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Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia ja
toimenpidesuunnitelma 2020
Tavoitteet:
I. 20 prosenttia enemmän kävely- ja pyörämatkoja vuoden 2005 tasosta
(energia- ja ilmastostrategia: 30 % kasvu vuoteen 2030)
II. Lisää arvostusta ja motivointia
III. Lyhyet etäisyydet sekä miellyttävä ja turvallinen ympäristö
IV. Tahtoa ja yhteistyötä, rahoituksen uutta suuntaamista ja lainsäädäntömuutoksia sekä riittävää seurantaa
Toimenpidesuunnitelman kokonaisuudet koskien
1) asenteisiin vaikuttamista  kaikki lähellä
2) Infrastruktuuria  reitti selvä
3) yhdyskuntarakennetta  kaikki lähellä
4) hallinnon rakenteita ja lainsäädäntöä  järjestelmä toimi
Näiden alla on esitetty yhteensä 33 toimenpidettä vastuutahoineen.
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Missä mennään?
 Henkilöliikennetutkimus 2016, tulokset valmistuvat alkuvuonna 2018
 Tulosten perusteella voidaan todeta muutokset ja suunta koko valtakunnassa

 Työtä on tehty paljon ja monella rintamalla
 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, paljon paikallisia hankkeita.
Avustusmäärää lisätty (900 000 €/v).
 Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat  viisaan/kestävän
liikkumisen suunnitelmat

Tulevaisuuden baanaverkkoJoensuun kaupungin nettisivu

LVM uutinen

 Kuntien/seutujen käpy-strategiat, toimenpidesuunnitelmat
 Pyöräilybuumi rantautunut Suomeen, kävelybuumi tulossa?
 Kaupungeissa rakennettu ja rakennetaan baanoja, pyöräkaistoja,
pyöräkatuja…
 Bernerin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmä
•
•
•
•

TM 16.10. 2017

töihin pyöräilevien kilometrikorvaus?
romutuspalkkioilla lisää sähköpyöriä  ei toteudu vielä
tukea kaupunkipyörille
ym.

 Tutkimuksia, selvityksiä ym.
26.10.2017
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Suurissa kaupungeissa havaittu pyöräilymäärien kasvua
Helsinki
 Kymmenessä vuodessa Helsingin niemen rajan ylittävien pyöräilijöiden määrä on noussut lähes puolella.
(Helsingin pyöräilykatsaus 2017)
Tampere
 Pyöräily on yli kaksinkertaistunut viimeisen reilun 10 vuoden aikana ja viimeisen
neljän vuoden aikanakin noin kasvu 15-20 % (Tampereen pyöräliikennetilastot)
Espoo
 Kymmenessä vuodessa (2005-2015) pyöräilijämäärät ovat kasvaneet
keskuksissa 51% ja keskustojen välisillä reiteillä 71% (Espoon Liikennekatsaus 2016)
Vantaa
 Kyselytutkimuksessa pyöräilyn kasvu 2015-2016 oli 6 %,
(Vantaan Liikennebarometri 2016)

Lähde Syke asukasbarometri http://www.ymparisto.fi/asukasbarometri

Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin (Liikennevirasto)
Turvallisuus
Kävely

[Esittäjän nimi]

Pyöräily

26.10.2017
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Kävelyn ja pyöräilyn määrä vs. turvallisuus
 Terhi Luukkonen ja Kalle Vaismaa: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys
turvallisuuteen, Liikenneturvan selvityksiä 1/2013.
 Safety in numbers ‐hypoteesi; suuremmassa joukossa
liikkuvan on epätodennäköisempää joutua onnettomuuteen kuin
yksilön.

Pyöräilijöiden kuolemanriski ja pyöräilyn määrä eräissä Euroopan maissa. (Helsiingin
kaupunkisuunnitteluvirasto, alkuperäinen kuva: Cycling, Safety &Health by Thomas Krag)

 Pyöräily‐ ja jalankulkumäärien kaksinkertaistuessa onnettomuusmäärä
kasvaa vain 40 % (Jakobsen 2003). Myös muita samankaltaisia tuloksia.
 Myös muilla tekijöillä on suuri merkitys
•
•
•
•

Pyöräilyinfran laatu
Liikenneverkko
Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Henkilökohtainen suojautuminen (kypärä)

 Tekijät, jotka kasvattavat pyöräliikenteen määrää, parantavat myös
turvallisuutta sekä toisinpäin, win-win !

Pyöräilyn määrän kasvuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden välinen
yhteys. Liikenneturvan selvityksiä 1/2013.
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Lähde: Peltola, Airaksinen, Sintonen: Tieliikenteen vakavat henkilövahingot,
käynnissä oleva tutkimus

Mutta…
 Suoritteen ja onnettomuusmäärien seuranta on puutteellista,
emme tiedä missä mennään.
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 Liikenneturvallisuustyötä tehdään virallisen onnettomuustilaston
pohjalta, joka ei anna oikeaa kuvaa.
• Pyöräilijöiden loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista suurin
osa jää kirjautumatta tilastoon. Ilmiö kätkee sisäänsä myös
tankojuopumusongelman.
• Myös jalankulkijoiden onnettomuudet/tapaturmat haasteellisia
tilastoinnin kannalta.

 Ongelma tunnistettu, mutta sen ratkaiseminen on
ilmeisen vaikeaa  rekisterien yhdistäminen, viranomaisyhteistyö, tietosuoja-asiat ym.
 Paljon pään vammoja!

26.10.2017
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Polkupyöräilyn promillerajat ja rangaistukset Euroopassa
Maa
Alankomaat
Belgia
Espanja
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Kroatia
Luxemburg
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Slovakia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekki

Promilleraja
0,5
0,5
0,5
ei rajaa(1)
ei rajaa(1)
0,5
0,8
0,5
0,5
ei rajaa(1)
0,5
0,2
0,5
ei rajaa(1)
≥1,6
0,0
ei rajaa(1)
0,5
ei rajaa(1)
0,0

Rangaistus
110 e lähtien
140 e lähtien
500 e lähtien
2 000 e asti (2)
35 e lähtien (2)
500 e lähtien
800 e lähtien
65 e lähtien
145 lähtien
(2)(3)
125 e lähtien
145 e lähtien
135 e lähtien
180 e lähtien(2)(3)
(4)
150 e lähtien
(2)(3)
110 e lähtien
135 e lähtien (2)
390 e lähtien

(1)

(2)

(3)
(4)

Poliisi kieltää ajamisen tai kehottaa taluttamaan pyörää jos henkilö on alkoholin vaikutuksen
alaisena eikä pysty ajamaan pyörällä turvallisesti.
Yksittäistapauksessa sakotetaan, jos henkilö on alkoholin vaikutuksen alaisena eikä pysty
ajamaan pyörällä turvallisesti. Suomessa tämä toteutuu vasta, jos pyöräilijä alkoholin
vaikutuksen alaisena pyöräillessään aiheuttaa vaaran toiselle henkilölle.
Sakon suuruus määräytyy tulojen mukaan.
Pyöräily alkoholin vaikutuksen alaisena on rangaistava teko, jos promillet ovat ≥1,6 tai jos
pyöräilijä ei ole enää humalatilan takia ajokunnossa. Siitä kirjataan sakkopisteitä
liikennerekisteriin ja asianomainen joutuu maksamaan sakkomaksun. Lisäksi ≥ 1,6 ‰:n
humalassa pyöräily voi johtaa jopa moottoriajoneuvon ajo-oikeuden menettämiseen.

Lähteet:
• Airaksinen N, Nurmi-Lüthje I, Lüthje P. Pyöräily alkoholin vaikutuksen alaisena lisää pään vamman riskiä. Suomen Lääkärilehti 18/2014 v sk 69
• Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC).
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Lopuksi
 Turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn kannustaminen on järkevää, sitä kannattaa jatkaa.
• terveyshyödyt
• ympäristöhyödyt
• kaupunkien viihtyisyys ym.

 Käytetään laajaa keinovalikoimaa  Safety in numbers -hypoteesi toteen
 Tunnustetaan tosiasiat ja puututaan niihin
• Pyöräilijöitä loukkaantuu paljon; kytketään turvallisuus nykyistä vahvemmin mukaan edistämistyöhön. Velvoitetaan jalankulkijat
ja pyöräilijät suojaamaan myös itsensä (heijastin, kypärä). Alkoholi on pyöräilijöiden(kin) ongelma.
• Tilastointi on puutteellista; laitetaan kuntoon asap. Tahtotila.

Kiitos!

