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Tavoitteena lisätä pyöräliikennettä

Liikkumisohjelman tavoitteena on, että pyöräilymäärät kasvavat (tavoitealue 3)

Presenter
Presentation Notes
Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus ollut noin 10-11 % jo useamman vuoden eli vaikka pyöräliikenteen määrät on kasvanut, kulkumuoto-osuus ei ole kasvanut. Jotta kasvua saadaan suhteessa enemmän tarvitaan entistä enemmän ja nopeampia toimenpiteitä oikeisiin paikkoihin.Sama tavoite päätetty aikaisemmin myös Liikenteen kehittämisohjelmassa (KH 2015) ja Pyöräilyn edistämisohjelmassa (KH 2014) sekä Maailman toimivin kaupunki strategiassa.



Oikeilla toimenpiteillä kohti tavoitetta

Lähde: Pyöräilybarometri 2016 ja 2018

Presenter
Presentation Notes
Miten tavoitteeseen päästään ja mitkä on oikeat toimenpiteet, selviää pyöräilybarometritutkimuksesta: ensimmäinen kohta koskee pyörätelineitä ja neljä viidestä koskee pyöräväyliä. Näitä on siis kehitettävä, kun pyöräliikennettä halutaan lisää.



 Vuonna 2017 Kallioon 
toteutettiin 432 telinettä

 Vuonna 2018 Töölöön 
toteutettiin 320 telinettä

 Vuonna 2019 keskustaan 
tulossa noin 900 telinettä

 Vuonna 2020 suunnitteilla 
noin 1500 pyörätelinettä 
pohjoiseen kantakaupunkiin

Rakennetaan pyörätelineitä
Toimenpide 19: Rakennetaan 3 000 uutta pyörätelinettä yleisille katualueille vuoden 2021 
loppuun mennessä.

Töölöön toteutetut telineet 2018

Presenter
Presentation Notes
Telineiden rakentamistahti on hyvä yleisille alueille, tämän lisäksi HKL toteuttaa pyöräpysäköintiä metro- ja juna-asemille. Vertailun vuoksi Tukholmassa on tavoitteena rakentaa 2000 telinettä vuodessa, Helsinki on myös matkalla oikeaan suuntaan tavoitteiden ja toteuttamisen osalta.Näiden lisäksi kaikkien koulujen, kiinteistöjen, pihojen, puistojen, liikunta-alueiden yms. suunnittelussa tulee varmistaa, että hankeessa suunnitellaan pyörätelineet.



Toimenpide 20: Rakennetaan 75 kilometriä kantakaupungin pyöräliikenteen 
tavoiteverkkoa ja Baanaverkkoa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennetaan pyöräväyliä

Kantakaupungin tavoiteverkko 2025 Kantakaupungin tavoiteverkon osuus Runeberginkadulla
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Presentation Notes
Pyöräväyliä rakennetaan aikaisempien päätösten mukaisiin paikkoihin, kantakaupunkiin tavoiteverkko 2025 (KSLK 2012) sekä Yleiskaavan baanaverkko (2016) . Aikaisemmin on asetettu tavoitteeksi, että kantakaupungin tavoiteverkko on valmis vuoteen 2025 mennessä. 75km tavoite takaa tämän toteutumisen, mutta on erittäin kova tavoite. Tavoite kuitenkin pidetään korkealla, koska investointirahaa on suhteellisen hyvin, ensi vuonna 19,5 miljoonaa ja tavoiteverkko pyritään saamaan valmiiksi.Pyöräliikenteen edistämisohjelmassa 2.0 tullaan etsimään myös kevyempiä ja nopeampia toimenpiteitä verkkojen toteuttamiseksi, jotta aina ei tarvitse tehdä Mechelininkadun kaltaista koko kadun remppaa vaan esim. nopeammin toteutettavissa olevat pyöräkaistamaalaukset tms voisi olla mahdollisia.Kantakaupungintavoiteverkko 2025 on pyöräliikenteen tavoitetila vuodelle 2025. Päätetty kaupunkisuunnittelulauta-kunnassa 22.5.2012Uusia osia rakennetaan joka vuosi (Helsinginkatu, Mechelininkatu, Hämeentie…)



Kantakaupungin tavoiteverkko rakentuu

• 2019 
• Hämeentie ja liittyvät kadut
• Olympiastadionin ympäristö
• Pikku-Huopalahden puiston baana
• Lauttasaaren sillan järjestelyt
• Kulosaaren sillan järjestelyt (jatkuu)
• Erottaja & Telakkakatu (jatkuu)

• 2020 
• Lauttasaaren sillan järjestelyt (jatkuu)
• Rautatieaseman alikulkuyhteys
• Helsinginkatu – Runeberginkatu –

Caloniuksenkatu
• Aleksis Kiven katu
• Mäntymäenkenttä
• Linnankoskenkatu
• Hietalahdenranta

• 2021 - 2024
• Mannerheimintie
• Sturenkatu
• Mäkelänkatu
• Hakaniemen alue
• Vallilanlaakson baana

Alustavasti tiedossa, muutokset todennäköisiä

Rakennetaan pyöräväyliä
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Presentation Notes
Tavoiteverkkojen väyliä rakennetaan vuosittain. Suunnittelun ja rakentamisen vauhtia on nopeutettava ja pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2.0 etsitään nopeampia/kevyempiä toimenpiteitä, jotta verkon toteutusta saadaan nopeutettua. 



Toimenpide 20: Rakennetaan 75 kilometriä kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoa 
ja Baanaverkkoa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennetaan pyöräväyliä

Baanaverkko yleiskaavassa
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Presentation Notes
Baanaverkkoa suunnitellaan/rakennetaan vuosittain. Tulossa 2020 Itä-Baana ja Baanan jatke Helsingin päärautatieaseman alitseRakennettuna ensimmäinen Baana, Pohjois-Baana, Munkkiniemen Baana sekä osuus Itä-Baanaa Itäkeskuksen lähellä.Baanat ovat pyöräliikenteen pääväylät pitkille matkoille. Päivitetty ja vahvistettu yleiskaava työn yhteydessä 2016, mutta päätetty myös erillisenä jo 2013 KSLK.



Toimenpide 23: Vahvistetaan pyöräväylien ylläpitoa noudattaen pyöräväylien talvihoidon 
kokeiluraportin suosituksia.

Pyöräliikennettä ympäri vuoden

Kokeilurapotti suosittaa:
• Uutta henkilöresurssia KYMP:lle

vastaamaan pyöräväylien 
kunnossapidosta

• Kunnossapidon laajentamista kohti 
150 km pyöräväyläverkkoa

Presenter
Presentation Notes
Tavoite on tehdä pyöräliikenteestä entistä enemmän ympärivuotisempaa ja se vaatii ylläpidollisia toimia.



 Lisää liikkumista
 Päästötön liikennemuoto
 Tilatehokas liikennemuoto
 Kustannustehokas 

liikennemuoto
• Hyöty-kustannusluku 7,8

Pyöräliikenteen hyötyjä
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Presentation Notes
Toimenpiteillä pyritään saamaan lisää liikkumista. Samalla toimenpiteet palvelee myös esim. Hiili Neutraali Helsinki ohjelman tavoitteita ja vastaa kasvavan kaupungin haasteisiin tilankäytön kannalta.Tämä on myös hyvin kustannustehokasta, sillä kaupunki on tehnyt HK selvityksen ja tulos oli että investoimalla 1 euro pyöräliikenteen tavoiteverkkoihin saadaan 7,8 euron hyödyt takaisin.



pyöräilymetropoli.fiKiitos!
Reetta Putkonen, kaupunkiympäristön toimiala

www.pyöräliikenne.fi
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