäytymiseen, ajonopeuksiin ja turvalaitteiden käyttöön.

TOP 5
Kävelyolosuhteiden
kehittämistarpeet

Pyöräilyolosuhteiden
kehittämistarpeet

Liikennekulttuurin
haasteet

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Väylien kunto ja kunnossapito
Tietyöaikaiset järjestelyt
Kävelyn erottelu pyöräilystä
Tienylitysten turvallisuus
Lähipalveluiden turvaaminen

Väylien kunto ja kunnossapito
Pyörätieverkon kattavuus
Tienylitysten turvallisuus
Tietyöaikaiset järjestelyt
Pyöräpysäköinnin laatu

Suojateiden väistämissäännöt
Autojen ylinopeudet
Heijastimen käyttö
Valojen käyttö pyörässä
Pyöräily jalkakäytävällä
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Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden joukko on monimuotoinen erilaisine tarpeineen
ja kykyineen toimia liikenteessä. Eri käyttäjäryhmillä on väylän ominaisuuksille
erilaisia
tarpeita,
jotka
on
suunnittelussa
otettava
huomioon.
Jalankulkuympäristön kehittäminen esteettömämmäksi on perusedellytys kaikille
väestöryhmille toimivan ja turvallisen yhdyskunnan rakentamisessa.
Ympäristö on meille kaikille yhteinen, joten sen tulisi mahdollisimman hyvin palvella meitä kaikkia
riippumatta toimintakyvystämme, iästämme tai muusta ominaisuudestamme. Liikkumis- ja toimimisesteisiä
henkilöitä ovat ne, joiden kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman tai muun syyn takia
heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi. Toimintakyky riippuu myös ympäristön ja tuotteiden suunnittelusta
ja toteutuksesta. Hyvin toteutettu ympäristö helpottaa kaikkien ihmisten päivittäistä elämää. Monet ihmiset
ovat kuitenkin täysin riippuvaisia ympäristön esteettömyydestä. Jalan liikkuville esteetön ympäristö
tarkoittaa katkeamattomia kulkureittejä, helppokulkuisia ja hyvin hahmottuvia kulkuväyliä, turvallisempia
kadun ylityspaikkoja sekä rakennusten, pysäkkien ja julkisten alueiden parempaa saavutettavuutta.

Rovaniemen Vanhusneuvoston näkemyksiä
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin:

Rovaniemen Vammaisneuvoston näkemyksiä
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin:

 Kaksikaistaisten teiden ylitys ikäihmiselle
vaikeaa johtuen vilkkaasti liikennöidyistä
kaduista ja autojen nopeuksista (erityisesti
Hallituskatu)
 Pyörä- ja kävelyteiden erottaminen selkeästi
toisistaan valkoisella maalilla ja näkyvillä
opastemerkeillä (erityisesti Rovakatu)
 Ikäihmisille vihreä valo suojatien ylityksissä liian
lyhyt (eritysesti Hallituskatu ja Eläkeläistila
Potkurin ympäristö)
 Yliopistolle menevä alikulku turvaton johtuen
alikulun kapeudesta ja siitä, ettei
liikennesääntöjä noudateta ko. paikassa
 Tietyömaiden aikana turvattava kävelijöiden ja
pyöräilijöiden turvallisuus
 Suojatielle pysähtyneen auton ohittaminen on
turvallisuusriski, johon pitäisi kiinnittää
enemmän huomiota.

 Nykyistä enemmän kevyen liikenteen väyliä
 Jalankulku- ja pyöräteiden valaistuksen
parantaminen
 Liikennevaloja nykyistä alemmaksi
 Asfalttia lisää liikennevalotolppien ympärille
 Asfaltin tasoerot vaikeuttavat kulkemista,
monesta paikassa ongelmana reunakivet
 Liikennevalo-ohjauksen hidastaminen
 Keskikorokkeellisilla suojateillä tulisi keskellä
olla riittävästi tilaa pyörätuolilla kulkevalle
 Lumien kasaaminen kevyen liikenteen väylälle
ja inva-pysäköintipaikoille estettävä
 Mainoskyltteihin ja palaviin soihtuihin
kiinnitettävä huomiota, etteivät ne ole esteenä
 Kasvillisuus esteenä kevyen liikenteen väylällä
 Lisää huomioita tietyöjärjestelyiden
jälkisiivoukseen
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HAASTEET PÄHKINÄNKUORESSA
Kaupunkirakenne

Asenteet

 Kaupunkirakenteen laajeneminen
 Julkisten ja kaupallisten palveluiden
keskittyminen
 Maankäyttö tukee kävelyä ja pyöräilyä,
mutta liikenneverkko suosii autoilua

 Lyhyiden matkojen autoileminen,
arkiliikkumisen vähentyminen
 Suojatiesääntöjen noudattamattomuus
 Ylinopeudet taajamissa
 Liikkumisen pelisäännöt yhdistetyillä
jalankulku- ja pyöräteillä
 Turvalaitteiden käytön puutteet

Verkot ja niiden laatu

Pyöräpysäköinti

 Päällystevaurioita on verkolla laajalti.
 Väylien talvikunnossapito koetaan heikoksi,
mm. Ounaskosken ja Nelostien sillat, radan
alikulut, Ahkiomaantie ja Yliopistonkatu.
 Turvattomia tienylityksiä ja risteyksiä: mm.
Ounaskosken sillan päät, rautatien alitus
Yliopistonkadulla, Valtakatu/Hallituskatu,
Koskikadun sivukatuliittymät.
 Kävelyn ja pyöräilyn erottelun puute erityisesti
keskustassa ja yliopiston suunnassa
 Puutteelliset työnaikaiset liikennejärjestelyt

 Liian vähän pyöräpysäköintiä ja pysäköinnin
osin heikko laatu
 Ongelmia erityisesti keskustan alueella,
pääkirjastolla, kaupungintalolla,
rautatieasemalla, lähikaupoissa
 Pyöräpysäköintipaikkojen heikko
kunnossapito erityisesti talvella
 Pyörävarkaudet (pyörän turvallinen lukitus
ja valvonta)
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”Kevyet sähköajoneuvot, kuten kaksipyöräiset Segwayt tai moottorivoimalla kulkevat
sähköpotkulaudat, tulivat laillisiksi Suomessa vuoden 2016 alusta. Sen jälkeen niillä
saa ajaa jalkakäytävillä tai pyöräteillä.”
Uudenlaiset sähköiset liikkumisvälineet tulivat lailliseksi tieliikenteessä vuoden 2016 alusta. Osalla välineistä
liikutaan jalkakäytävällä ja osalla pyöräteillä. Uudet laitteet lisäävät liikkumisen vaihtoehtoja, mutta jos niitä
käytetään lain vastaisesti, voi liikenneturvallisuus heiketä merkittävästi. Kun jalankulku- ja pyöräilyväylille
tulee uusia moottorin vauhdittamia kulkijoita, nopeuserot väylillä väistämättä kasvavat. Tilannenopeuden
merkitys ja muiden kulkijoiden huomioon ottaminen korostuu entisestään. Uudet liikkumisvälineet on syytä
pitää mielessä myös jalankulku- ja pyöräilyinfrastruktuurin suunnittelussa (Lähde: Liikenneturva, Trafi).
 Jalankulkua avustavat tai korvaavat sähköiset liikkumisvälineet rinnastetaan liikenteessä jalankulkijoihin,
mutta nopeus on sovitettava tilanteen mukaan. Laitteissa saa olla tehoa maksimissaan 1 kW ja
maksiminopeus saa olla enintään 15 km/h. Laitteilla saa liikkua jalkakäytävällä kävelynopeutta eikä niille
ole annettu tarkempia teknisiä vaatimuksia esimerkiksi valojen tai heijastimien suhteen.
 Isompia, enintään 25 km/h kulkevia ja maksimissaan 1 kW tehoisia kevyitä sähköajoneuvoja käytetään
polkupyöräilijän liikennesäännöillä, eli oikea paikka näillä laitteilla liikkumiseen on pääsääntöisesti
pyörätie. Tosin kävelyvauhtia liikuttaessa itsestään tasapainottuvilla laitteilla saa käyttää myös
jalkakäytävää. Kevyissä sähköajoneuvoissa pitää olla etuvalo ja punainen heijastin takana.
 Sähköavusteinen tai moottorilla varustettu polkupyörä saa kulkea maksimissaan 25 km/h.
Sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W. Sähköavusteisiin polkupyöriin
sovelletaan polkupyörän teknisiä vaatimuksia eikä niille tarvitse ottaa liikennevakuutusta. Sen sijaan
liikennevakuutus on otettava moottorilla varustetuille polkupyörille, jotka eivät täytä sähköavusteisen
polkupyörän ehtoja.
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III VISIO JA TAVOITTEET
KÄVELYN JA PYÖRÄILYN VISIO 2030
 Kävely ja pyöräily ovat keskeinen osa Rovaniemen imagoa:
Kaupungin strategiset tavoitteet nojaavat vahvasti kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.
Rovaniemi kuuluu suomalaisten pyöräilykaupunkien eliittiin ja tunnetaan kansainvälisesti
vahvana talvipyöräilyn edistäjänä.
 Kävellen ja pyörällä liikkuminen on Rovaniemellä arkista ja arvostettua:
Liikennekulttuuri ja -asenteet ovat muuttuneet kävely- ja pyöräilymyönteiseksi. Kävely ja
pyöräily ovat lisääntyneet kaikissa liikkujaryhmissä erityisesti keskustaajaman alueella.
 Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu parantaa liikenneturvallisuutta:
Yhtään kävelijää tai pyöräilijää ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä. Liikkumisen
turvallisuuden tunne arjen matkoilla on kohentunut nykyisestä.
 Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu vähentää liikkumattomuuden terveysongelmia:
Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa omaksutaan jo lapsena kantaen seniori-ikään saakka.
 Kävely ja pyöräily ovat sujuvimmat ja kätevimmät tavat liikkua taajamissa:
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö ja laadukkaat yhteydet kannustavat jättämään useimmilla
matkoilla auton kotiin - etenkin lyhyillä matkoilla.

18

III VISIO JA TAVOITTEET
TAVOITTEET JA MITTARIT
Kävellen tai pyörällä tehtyjen
matkojen määrä kasvaa

Kävelyn ja pyöräilyn
liikenneturvallisuus paranee

Päämittari:

Päämittari:

 Jalankulkija- ja pyöräilijämäärät
vakiomittauspisteissä (matkaa/vrk)

 Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet
jalankulkijat ja pyöräilijät (hlö/vuosi)

Esimerkkipisteet

SUUNNITTELUN PAINOPISTEALUEET

• Kaupunkirakenne tukemaan kävelyä ja pyöräilyä
• Tiedot, taidot ja asenne kuntoon
• Sujuvasti ja turvallisesti pääreittejä polkien
• Keskustassa kävelyn ehdoilla
• Panostusta kävely- ja pyöräväylien hoitoon
• Taajamien ajonopeudet turvalliselle tasolle
• Turvallisesti tien yli
• Pyöräpysäköintiin laatua
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IV TOIMENPITEET
Kaupunkirakenne tukemaan kävelyä ja pyöräilyä
Yhdyskunnan eri toimintojen keskinäinen sijainti vaikuttaa matkojen määrään, matkojen pituuksiin ja
käytettävissä oleviin kulkutapoihin sekä ylipäänsä mahdollisuuksiin toteuttaa kävelylle ja pyöräilylle
houkuttelevaa ja turvallista liikkumisympäristöä. Lähtökohta kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle on
eheytyvä yhdyskuntarakenne, jossa asuminen ja keskeiset peruspalvelut sijaitsevat suhteellisen lähellä
toisiaan. Näin keskimääräiset välimatkat pysyvät kohtuullisina eikä työssäkäyntiin, harrastuksiin tai
asiointiin välttämättä aina tarvita henkilöautoa.
Kävelylle ja pyöräilylle suotuisan yhdyskuntarakenteen lähtökohdat luodaan kuntien kaavoituksessa
tehtävillä ratkaisuilla. Kaavoituksen ratkaisut ovat pitkäaikaisia ja kaavoituksen puutteita tai siinä tehtäviä
vääriä valintoja on jälkeenpäin vaikeaa korjata, usein lähes mahdotonta. Mitä ylemmältä kaavatasolta
kävelyn ja pyöräilyn huomiointi aloitetaan, sitä varmemmin perusliikkumiselle asetetut strategiat, tavoitteet
ja tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan. Kaavoituksen ohella palveluverkon muutoksilla voi olla merkittäviä
vaikutuksia matkojen pituuksiin, eri kulkutapojen käyttöön ja liikkumisen turvallisuuteen. Parhaimmillaan
palveluverkon suunnittelu tehdään osana kaupungin yleiskaavoitusta, jolloin se ei jää yhdyskunnan
kokonaissuunnittelusta irralliseksi asiaksi.
Erilaisten tarkistuslistojen käyttäminen kaavoituksen tukena on hyvä keino varmistaa, että suunnitelmissa
on huomioitu tai tulee huomioitua kaikki ne seikat, jotka keskeisesti vaikuttavat maankäyttöratkaisun
synnyttämiin liikkumismahdollisuuksiin tai liikenneturvallisuuteen. Tarkistuslistoja voidaan hyödyntää
suunnittelun erivaiheissa aina nykytilan kartoituksesta vaikutustenarviointiin. Myös erilaiset vyöhyke- ja
saavutettavuustarkastelut ovat oivia työkaluja maankäytönsuunnitteluun.
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IV TOIMENPITEET
Kaupunkirakenne tukemaan kävelyä ja pyöräilyä
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Otetaan käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisia toimintatapoja ja -malleja kävelyn ja
pyöräliikenteen edistämiseksi osana yleis- ja asemakaavoitusta.
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Osoitetaan pyöräliikenteen pääverkko (pää- ja aluereitit) ”pyöräliikenteen pääreitti” -kaavamerkintää
käyttäen yleiskaavan oikeusvaikutteisessa kaavakartassa ja tehdään asemakaavoihin niiden edellyttämät
tilavaraukset.
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Ajoitus: 2017-

 Lisätään kaavamääräyksiä täydentäviin rakentamistapaohjeisiin pyöräliikenteen pääreittien
laatutasotavoitteet ja kuvaukset järjestelyiden edellyttämästä tilatarpeesta ja teknisistä ratkaisuista.
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Hyödynnetään vyöhykeajattelua ja saavutettavuustarkasteluja täydennys- ja lisärakentamisen ja
palveluverkkojen suunnittelussa ja arvioinneissa.
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Kaikki merkittävät yleis- ja asemakaavat auditoidaan kävelyn ja pyöräliikenteen näkökulmasta kaavan
normaalin valmisteluprosessin yhteydessä.
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä

 Uusien alueiden toteuttamisessa merkittävimmät kävelyn ja pyöräliikenteen reitit (pää- ja aluereitit) ja
mahdolliset ali-/ylikulut rakennetaan valmiiksi ennen kuin uudet alueet otetaan käyttöön. Menettely
varmistetaan esimerkiksi kaavamääräyksellä.
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Palveluverkkoselvityksissä (esim. kouluverkko) arvioidaan aina suunniteltujen ratkaisujen vaikutukset
kävelyn ja pyöräilyn saavutettavuuteen ja turvallisuuteen sekä matkojen pituuksiin.
 Päävastuu: Eri hallintokunnat, Tilaliikelaitos
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Hyödynnetään analyyttisia menetelmiä (esim. liikenne- ja liikkumisennusteet) kaavaratkaisuiden
kävelyyn ja pyöräilyyn kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
 Päävastuu: Tekniset palvelut, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: Liikennejärjestelmätyöryhmä
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”Kaavoitus on tärkein työkalu hyvän ja toimivan kaupunkirakenteen ja palveluverkon
aikaansaamiseksi kävelylle ja pyöräilylle. Kaavoituksen puutteita tai siinä tehtäviä
vääriä valintoja on jälkeenpäin vaikeaa korjata, usein lähes mahdotonta.”
Yleiskaavan keinoja edistää kävelyä ja pyöräilyä:
 Suunnitellaan kävelylle ja pyöräilylle sopiva
yhdyskunta- ja palveluverkko lyhentämällä
kulkuetäisyyksiä, tiivistämällä maankäyttöä sekä
sijoittamalla arjen palveluita kuten kaupat,
koulut, päiväkodit ja työpaikat lähelle asutusta.
 Perustetaan uusien alueiden ratkaisut kävelyyn ja
pyöräilyyn sekä tarvittaessa joukkoliikenteeseen.
 Noudatetaan kävely- ja pyöräilyreittien
suunnittelussa hierarkkisen verkkosuunnittelun
periaatteita. Viedään kävely- ja pyöräilyreitit
yhdyskuntarakenteen sisään, jos mahdollista.
 Suunnitellaan myös tärkeimpien alikulkujen
paikat, alueverkon pääreitit ja vältetään
aiheuttamasta epäjatkuvuuskohtia.
 Huolehditaan, että joukkoliikenteen reitit ja
terminaalit ovat hyvin saavutettavissa.
 Sijoitetaan toiminnot siten, etteivät ne aiheuta
vilkkaiden teiden ja katujen ylitystarpeita tai
turvattomia yhteyksiä kouluille.
 Annetaan kävelyä ja pyöräilyä edistäviä
suunnittelumääräyksiä tarkempaa kaavoitusta ja
suunnittelua varten.
Lähde: Kävely ja pyöräily kaavoituksessa, Liikennevirasto

Asemakaavan keinoja edistää kävelyä ja pyöräilyä:
 Tarkennetaan yleiskaavan pohjalta kävelyn ja
pyöräilyn pääverkkoa sekä täydennetään sitä.
 Määritellään kävelyyn ja pyöräilyyn
tarkoitettujen reittien yksityiskohtainen sijainti
sekä tilantarpeet ottaen huomioon alikulut,
näkemät, talvihoidon tarpeet, jalankulun ja
pyöräilyn erottelutarpeet sekä pyöräkaistat ja taskut.
 Hyödynnetään puistokäytäviä, tonttikatuja ja
muita hiljaisia katuja tai teitä. Pohditaan onko
pyöräilijöiden tarkoituksenmukaisempaa kulkea
paikoitellen autojen joukossa.
 Huolehditaan sujuvista, turvallisista ja
esteettömistä yhteyksistä joukkoliikenteen
pysäkeille ja terminaaleihin. Varmistetaan
pyörien pysäköintipaikat näiden yhteyteen.
Osoitetaan tarve pyörien pysäköintiin esim.
kaava- tai rakennusmääräyksillä.
 Varmistetaan turvalliset liikennemuotojen
risteämiskohdat, suurten liikennevirtojen
tapauksessa eri tasossa. Osoitetaan tarvittavat
autoliikenteen rauhoittamistoimenpiteet.
Vältetään kävelijöiden ja pyöräilijöiden sekä
huoltoliikenteen kohtaamista.
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IV TOIMENPITEET
Tiedot, taidot ja asenne kuntoon
Liikkuminen paikasta toiseen kuuluu normaaliin arkielämään ja eripituisia matkoja kertyy päivässä useita:
kuljemme kouluun, töihin, päiväkotiin, kauppaan, kaverin luokse ja harrastuksiin. Vuoden aikana teemme
keskimäärin tuhat matkaa ja niiden yhteydessä teemme lukuisia liikkumiseen liittyviä valintoja ja päätöksiä:
mitä reittiä kuljemme, mihin aikaan matkustamme, millä välineellä liikumme, toimimmeko ennakoiden,
millainen on ajotapamme, noudatammeko liikennesääntöjä ja käytämmekö turvalaitteita. Viisaasti voi
liikkua kaikilla kulkutavoilla ja suurimmalla osalla ihmisistä olisi jo nykytilanteessa mahdollisuus hienosäätää
liikkumistottumuksiaan kestävimmiksi. Kestävä ja turvallinen liikkuminen on pitkälti asenteesta kiinni!
Kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi liikkumistapojen on muututtava erityisesti niiden kansalaisten parissa,
jotka nyt autoilevat tai kulkevat auton kyydissä suurimman osan matkoistaan. Tavoitteena on muuttaa
tämän ryhmän kulkutapavalintoja etenkin niissä tilanteissa, joissa kävely tai pyöräily tarjoaa toimivan ja
turvallisen vaihtoehdon. Usein henkilöauto valitaan kulkuvälineeksi tottumuksen vuoksi silloinkin, kun omin
voimin liikkumiselle olisi hyvät edellytykset. On kuitenkin muistettava, että eri kulkutavat eivät ole toisiaan
poissulkevia, vaan niitä käytetään monipuolisesti ja tilanteen mukaan.
Houkuttelevien, esteettömien ja turvallisten kävely- ja pyöräilyolosuhteiden lisäksi kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen edellyttää ihmisten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin vaikuttamista:
 Elinikäisellä liikennekasvatuksella ihmisille luodaan perusvalmiudet – tiedot, taidot ja motiivit – huolehtia
omasta ja muiden turvallisuudesta sekä tehdä vastuullisia liikkumisvalintoja.
 Säännöllisellä ja ajankohtaisella viestinnällä ja kampanjoinnilla puolestaan ylläpidetään ihmisten viisaan
liikkumisen tietämystä. Riskikäyttäytymiseen puututaan kohdennetulla viestinnällä sekä yleiseen
mielipiteeseen vaikuttamalla.
 Säännöllisellä liikenteen valvonnalla ylläpidetään korkeaa kiinnijäämisriskiä. Valvontaa kohdistetaan
nopeusvalvontaan, päihteiden ja turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin.

 Eri ikä- ja liikkujaryhmien parissa työskentelevien osaamisesta ja motivaatioista liikennekasvatus- ja
tiedotustyössä huolehditaan koulutuksin ja tietoiskuin.
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IV TOIMENPITEET
Tiedot, taidot ja asenne kuntoon
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Lisätään kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvää tiedotusta ja keskustelua kaupungin tiedotuskanavia ja
paikallismediaa hyödyntäen. Hyödynnetään valtakunnallisia teemaviikkoja.
 Päävastuu: Liikenneturvallisuustyöryhmä
 Muut osapuolet: Viestintäpalvelut
 Osallistutaan valtakunnallisiin tapahtumaviikkoihin kehittämällä paikallisia tempauksia yhdessä
kansalaisjärjestöjen kanssa (ks. vinkkilista).
 Päävastuu: Liikenneturvallisuustyöryhmä, liikuntapalvelut
 Muut osapuolet: Järjestöt ja yhdistykset
 Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin sisällytetään turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen liittyvää
kasvatusta vähintään neljä tuntia jokaiselle vuosiluokalle esimerkiksi vuosikellon mukaisesti rytmitettynä.
 Päävastuu: Sivistyspalvelut
 Muut osapuolet: Koulut
 Kampanjoidaan omin voimin tehtävien koulumatkojen puolesta. Kannustetaan kouluja ottamaan
käyttöön valmiita kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintamalleja ja materiaaleja.
 Päävastuu: Sivistyspalvelut
 Muut osapuolet: Liikenneturvallisuustyöryhmä
 Kampanjoidaan omin voimin tehtävien työmatkojen puolesta ja kannustetaan työantajia tukemaan asiaa
olosuhteita parantamalla, kannustimia kehittämällä ja tempauksin.
 Päävastuu: Henkilöstöpalvelut
 Muut osapuolet: Liikenneturvallisuustyöryhmä
 Kannustetaan kaiken ikäisiä kulkemaan harrastuksiin kävellen tai pyörällä tarjoamalla materiaaleja ja
toimintamalleja seurojen, yhdistysten ja perheiden käyttöön.
 Päävastuu: Liikuntapalvelut
 Muut osapuolet: Liikenneturvallisuustyöryhmä
 Kannustetaan ja avustetaan paikallisia vanhempainyhdistyksiä ja muita järjestöjä (MLL, 4H)
toteuttamaan kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyviä tempauksia.
 Päävastuu: Liikenneturvallisuustyöryhmä
 Muut osapuolet: Eri toimialat
 Osallistutaan mobiilisti käytettävien kävelyn ja pyöräilyn reittipalveluiden
kehittämiseen (asukkaat, matkailijat) tarjoamalla reittitietoja avoimien rajapintojen kautta.
 Päävastuu: Tekniset palvelut
 Muut osapuolet: Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
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Ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen
Kävelyn ja pyöräilyn, arkiliikunnan, edistämisen tarpeellisuutta voidaan perustella niin
liikenneturvallisuus-, terveys-, ympäristö- kuin tasa-arvosyistä. Tämän johdosta poikkihallinnollinen
yhteistyö on luontevaa, mutta myös tarpeellista. Houkuttelevien, esteettömien ja turvallisten
kävely- ja pyöräilyolosuhteiden lisäksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää ihmisten
tietoihin, taitoihin ja asenteisiin vaikuttamista. Alla esimerkkejä erilaisista valmiista
toimintamalleista.

Toimintatapoja laajalle yleisölle (usein kunnan ja sidosryhmien yhteistyönä):












Kävely- ja pyöräilyaiheiset tiedotteet ja artikkelit paikallismediassa
Kunniamainintojen jakaminen, esim. vuoden pyöräilijän valinta
Seminaarien, työpajojen tai keskustelutilaisuuksien järjestäminen
Kriittiset pyöräretket, esteettömyyskartoitukset, turvallisuuskävelyt
Eriteemaisten pyöräretkien järjestäminen
Pyöräilykurssit eri ikäryhmille ja esim. maahanmuuttajille
Pyöränhuolto- ja pyöräntuunaustapahtumat/-kurssit
Geokätköilyä tai kuvasuunnistusta kävellen ja pyöräillen
Pyöräilykirpputorit ja huutokaupat; vanhat pyörät ja varusteet kiertoon
Liikenneturvallisuustempaukset; suojatiekulttuuri, pimeässä näkyminen, jne.
Koko kansan pyöräilytapahtumat: esitellään ja myydään pyöriä, varusteita ja vaatteita, esitellään erilaisia
pyöräurheilulajeja, alueen pyöräretkimahdollisuuksia, kilpailuita, jne.)

Valtakunnallisia teemapäiviä ja muita ideoita työpaikkojen tueksi:









Kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi) ja Askel kampanja (www.steg.fi)
Valtakunnallinen Pyöräilyviikko (esim. Pyörällä töihin -päivä)
Valtakunnallinen Liikkujan viikko (esim. Auton vapaapäivä)
Teema sopii myös Energiansäästöviikolle ja Tapaturmapäivälle
Kannusteet: työsuhdepyörät, työasiointipyörät, nastarenkaat pyörään, liukuesteet, heijastimia, jne.
Työpaikan pyöräilyolosuhteiden kartoittaminen, työpaikan liikkumissuunnitelman laatiminen
Kävellen ja pyörällä tapahtuvien työmatkatapaturmien seuranta ja ennaltaehkäisy
Muita ideoita: työsuhdepyörien tarjoaminen, työasiointipyörien (esim. sähköpyörä) hankkiminen,
virkistyspäivän kävely- ja pyöräretket, kävelykokoukset, pyöränhuoltotapahtumat, pyörä- ja varusteesittelyt, pyöräilytarvikkeita henkilökunnan joululahjaksi, jne.

Valtakunnallisia teemapäiviä ja muita ideoita koulujen (päiväkotien) tueksi:










Kävelevät ja pyöräilevät koulubussit (www.poljin.fi, www.liikenneturva.fi)
Koulujen kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi)
Pyörällä kouluun päivä (www.pyorallakouluun.fi)
Autoliiton Fillarimestarikilpailu (www.autoliitto.fi)
Liikkuva Koulu -hankkeen hyödyntäminen
Koulumatkojen ja koulun lähialueen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kartoitus
Koulun viisaan liikkumisen suunnitelman laatiminen (liikkumisen nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet)
Pyöräilymerkki 1.-3. luokille (www.poljin.fi/fi/pyorailymerkki)
Muita ideoita: liikenneteemapäivät, koulujen pyöräretket, pyörien kuntotarkastukset, pyöränhuollon
opetus, pyörien turvamerkinnät, pyöräilyn ajokortti, taitoajoradat, liikennesääntövisat, jne.
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IV TOIMENPITEET
Sujuvasti ja turvallisesti pääreittejä polkien
Laadukas pyöräliikenteen väylästö ei synny autoliikenteen suunnittelun sivutuotteena eikä pieniä
täsmäpuutteita korjaamalla. Pyöräilystä voi tulla suosittua vain, jos niitä suositaan suunnittelussa.
Liikenneturvan vuonna 2013 julkistaman raportin mukaan pyöräliikenteen määrää voidaan kasvattaa ja
turvallisuutta lisätä pitkälti samoin keinoin eli parantamalla pyöräilyinfrastruktuurin laatua.
Pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan laajasti nykyistä toimivampia
liikenneratkaisuja ja harkitumpia yksityiskohtia. Erityisesti taajamakeskustoissa risteysjärjestelyt, pyörätien
päättymiskohdat, alikulut ja reunakivet ovat usein pyöräilijöille hankalia, epäselviä ja jopa vaarallisia .
Kävelyn ja pyöräilyn yhdistäminen samoille väylille aiheuttaa sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Pyöräily
sujuu usein jouhevammin ajoradalla muiden ajoneuvojen tapaan kuin jalankulkijoiden seassa reunakiviä
väistellen ja autoilijoillekin vaikeasti omaksuttavia väistämissääntöjä tulkiten.

Kaikki lähtee verkkosuunnittelusta. Verkon toiminnallinen jäsentäminen perustuu pyöräliikenteen
luonteeseen, määrään ja liikkujaryhmien ominaisuuksiin, mistä syystä eri tason väylillä tulee painottaa osin
erilaisia laadullisia tekijöitä. Työn aikana Rovaniemen taajama-alueella laadittiin ehdotus pyöräilyn
pääverkosta (pääreitit, aluereitit, muu verkko). Pääverkkoehdotus on esitetty seuraavalla sivulla.
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Parannetaan pyöräliikenteen pää- ja aluereittien laatutasoa kohti asetettuja tavoitteita: päällysteiden
kunnostukset, risteyskohtien parantamiset ja tehostetuttu talvihoito.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Muut osapuolet:
 2016 Pää- ja aluereittien poikkileikkauksiin ja liittymäjärjestelyiden muutoksiin, kuten tienylitysten
sujuvuuteen, turvallisuus ja kulkumuotojen erotteluratkaisuihin liittyvät toimenpiteet toteutetaan
erillishankkeina tai tie-/katusaneerausten yhteydessä.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Muut osapuolet:
 Auditoidaan katusuunnitelmat, jotka kytkeytyvät pää- ja aluereittien toteuttamiseen.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: ELY
 2016 Uusista pyöräliikenteen yhteyksistä on koottu työn aikana erillinen ”hankelista”. Hankkeita sijoitetaan
mahdollisuuksien mukaan rakentamisohjelmaan seuraavina vuosina.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Muut osapuolet:
 Ajoitus: 2016 Laaditaan viitoitus- ja opastussuunnitelma pääpyöräilyverkolle. Pääreittien tunnistettavuutta
parannetaan maalaamalla ajosuunnat erottelevat keskiviiva.
 Päävastuu: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Muut osapuolet: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Ajoitus: suunnittelu 2016, toteutus 2017
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Pääreittien laatutavoitteita:


Tasaiset ja ehjät päällysteet



Sujuva väylien suuntaus ja
ajogeometria



Pyöräliikenteen erottelu jalankulusta
erityisesti keskustassa



Visuaalisesti selkeät ja loogiset
risteysjärjestelyt



Liittymissä ei tasoeroja (reunakivet)



Etuuksia autoliikenteeseen nähden



Tehostettu ja oikein ajoitettu
talvihoito



Hyvä valaistus



Työmaiden haitat pyöräilylle
minimoitu
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Kemijoki tutuksi Siltojen lenkillä!
Kevyen liikenteen väylät, pyörätiet ja jalkakäytävät, ovat kaikissa väestöryhmissä
suosituin rakennettu liikuntapaikka. Lisäksi kevyen liikenteen väylien käyttö on lähes
päivittäistä, toisin kuin useiden muiden rakennettujen liikuntapaikkojen.
Rovaniemen keskustan tuntumassa sijaitseva Siltojen lenkki on suosittu vapaa-ajan
liikkumisen reitti. Pituutta reitillä on noin kahdeksan kilometriä. Tulevaisuudessa
siltojen lenkkiä on tarkoitus kehittää siten, että sillä mahdollista pyöräillä, lenkkeillä,
rullaluistella tai hiihtää rullasuksilla. Vapaa-ajan liikkumisen lisäksi Siltojen lenkin
osat toimivat myös pyöräilyn pääreittien osana palvellen myös muuta liikkumista.
Matkailijoille Siltojen lenkki tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua Kemijokeen.
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IV TOIMENPITEET
Keskustassa kävelyn ehdoilla

Kävely on luonnollisin ja tasavertaisin tapa liikkua kaupunkiympäristössä, ja sillä on myönteinen vaikutus
viihtyisään kaupunkielämään. Kävely on kuitenkin paljon muutakin kuin kävelyä – se on kaupunkielämän
luoja, kohtaamisten mahdollistaja ja matkaketjun tärkein linkki. Kaikki matkat alkavat ja päättyvät kävelyyn.
Siksi kävelyn tarpeiden huomioiminen ja ihmisenkokoinen mittaava tulisi olla kaiken liikenne- ja
kaupunkisuunnittelun lähtökohta etenkin keskustoissa.
Sujuvat, turvalliset, esteettömät ja visuaaliset kaupunkitilat ja kävelyväylät houkuttelevat liikkumaan jalan.
Silti pelkkä kävelyolosuhteiden suunnittelu yksin ei riitä. Keskustaa on myös kehitettävä kivijalkakauppojen
ja kahviloiden toimintaympäristönä eikä autoliikennekeskeisesti. Palvelut ovat tärkein syy tulla keskustaan,
ja katujen on palveltava asiointia. Houkutteleva kävelykeskusta piristää myös liike-elämää eli kävelyn
lisääntymisestä on tutkitusti hyötyä myös alueen elinvoimaisuudelle.
Rovaniemen keskustan osayleiskaava mahdollistaa kaupunkikeskustan rakenteen tiivistymisen, mikä luo
hyviä edellytyksiä kävelyn suosion lisääntymiselle. Kävelypainotteisuus tarkoittaa katutilan kehittämistä
ensisijaisesti jalankulun ehdoilla sekä viihtyisyyden parantamista viherrakentamisella ja katukalusteilla.
Kävelypainotteisen alueen rakentamisessa huomioidaan aina myös esteettömyyden vaatimukset.
Keskustan kehittäminen kävelyn ehdoilla merkitsee autoliikenteen rauhoittamista ja osin rajoittamistakin.
Tilaa kävelypainotteisuuden toteuttamiseksi saadaan mm. rajoittamalla autoille varattua liikennetilaa ja
vähentämällä kadunvarsipysäköinnin tarvetta lisäämällä maan alle sijoittuvaa pysäköintiä kiinteistöjen
rakentamisen yhteydessä.
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Keskustan kehän sisäpuolella olevia kävelypainotteisia alueita laajennetaan keskustan osayleiskaavan ja
Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelman on määritysten mukaisesti.
 Päävastuu: Tekniset palvelut
 Muut osapuolet:
 Ajoitus: 2018 Poromiehentietä ja Ruokasenkatua kehitetään erityisesti pyöräily ja joukkoliikenne huomioiden.
 Päävastuu: Tekniset palvelut
 Muut osapuolet:
 Ajoitus: 2018-
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IV TOIMENPITEET
Panostusta kävely- ja pyöräväylien hoitoon
Jalankulku- ja pyöräväylien ympärivuotinen hoito ja ylläpito vaikuttavat olennaisesti kävely- ja
pyöräliikenteen houkuttelevuuteen, sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Olosuhteista aiheutuvat haasteet
haittaavat kävelyä ja pyöräilyä huomattavasti moottoriajoneuvoliikennettä enemmän.
Kävely- ja pyöräteiden kuntoon ja etenkin talvikunnossapitoon liittyvät ongelmat nousivat vahvasti esille
asukaskyselyssä ja vanhus- ja vammaisneuvostojen kannanotoissa. Parannusta kaivataan lumenpoistoon,
liukkauden torjuntaan ja hoitotoimien ajoitukseen. Pääreittien toivotaan olevan hoidettuna samassa
aikataulussa kuin autoliikenteen väylät. Pahimmillaan talvihoitoon liittyvät puutteet estävät matkan
tekemisen kävellen tai pyörällä. Osa iäkkäämmistä vastaajista jopa kertoi jättäneensä matkan tekemättä
liukastumisen pelossa. Liukastumistapaturmia voidaan ehkäistä talvihoitotoimien oikealla ajoituksella sekä
kannustamalla talviaikana pitävien jalkineiden tai nastarenkaiden käyttöön.

Jalkakäytävien ja pyöräteiden päällysteiden kunto koetaan monin paikoin vaarallisen huonoksi ja
korjaustoimet hitaiksi. Kyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa mainittiin lukuisista kuopista, halkeamista tai
muista päällystevaurioista. Väylien päällysteiden kunnon parantaminen edellyttää säännöllisiä
kuntotarkastuksia sekä parannustoimien ohjelmoinnin ja valvonnan kehittämistä.
Jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapidosta vastaavat monet eri tahot eli kaupunki, ELY-keskus tai
kiinteistöt. Yhtenäisen laadun saavuttaminen hankaloituu etenkin taajamien keskusta-alueilla, joissa
lyhyelläkin matkalla voi olla useampi kunnossapitäjä. Kävelijöille ja pyöräilijöille tärkeintä on olosuhteiden
tasalaatuisuus ja yllätyksettömyys. Etenkin talvihoidon luvattuun laatuun tulee voida luottaa.
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IV TOIMENPITEET
Panostusta kävely- ja pyöräväylien hoitoon
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Tarkistetaan talvihoidon laatuvaatimukset ja työmenetelmät erityisesti lumenpoiston ja
liukkaudentorjunnan osalta. Tarvittaessa nostetaan pää- ja alueverkon vaatimuksia sujuvan
talvipyöräilyn edellyttämälle tasolle.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY, kiinteistöt (jk)
 Muut osapuolet: Kunnossapitourakoitsijat
 Tehostetaan talvihoidon ja kunnossapitotöiden yhteistyötä ja valvontaa erityisesti urakka-alueiden
rajojen hoidossa sekä varmistetaan pyöräliikenteen pää- ja aluereiteillä yhtenäiset käytännöt.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Muut osapuolet: Kunnossapitourakoitsijat
 Jalankulku ja pyöräteiden talvihoidon edellyttämään tilantarpeeseen kiinnitetään erityistä huomiota
asemakaavavaiheen yhteydessä tehtävässä liikennesuunnittelussa sekä varmistetaan katu- ja
rakennussuunnitelmissa riittävät lumitilat ja sujuvan kunnossapitotyön vaatimukset.
 Päävastuu: Tekniset palvelut
 Muut osapuolet:
 Tiukennetaan erityisesti kävelykeskustan ja pyöräilyn pääverkon työmaakohtien
liikennejärjestelyiden ja jälkihoidon valvontaa.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Muut osapuolet: Urakoitsijat, NEVE, Teleoperaattorit
 Laaditaan Rovaniemen keskustaajama-alueen pyöräteistä talvihoitokartta, joka laitetaan kaupungin
nettisivulle asukkaiden nähtäväksi.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: ELY, Paikkatietopalvelut
 Ajoitus: 2016
 Toteutetaan väylien hoitoon ja kuntoon liittyvä karttapalautejärjestelmä mobiilisovelluksena.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: Paikkatietopalvelut, Kunnossapitourakoitsijat
 Ajoitus: 2019 Toteutetaan paikkatietoperusteinen talvihoitotoimien seurantajärjestelmä, jossa asukkaat voivat
nettikäyttöliittymän nähdä, mitkä väylät on milloinkin viimeksi ajettu.
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka
 Muut osapuolet: ELY, Paikkatietopalvelut
 Ajoitus: 2018 Tarkistetaan kaduilla ja maanteillä tehtävien töiden liikennejärjestelyjen ohjaamiseen
ja valvontaan liittyvät toimintamallit ja huolehditaan riittävästä viestinnästä
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Muut osapuolet: Urakoitsijat, NEVE, Teleoperaattorit
 Ajoitus: 2016-
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IV TOIMENPITEET
Ajonopeudet turvalliselle tasolle
Ylinopeudet ovat keskeisimpiä liikenneturvallisuusongelmistamme. Korkeat ajonopeudet ovat etenkin
seurauksiltaan vakavien onnettomuuksien taustalla. Ajonopeudet ovat myös yleisin asukkaiden esille
nostama liikenneturvallisuusongelma ja eniten koettua turvattomuutta aiheuttava tekijä. Turvattomuutta
koetaan erityisesti suojattomissa liikkujaryhmissä eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskuudessa. Kävelyn
ja pyöräilyn merkittävä lisääminen ei ole mahdollista, jos näihin kulkumuotoihin liittyvä
turvallisuudentunne on alhainen.
Ajonopeudet ovat keskeisin ja kiistaton
turvallisuustekijä ympäristössä, missä kävely ja
pyöräily kohtaavat autoliikenteen. Ulkomaalaisten
tutkimuksien perusteella jalankulkijan kuoleman
todennäköisyys kasvaa yli kaksinkertaisesti
törmäysnopeuden kasvaessa 30 km/h:stä 40
km/h:iin. Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys
kasvaa edelleen kaksinkertaiseksi törmäysnopeuden
kasvaessa 40 km/h:stä 50 km/h:iin. Taajamaalueiden liikenteen rauhoittaminen parantaa myös
koettua turvallisuutta ja elinympäristön
viihtyisyyttä.

Kuvalähde: Liikenneturva

Ajonopeuksiin vaikuttaminen edellyttää nopeusrajoitusten ja niitä tukevien erilaisten liikenneympäristön
ratkaisujen (hidasteet, kavennukset, nopeusnäytöt) ja nopeusvalvonnan sekä eri liikkujaryhmille suunnatun
tiedotuksen ja asennekasvatuksen yhdistelmää.
Hyvänä yleisperiaatteena on edistää 30 km/h nopeusrajoitusta kävelypainotteisella alueella keskustassa,
asuntoalueiden tonttikaduilla ja esimerkiksi tiettyjen erityiskohteiden (esim. koulut) läheisyydessä. Paljon
kevyen liikenteen ylityksiä tai tonttiliittymiä sisältävillä pää- ja kokoojakaduilla nopeusrajoituksen tulisi olla
korkeintaan 40 km/h. Taajamien yleisrajoitus 50 km/h on liikenneturvallisuuden näkökulmasta perusteltu
vain niillä taajamien pääväylillä, joilla on vain vähän tietä ylittävää jalankulku- ja pyöräliikennettä.
Nopeusrajoitusten noudattamista tuetaan mitoittamalla katuympäristö nopeusrajoitusta tukevaksi ja
joissakin tapauksissa myös rakenteellisia ratkaisuja (töyssyt, korotetut suojatiet ja liittymät, kavennukset)
käyttämällä.
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa esitetyn nopeusrajoitussuunnitelman toteuttaminen
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, ELY
 Ajoitus: 2016 Liikenteen rahoittamistoimenpiteiden periaatteiden määrittäminen valtakunnallinen
hidasteohjehuomioiden (valmisteilla Liikennevirastossa) ja toimenpiteiden ohjelmointi
 Päävastuu: Liikennejärjestelmätyöryhmä
 Ajoitus: 2016 Liikenteen valvonta
 Päävastuu: Poliisi
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Nopeusrajoitusjärjestelmän avulla luodaan tarkoituksenmukaiset nopeusrajoitukset erilaisiin
liikenneympäristöihin. Sopiva nopeustaso määräytyy väylän suhteesta ympäröivään maankäyttöön
ja väylän liikenteellisestä tehtävästä. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt ovat sitä vaativampia mitä
korkeammat ovat autojen nopeudet. Alla olevassa taulukossa on esitetty yleisperiaatteita
taajamien ajonopeuksien määrittelyn ja niitä tukevien liikenneympäristön ratkaisujen tueksi.
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IV TOIMENPITEET
Turvallisesti tien yli

Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden keskeisimmät ongelmat ja onnettomuuksien syyt kohdistuvat
tienylittämiseen. Rovaniemellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksista peräti 60
prosenttia tapahtuu suojateillä. Tienylitysten turvattomuus on autojen ajonopeuksien ohella myös eniten
asukkaiden keskuudessa huolta herättävä asia ja usein nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Autoliikenteen
nopeudet taajama-alueilla ovat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta turvattoman korkeat.
Turvattomuutta aiheuttavat myös väistämissääntöjen heikko noudattaminen, suojateiden näkemiin ja
havaittavuuteen liittyvät puutteet tai tienylityskohdan vilkas liikenne. Autoilijoiden kommenteissa
korostuvat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havaittavuuden vaikeudet mm. heijastimien ja pyörävalojen
käytön laiminlyöntien takia.
Tutkimusten mukaan suojatieonnettomuuksien taustalla on aina niin osallisten toimintaan kuin
liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä. Näin ollen ongelman ratkaisuun pitää pureutua laaja-alaisesti eri
keinoin. Suojateiden turvallisuuden parantaminen edellyttää mm.:







autoliikenteen ajonopeuksien alentamista (ks. edellä)
suojatien rakenteellisen turvallisuuden ja havaittavuuden parantamista,
liittymien pyörätiejärjestelyjen havaittavuuden ja yksiselitteisyyden parantamista,
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havaittavuuden parantamista (heijastimet ja pyörävalot),
autoilijoiden, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden sääntötuntemuksen parantamista ja
sääntöjen kunnioituksen parantamista ja noudattamisen valvontaa.

TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Tienylitysten parannustarpeiden toteuttaminen (priorisointiin vaikuttaa pääverkkomäärittely,
asukaskysely, onnettomuusanalyysi, jne.)
 Päävastuu: Tekniset palvelut, ELY
 Ajoitus: jatkuvaa resurssien puitteissa
 Kampanjat ja tempaukset turvallisten tienylitysten puolesta (aiheina mm. väistämissäännöt, suojateiden
kunnioitus, ajonopeudet, liikenteessä näkyminen, tarkkaamattomuus, jne.)
 Päävastuu: Liikenneturvallisuustyöryhmä
 Muut osapuolet: Paikalliset järjestöt
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IV TOIMENPITEET
Pyöräpysäköintiin laatua
Hyvin suunnitellut ja toteutetut polkupyörien pysäköintipaikat ovat laadukkaiden pyöräväylien ohella
olennainen osa pyöräilyyn liittyvää infrastruktuuria sekä miellyttävää ja sujuvaa pyöräilemistä – pyöräilyn
matkaketjua. Hyvin toteutetut pyöräilyjärjestelyt kannustavat pyöräilemään ja parantavat pyöräilymatkan
laatutasoa. Vastaavasti huonot pysäköintijärjestelyt näkyvät polkupyörien pysäköintinä mielivaltaisissa
paikoissa, mutta myös ilkivaltana ja pyörävarkauksina. Rovaniemellä pyöräpysäköinnin ongelmat
kohdentuvat etenkin keskustan alueelle, kävelykadun ympäristöön ja kauppakeskuksiin. Lisää ja
laadukkaampia pysäköintipaikkoja toivotaan myös rautatieasemalle, kirjastolle ja muihin kunnan
palvelupisteisiin sekä lähikauppoihin.
Hyvin järjestetyssä pyöräpysäköinnissä pyöräilijä tietää minne voi jättää pyöränsä turvallisesti lukittuna,
pyörät ovat sosiaalisen valvonnan alla, pysäköinti on helposti saavutettavissa, pyöräpaikkoja on riittävästi ja
pyörätelineitä pidetään kunnossa. Pysäköinnin luonteesta riippuen pyörien pysäköintiin ja säilytykseen on
olemassa hyvin moninaisia ratkaisuja aina yksittäisistä telineistä pyöräkaappeihin ja valvottuihin sisätiloihin
tai automaattisiin säilytysjärjestelmiin asti. Pyöräpysäköinti tulee aina suunnitella kohteen mukaan, sillä
samat ratkaisut eivät aina sovellu kaikille alueille.

Laadukkaan pyöräpysäköinnin hinta on pieni verrattuna autojen pysäköintipaikkojen kustannuksiin
ja yhden parkkiruudun alueelle mahtuu jo kymmenkunta pyörää
(Kuvalähde: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kangasalalla, strategia)

Kuvalähde:
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Laadukkaan pyöräpysäköinnin tärkeimmät kriteerit
 Pyöräpysäköinnin tulee olla helposti käytettävää. Pysäköinnin tulee olla helppoa, nopeaa ja
sujuvaa, jotta se toimii tehokkaasti osana pyöräliikenteen matkaketjuja.
 Pyöräpysäköinnin tulee sijaita mahdollisimman lähellä kohdetta. Pyörällä pitää päästä
lähemmäs määränpään ovea kuin autolla tai joukkoliikenteellä. Tästä voidaan hieman poiketa
pitkäaikaisen pysäköinnin osalta, mikäli se on korkealaatuista ja houkuttelevaa.
 Pyöräpysäköinnin tulee sijaita tulosuunnasta katsottuna ennen kohdetta. Tällöin pyörällä ei
tarvitse ensin ohittaa kohdetta ja sen jälkeen kävellä takaisinpäin. Pyöräpysäköintiä
sijoitettaessa tulee kohteesta riippuen huomioida useita eri tulosuuntia. Pysäköintialueen
tulee olla helposti ja intuitiivisesti löydettävissä, yleensä ilman opasteita.
 Pyöräpysäköinti pitää mitoittaa oikein kohteeseen. Pysäköintitarvetta mitoitettaessa
kannattaa tehdä laskentoja pyörämääristä ja seurata pyörien määrää ja sijoittumista
telineisiin. Pysäköintipaikka kannattaa suunnitella niin, että sitä voidaan laajentaa
tarvittaessa.
 Pyörätelineiden tulee olla laadukkaita ja turvallisia. Tärkein ominaisuus pyörätelineelle on,
että se tukee pyörää eikä väännä sitä. Telineen tulee myös olla riittävän väljä pyörän
kiinnittämiseksi helposti ja nopeasti ja parhaimmillaan tarjota myös
runkolukitusmahdollisuus. Lisäksi etenkin pitkäaikaisen pysäköinnin olisi hyvä suojata säältä.
 Pyöräpysäköinnin pitää olla monipuolista. Erityisesti joukkoliikennekohteissa tulee tarjota
sekä laadukkaita ja turvallisia pysäköintipaikkoja hieman sivussa että nopeasti lähellä
kohdetta käytettävissä olevia telineitä. Lisäksi tavarapyörät ja pyörien perävaunut vaativat
omat tilansa.
 Pyöräparkin kunnossapidosta on huolehdittava. Riittävän väljästi mitoitettu ja oikein
sijoitettu pyöräpysäköinti on helppo pitää puhtaana ja lumettomana. Pysäköintikatos
vähentää kunnossapidon tarvetta.

Pyöräilijän hyväksymä etäisyys pysäköintipaikalta kohteeseen sekä eri tyyppisissä pysäköinnissä
tarvittava palvelutaso (Lähde: Jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluohje, Liikennevirasto)
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IV TOIMENPITEET
Pyöräpysäköintiin laatua
TOIMENPITEITÄ JA TOIMINTATAPOJA:
 Asetetaan pyöräpysäköintinormit (pysäköintipaikkojen vähimmäismäärät ja laatukriteerit eri
rakentamiskohteissa) kunnan rakennusjärjestykseen ja kaavamääräyksiin
 Päävastuu: Tekniset palvelut
 Ajoitus: Pysäköinnin periaatteet 2016  rakennustapaohjeisiin ja kaavoihin
 Huolehditaan, että rakennusjärjestykseen ja asemakaavoihin kirjatut velvollisuudet toteutetaan uusissa
rakennushankkeissa
 Päävastuu: Rakennusvalvonta
 Pyöräpysäköinnin talvikunnossapitoa kehitetään ohjeistuksin. Parannetaan pyöräpysäköinnin talvihoitoa
(lumenpoisto) ja ylläpitoa (mm. telineiden korjaaminen, romupyörien poistaminen)
 Päävastuu: Yhdyskuntatekniikka, Tilaliikelaitos
 Ajoitus: 2017
 Kaupunki kartoittaa keskeisten toimipisteidensä pyöräpysäköinnin tilan ja kehittämistarpeet
(kaupungintalo, kirjasto, terveyskeskus, isot koulut)
 Päävastuu: Tilaliikelaitos
 Ajoitus: 2016 Järjestetään kaupungin, kauppakeskusten ja muiden keskusta- alueen toimijoiden välinen
keskustelutilaisuus pyöräpysäköinnin kehittämisestä
 Päävastuu: Tekniset palvelut
 Ajoitus: 2017

Pyöräpysäkoinnin
suositeltavia
mitoitusarvoja
eri toiminnoille
(Lähde: Jalankulun ja
pyöräilyn suunnitteluohje,
Liikennevirasto)
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Kävelyllä ja pyöräilyllä on kasvupotentiaalia kaikkialla. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet
painottuvat usein kuitenkin kaupunkien keskustoihin sekä eri kokoisiin taajamiin ja niiden
välittömään läheisyyteen. Näillä alueilla on nykyisin eniten kävelijöitä ja pyöräilijöitä sekä suurin
potentiaali näiden kulkutapojen käytön lisäämiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen olisi tärkeää myös maaseudulla ja etenkin
kyläalueilla. Tämä tavoite on kirjattu myös Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Kävely ja pyöräily ovat houkuttelevimmat kulkutavat lyhyillä matkoilla. Maaseudulla suurin potentiaali
kävelyyn ja pyöräilyyn on luonnollisesti asutuskeskittymissä eli kyläalueilla, etenkin jos alue tarjoaa myös
palveluita. Kävelijöitä ja pyöräilijöitä on etenkin koulujen, kauppojen, kirkkojen, kulttuurikohteiden,
uimapaikkojen, jne. lähistöllä. Kevyen liikenteen väylät, niin kaupungissa kuin maaseudulla, ovat myös
suosittuja lähiliikunta- ja harrastepaikkoja kaikenikäisille kulkijoille.
Maaseudulla kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö on hyvin erilainen kuin taajama-alueilla.
Myös keinovalikoima on erilainen kuin kaupungeissa. Usein joudutaan toimimaan rakennetussa
ympäristössä, jossa ei voida käyttää perinteisiä ratkaisuja esimerkiksi tilanahtauden tai ympäristön
kulttuurihistoriallisten arvojen takia. Keinovalikoimaan vaikuttavat myös resurssit. Kylien liikenneverkon
runko rakentuu vahvasti maanteihin, joita hallinnoi Lapin ELY-keskus. ELY-keskuksen nykyiset resurssit eivät
mahdollista suurien investointien, kuten kevyen liikenteen väylien toteutusta, kun nykyistenkin väylien
ylläpidosta joudutaan jo tinkimään. Pääpaino on näin ollen pienissä liikenneturvallisuustoimissa.
Maaseudun kyläalueiden jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisessa tärkeitä
toimenpidekokonaisuuksia ovat mm.:







kylärakenteen hajautumisen ehkäiseminen ja lähipalveluiden turvaaminen
liikenteen rauhoittaminen (ajonopeudet) ja tienylitysten turvallisuus keskustoissa ja erityiskohteissa
tievalaistus alueilla, jossa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä
kyläkoulujen ja niiden lähiympäristön liikennejärjestelyiden turvallisuus
pikavuorojen saatto- ja jättöpysäkkien järkevä sijoittaminen (turvalliset yhteydet)
kevyen liikenteen väylille vaihtoehtoiset ratkaisumallit (esim. rinnakkaisteiden ja polkujen
hyödyntäminen, pientareen leventäminen)
 erilliset kevyen liikenteen väylät (kylärakennetta ja/tai nykyistä kevyen liikenteen verkkoa tukevat)
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Rovaniemen kaupungin maaseudun kyläalueilla on paljon kevyen liikenteen väylätarpeita. Alla
olevissa kuvissa on esitetty ELY-keskuksen saamien aloitteiden ja tämän työn yhteydessä tehdyn
asukaskyselyn esille nostamia väylätarpeita niin sanottujen palvelukylien osalta. Kevyen liikenteen
väylien rahoitusresurssit ovat lähes olemattomat. Liikenneturvallisuus on usein merkittävin
yksittäinen tekijä investointeja priorisoitaessa, mutta kevyen liikenteen väylien osalta myös
käyttäjämäärät ja -potentiaali ratkaisee.
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V RYHDYTÄÄN HOMMIIN
Päätöksenteko ja resurssit
Eurooppalaisten kävely- ja pyöräilykaupunkien menestystarinoissa yhteisenä tekijänä on ollut
päätöksentekijöiden vahva sitoutuminen kävelyn tai pyöräilyn kasvutavoitteeseen. Myös kotimaiset
kokemukset osoittavat, että kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon tuki on tärkeä edellytys kävelyn ja
pyöräilyn pitkäjänteiselle edistämiselle. Tahtoa ja sitoutumista tarvitaan kaikilla hallinnon tasoilla niin
päättäjien kuin virkamiesten keskuudessa.
Käytännössä sitoutuminen tarkoittaa kävelyä ja pyöräilyä edistäviä valintoja yhdyskuntarakenteen ja
liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaavissa päätöksissä sekä kaupungin palveluiden kehittämisessä. Lisäksi
edistämistyölle tarvitaan taloudellinen mahdollistaja. Rahoituksen ja voimavarojen lisääminen onkin
keskeisimpiä kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön edellytyksistä. Eri kulkumuotoja tulisi resursoida
tavoiteltavan kulkumuotojakauman mukaisesti.
Rovaniemen päätöksentekijöiden näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn edistämiskeinoista kartoitettiin hankkeen
aikana kaupungin hallituksen, valtuuston ja lautakuntien jäsenille. Kyselyyn saatiin yhteensä 59 vastausta.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty poimintoja vastauksista koskien kaupungin työntekijöiden kävelyn ja
pyöräilyn edistämistä sekä kävelyn ja pyöräilyn resursointia. Vastaajista 79 % kannatti erillisen määrärahan
osoittamista kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöhön.

Päättäjien näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn
erillisrahoituksesta:

Päättäjien ehdotuksia työntekijöiden kävelyn
ja pyöräilyn edistämiseksi:

 ”Korvamerkitty raha varmistaa sen, että kehitystä
tapahtuu eikä asia huku muiden asioiden.”
 ”Tämä on tärkeää kansanterveystyötä, joka
maksaa itsensä takaisin parantuneena
työhyvinvointina ja muunakin hyvinvointina.”
 ”Rahan lisäksi pitäisi panostaa siihen, että
näkemys tulisi osaksi eri hallintokuntien väen
tavanomaista työtä.”
 ”Riippuu täysin siitä, kuinka määrärahaa
käytettäisiin. Ehdottomasti pitäisi olla rahaa
pyöräteiden rakentamiseen kaupunkitaajaman
ulkopuolellekin. Kylillä kevyenliikenteen väylä on
usein ainut lähiliikuntapaikka!”
 ”Pyöräily-/kävelyreittien kunnostus ja ylläpito
vaativat rahaa ja usein tärkeät hankkeet eivät
onnistu koska budjetissa ei ole rahaa.”
 ”Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden
kasvattaminen vaatii aluksi investointeja, jotta
sen houkuttelevuutta ja sujuvuutta saadaan
parannettua. Nämä investoinnin kuitenkin
maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin
paremman terveyden, pienempien päästöjen ja
säästyneen katu- ja parkkipaikkatilan muodossa.
 ”Raha tulee takaisin terveydenhoidon kulujen
säästöinä.”

 ”Kulkuväylät pitää olla kunnossa. Harmillisen
moni pyörätie Rovaniemellä on huonossa
kunnossa.”
 ”Kiinnitetään eri toimipisteissä huomio pyöräilyyn
ja kävelyyn ja kannustetaan siihen.”
 ”Jotakin konkreettista etua tarjoamalla, esim.
palkanlisä tai muu korvaus.”
 ”Viestintä, motivointi erilaisilla tempauksilla,
kunnolliset parkit pyörille.”
 ”Erilaisilla kannustinjärjestelmillä, tempauksilla ja
esim. työpaikan liikuntapäivillä.”
 ”Kannustamalla esim. informaationlehtisten
kautta? Pyöräilytalkoita?”
 ”Työmatkapyörien antaminen työntekijöiden
käyttöön.”
 ”Kampanjoilla sekä pitämällä huolta peseytymisja vaatteidenvaihtomahdollisuudesta
työpaikoilla.”
 ”Autopaikkoja vähentämällä. Autoparkit pois
konttorin nurkalta.”
 ”Annetaan 15 minuuttia työaikaa käyttöön
työmatkaan jos matkan tekee pyörällä tai
kävellen.”
 ”Työsuhdepyörillä!”
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V RYHDYTÄÄN HOMMIIN
Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä tulee tehdä laajasti yli hallintorajojen, ja linkittää kävelyn ja pyöräilyn
tavoitteet eri toimialojen omiin ohjelmiin ja strategioihin. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ei ole vain
liikennesektorin asia, vaan siihen liittyviä tavoitteita on hyvä asettaa kaikille hallintokunnille. Parhaissa
kaupungeissa kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on onnistuneesti kytketty laajempien
kehittämisstrategioiden sekä osaksi eri hallinnonalojen tavoitteita ja toimintaohjelmia.
JATKOTOIMENPITEITÄ:
 Kehittämisohjelman valmistumisesta tiedottaminen kaupungin sisällä (ja asukkaille)
 Kävelyn ja pyöräilyn tavoitteiden linkittäminen eri toimialojen ohjelmiin ja suunnitelmiin
 Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön resurssien turvaaminen eri toimialoilla

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tukee tavoitteita, joiden hyödyt jakautuvat
kaupungin kaikille hallinnonaloille (Liikennevirasto 2/2012).
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V RYHDYTÄÄN HOMMIIN
Yhteistyö ja koordinointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on poikkihallinnollinen tehtävä ja laajasti tärkeänä pidetty tavoite. Haaste,
ja myös vahvuus, on se että tavoitetta edistävää työtä tekevät monet julkisen, yksityisen sekä kolmannen
sektorin toimijat. Parhaimmat onnistumiset kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä saavutetaan, kun
yhdistetään infrastruktuurin parannuksia, elinikäistä liikennekasvatusta ja markkinointia eli hyödynnetään
koko keinovalikoima. Eri toimijoiden vahvuuksien ja osaamisen yhteensovittaminen ja toiminnan
koordinointi lisää toiminnan tehokkuutta.
Kaupungin rooli kävelyn ja pyöräilyn edistämistyössä on erittäin keskeinen, sillä se tavoittaa palveluidensa
kautta lähes kaikki ikäryhmät ja vastaa osaltaan liikenneolosuhteiden kehittämisestä. Kullakin toimialalla on
omat tehtävänsä ja mahdollisuutensa edistää kuntalaisten viisaita liikkumisen valintoja. Myös kohderyhmät
vaihtelevat kunkin toimialan toiminnoista riippuen. Käytännön työn kannalta on keskeistä, että kävelyn ja
pyöräilyn, arkiliikunnan, edistämiseen liittyvät asiat saadaan nivottua kattavasti eri toimialojen arjen työhön
ja rutiineihin.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimien toteutuminen edellyttää sitä, että tietty taho ottaa konkreettisen
vastuun koordinoinnista. Rovaniemellä kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön koordinointi jakautuu kahdelle
tasolle. Liikennejärjestelmätason kysymykset (laajat verkolliset ratkaisut, yhdyskuntarakenteeseen liittyvät
asiat, eri kulkumuotojen priorisointi) kuuluvat liikennejärjestelmätyöryhmälle. Työryhmän vastuulla on
myös tämän kehittämisohjelman päivittäminen sekä kävelyn ja pyöräilyn tilan ja olosuhteiden kehittymisen
seuranta. Kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on liikenneturvallisuustyön rinnalla
liikkumisen ohjauksen keinoin edistää viisaita valintoja kaupunkilaisten liikkumisessa sekä tukea ja aktivoida
eri toimijoita kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.
JATKOTOIMENPITEITÄ:
 Keskeisten teemojen käsittely liikennejärjestelmätyöryhmässä: Pyöräilyn pääverkon toteutuksen
edistäminen, pyöräpysäköinnin normiston määrittely, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kaupungin
yleiskaavoituksessa ja palveluverkon kehittämisessä jne.
 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman sisällyttäminen osaksi liikenneturvallisuustyöryhmän
vuosittaista toiminnan suunnittelua sekä toiminnan rakenteita (aihe esillä joka kokouksessa tai
teemakokouksina).
 Sidosryhmien, kuten Pumppu ry:n, kutsuminen liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen
(yhteistyömahdollisuudet, toimenpiteiden suunnittelu).
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V RYHDYTÄÄN HOMMIIN
Seuranta ja viestintä
Nyt laadittu kehittämissuunnitelma muodostaa useaksi vuodeksi keskeisen työkalun Rovaniemen kaupungin
kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle. Kehittämisohjelman toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta
tulee seurata suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Seuranta voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:
 Toimenpiteiden seuranta; kehittämisohjelman toteutuma ja ilmenneet uudet toimenpidetarpeet,
toteutettujen toimien arviointi, hyvien ja huonojen kokemusten kirjaaminen
 Toiminnan vaikuttavuuden seuranta; asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi niille kuvattujen
mittareiden avulla (liikennelaskennat kahden vuoden välein, onnettomuustilastot), muu kävelyn ja
pyöräilyn tilan ja olosuhteiden arviointi
 Yhteistyön ja toiminnan rakenteiden seuranta; kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana
liikenneturvallisuusturvallisuustyöryhmän toimintaa, eri hallintokuntien osallistuminen kävelyn ja
pyöräilyn edistämistyöhön, sidosryhmien aktiivisuus edistämistyössä, jne.
 Toimintaympäristön muutoksiin reagointi; esim. palveluverkon muutokset, kevyiden ajoneuvojen
määrän kasvu, valtakunnalliset uudistukset ja niiden vaikutukset paikallistasolle (esim.
liikennelainsäädäntö)
Kävelyn ja pyöräilyn seurannan
pääperiaatteita (Liikennevirasto 15/2014).

Seuranta on työkalu kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Tietoa
kävelyn ja pyöräilyn tilasta, toimenpiteiden toteutumisesta ja
vaikuttavuudesta tarvitaan niin päätöksenteon, toiminnan
suunnittelun kuin viestinnän tueksi.
Seurantatieto lisää ymmärrystä kävelyn ja pyöräilyn
ominaispiirteistä ja eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta,
jolloin myös erilaisen kehittämistoimenpiteiden perustelu ja
suunnittelu on helpompaa. Työn tulosten näkeminen on
kannustavaa ja auttaa kehittymään.

Seurantatietojen keruu vain seurannan vuoksi ei ole
mielekästä, vaan tietoa kannattaa jakaa. Seurannan tuloksista
tiedottaminen on myös eräs tapa tehdä kävelyn ja pyöräilyn
edistämistyötä näkyväksi.
JATKOTOIMENPITEITÄ:
 Kehittämisohjelman valmistumisesta tiedottaminen
asukkaille, paikallisille sidosryhmille, kaupungin
työntekijöille ja kaupungin päätöksentekijöille
 Kehittämisohjelman ja sen tavoitteiden edistymisen
kirjaaminen liikennejärjestelmätyöryhmän ja
liikenneturvallisuustyöryhmän toimintakertomukseen
 Seurannan aktiivinen toteuttaminen ja tuloksista
tiedottaminen vuosittain

