JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN EDISTÄMISOHJELMA

”Tavoitteena on pyöräilyn suosion ja aseman
parantaminen Jyväskylässä.”

Jyväskylän kaupungin pyöräilyn
edistämisohjelman taustalla ovat
valtakunnalliset, seudulliset ja
kaupungin laatimat pyöräilyä
koskevat strategiat, suunnitelmat ja
selvitykset. Näissä esitetyt tavoitteet
ja linjaukset ovat toimineet tämän
työn lähtökohtina.

Jyväskylän kaupungin pyöräilyn
edistämisohjelmalla tavoitellaan
konkreettisia toimia pyöräilyn
aseman ja suosion lisäämiseksi.
Jyväskylässä suhtautuminen
pyöräilyyn ja sen edistämiseen on
kautta linjan positiivista.
Jyväskylässä on erinomaiset
edellytykset nousta Suomen
johtavaksi pyöräilykaupungiksi.

Pyöräilyn edistäminen kannattaa!
Yksi pyöräilyyn sijoitettu euro tuo
kahdeksan takaisin. Jyväskylässä
pyöräilyn kaksinkertaistaminen tuo
pelkästään terveyshyötyinä yli 4,0
M€ vuotuiset säästöt.

ESIPUHE

Pyöräilyn edistämisen hyödyt ovat
kiistattomat. Yhä useammat kaupungit ympäri maailmaa panostavat voimakkaasti pyöräilyn, kävelyn
ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
Jyväskylän tavoitteena on olla resurssiviisas kaupunki, joka priorisoi
hiilineutraaleja liikkumisen muotoja. Pyöräilyn edistäminen on mitä
parhainta resurssiviisautta monessa eri mielessä. Monien positiivisten vaikutusten summana yksi euro pyöräilyyn sijoitettuna tuo yhteiskunnalle takaisin jopa kahdeksan euroa.
Jyväskylässä pyörällä pääsee joka paikkaan ja pyöräily on
suhteellisen suosittu kulkumuoto etenkin lasten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Pyöräilyverkon laajuus ei ole Jyväskylässä ongelma, vaan sen laatuun, jatkuvuuteen ja loogisuuteen liittyvät tekijät.
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on noin 13 % kaikista Jyväskylässä tehdyistä matkoista. Pyöräilyn osuus voisi olla paljon
suurempi, etenkin kun Jyväskylä on kaupunkirakenteeltaan
vielä hyvin tiivis kaupunki. Tässä ohjelmassa esitettyihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää kaupungilta
ja sen kumppaneilta määrätietoista pyöräilyyn resursointia
sekä pyöräilyolosuhteiden jatkuvaa ja suunnitelmallista kehittämistä.
Jyväskylässä 24.06.2015 Erja Saarivaara
Toimialajohtaja
Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen palvelut

”Pääpainona ohjelmatyössä on
pyöräilyinfran kehittäminen.”
Kuva: Timo Perälä, pienet kuvat: JYPS ry.
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1. PYÖRÄILY KANNATTAA
Kuva: ECF

PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN
KANNATTAA!

PYÖRÄILY HYÖDYT JYVÄSKYLÄSSÄ

PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN ON MONEEN KERTAAN TODISTETTU KOKO YHTEISKUNTAA
HYÖDYTTÄVÄKSI TEKIJÄKSI MONELTA ERI KANTILTA TARKASTELTUNA.
PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN on kiistatta hyödyllistä toimintaa yhteiskunnalle. Monet eri
yhteiskuntaamme koskettavat ongelmat ovat ainakin osittain ratkaistavissa arkiliikunnan
edistämisen keinoin. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen osana arkirutiineja on tutkitusti
tehokkain keino lisätä kansalaisten fyysistä aktiivisuutta ja lisätä hyvinvointia.

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN vähäisyys aiheuttaa vuosittain arviolta 3-4 miljardin euron
suuruiset kustannukset yhteiskunnalle. Kuntien osuus tästä summasta on arviolta 25 %.
Suorasukaisella matematiikalla Jyväskylän osalta tämä tarkoittaa noin 22,4 miljoonaa
euroa.
PYÖRÄILYLLÄ SAAVUTETTAVAT TALOUDELLISET HYÖDYT ovat huomattavan suuria.
Pyöräilyn terveyshyötyjen arvioimiseen on maailman terveysjärjestö WHO kehittänyt HEAT
-työkalun (Health Effect Assessment Tool). HEAT-työkalulla tehdyn laskelman perusteella
pyöräilyn kaksinkertaistaminen (kulkumuoto-osuus 25 %) Jyväskylässä vuoteen 2025
mennessä toisi yhteensä noin 40 miljoonan euron hyödyt (keskiarvo 4,0 M€/vuosi).

Pyöräilyn edistämisestä saadaan myös muita hyötyjä. Liikenne on yksi suurimmista
hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Pyöräilyn lisääntyminen mm. parantaa pyöräilyn
liikenneturvallisuutta sekä sujuvoittaa henkilöautoliikennettä ja suuret kapasiteetin
lisäämiseen tähtäävät väyläinvestoinnit voidaan välttää erittäin kustannustehokkailla
toimenpiteillä. Yksi pyöräilyyn sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle kahdeksan takaisin monen
tekijän summana.
KAIKEN KAIKKIAAN pyöräily kaupunkiympäristössä on nopea, halpa, ympäristöystävällinen
ja vaivaton tapa liikkua. Pyöräilyä on syytä tukea kaikin mahdollisin keinoin.

4,0M€/vuosi 1
PYÖRÄILYN KAKSINKERTAISTAMISELLA
SAATAVAT TERVEYSHYÖDYT
JYVÄSKYLÄSSÄ
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YKSI PYÖRÄILYYN SIJOITETTU EURO TUO KAHDEKSAN TAKAISIN.
Lähde: Helsingin kaupunki, 2012

Lähde: Bicycle account 2010, Kööpenhamina

1 km
5.

+0,16

YKSI PYÖRÄILYKILOMETRI TUO
0,16 € YHTEISKUNNALLE.

1 km

-0,10

YKSI AUTOILUKILOMETRI AIHEUTTAA
0,10 € KUSTANNUKSET YHTEISKUNNALLE.

Kuva: Tuoho Häkkinen

1.1

1.2

KOKEMUKSIA MUUALTA

PYÖRÄILYN
MESTARIKAUPUNGIT
PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN ON GLOBAALI TRENDI. HOLLANTILAISET JA TANSKALAISET OVAT MUITA HUOMATTAVASTI EDELLÄ,
MUTTA MONET KAUPUNGIT MUUALLAKKIN OVAT SATSANNEET
PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN VIIME AIKOINA HUOMATTAVASTI. HYVIÄ
KOKEMUKSIA LÖYTYY PALJON JYVÄSKYLÄÄN HYÖDYNNETTÄVÄKSI.

CASE GENT
Gentissä (as. 241 000) on ollut pitkään oma budjetti pyöräilyn
markkinointiin, ja käytäntö on toiminut hyvin. Ennen omaa pyöräilyn
markkinoinnin budjettia rahat oli vaikea jakaa ja niiden kohdistaminen ei
ollut helppoa. Vuosittain Gentissä on varattu 150 000-300 000 € pelkästään
pyöräilyn edistämisen kampanjointiin.
Gentissa liikennesuunnitteluryhmässä on noin 30 henkilöä, joista puolet
keskittyy pyöräilyn suunnitteluun ja puolet moottoriajoneuvoliikenteen
suunnitteluun.
Lapsille tarjotaan tietoa liikenteestä eri ikävaiheissa. Kaikille kolmevuotiaille
jaetaan ilmainen pyöräilykypärä, viisivuotiaille ilmainen pyöräviiri ja
kahdeksanvuotiaille heijastinliivi.

CASE GRONINGEN
Groningenissa (as. 197 000) oli 2010 pyöräilyverkon kokonaispituus 205
kilometriä ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 44 % (joukkoliikenne 4 %).
Groningenissa pidetään tärkeänä kokonaisvaltaista, pitkän aikavälin
suunnittelua. Pyöräilyn mestarikaupungeissa pyritään tiiviiseen rakentamiseen,
mikä on yksi tärkeimmistä syistä pyöräilyn suosioon. Noin 80 % kaupungin
asukkaista asuu alle kolmen kilometrin säteellä keskustasta.
Ulkopuolisten kauppakeskusten rakentamiskiellolla on varmistettu keskustan
vetovoimaisuus. Keskusta on selkeästi tärkein ostoskeskittymä, jolloin ihmiset
tulevat sinne ostoksille.
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Pyöräilyjärjestö tekee läheistä yhteistyötä kaupungin kanssa tapaamalla
suunnittelijoita kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa.

CASE KÖÖPENHAMINA

KLIKKAA LOGOJA LISÄTIETOIHIN!

Moni hyvä asia pyöräilyyn liittyen tulee Tanskasta ja Kööpenhaminasta.
Kööpenhaminassa vuotuinen pyöräilybudjetin arvo vaihtelee 4,5-10 M€ välillä.
Rahat ovat korvamerkittyjä pyöräilyn edistämiseen. Kaupungin
pyöräilystrategiaa ”Good, better, the best” tavataan ahkerasti ympäri
maailmaa. Tavoitteena on ollut nostaa päivittäin pyöräilevien määrä 50 %:iin
vuoteen 2015 mennessä (38 % vuonna 2010).
Pyöräilyn seurannan raportti ”Bicycle Account” on toiminut mallina monelle
pyöräilyn seurannan mittareiden määrittämisessä, mm Helsingille.

CASE HOUTEN
Liikennesuunnittelu aloitetaan Houtenissa (48 000) aina pyöräilyn
näkökulmasta. Pyöräilijöiden tarpeet ovat etusijalla ennen henkilöautoilijoiden
tarpeita. Kaupungin keskusta on päätetty pyhittää pyöräilijöille ja kävelijöille.
Houtenin pyöräilyn kulkumuoto-osuus on 44 %.
Alakoulut sijoitetaan lähelle viheralueita hyvien pyöräily-yhteyksien varrelle.
Näin Houtenissa jo 7-8-vuotiaat lapset pyöräilevät itsenäisesti kouluun ja
kavereiden luokse eri puolille kaupunkia.

KOKEMUKSIA
TALVIKUNNOSSAPIDOSTA
MUIDEN KAUPUNKIEN KOKEMUKSIA JA KÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETTAESSA ON
PIDETTÄVÄ MIELESSÄ JYVÄSKYLÄN TALVISET OLOSUHTEET. TALVIKUNNOSSAPIDON PALVELUTASOA PARANTAMALLA ON TUTKITUSTI HUOMATTAVAT
VAIKUTUKSET PYÖRÄILYN MÄÄRÄÄN.

CASE OULU
Liukas ja epätasainen väylän pinta aiheutti Oulussa 38 % pyöräilymäärien
vähenemisen. Selvityksessä arvioitiin epäonnistuneesta talvikunnossapidosta
yhteiskunnalle koituneen noin 95 000 € välittömät ja 860 000 € talvikauden ajan
hyötyjen menetykset. Huonot keliolosuhteet olisi pystytty välttämään ilman
toimenpiderajojen tuijottamista ja laatuvaatimusten syvällisemmällä tuntemisella.
Pääkallokelin jälkeen pyöräilyn määrän taso lopputalveksi tipahti 12 %. Oulussa
panostetaan jatkossa enemmän etenkin laatukäytävien kunnossapitoon ja
huomioimaan hankalatkin sääolosuhteet (artikkeli aiheesta Poljin –lehdessä).

KOKEMUKSIA MUUALTA
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CASE LINKÖPING
Linköpingin kaupungissa on priorisoitu 90 km (16 % koko verkosta) pyörä- ja
kävelyverkostoa talvihoidon korkeimpaan luokkaan. Lumirajana on 1 cm.
Verkosto pyrkii takaamaan saavutettavuuden tärkeimpiin työpaikkakeskittymiin,
yliopistoon, kouluihin ja keskustaan. Priorisoidun reitin kunnossapito kuuluu
yhdelle urakoitsijalle, vaikka väylät kulkevat usean eri urakka-alueen läpi. Lumen
aurauskertoja priorisoidulla verkolla tulee talvessa noin 100, kun esimerkiksi
Oulussa vastaava luku on 36 (lähde: Liikennevirasto 23.9.2014).

CASE UUMAJA
VTI on testannut liukkaudentorjunnassa lämmitetyn kostean hiekan käyttöä.
Menetelmän etuna on parempi kitka ja hiekan parempi pysyvyys väylän pinnalla.
Menetelmä on yksikköhintana kalliimpi, mutta kokonaistaloudellisesti samaa
tasoa perinteisen hiekoituksen kanssa. Paras vaikuttavuus menetelmällä on
jäisillä pinnoilla (tutkimusraportti VTI:n sivuilla).

CASE KUOPIO
Kuopiossa tarkasteltiin koko kevyen liikenteen verkon kunnossapitoluokitusta
kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkökulmasta. Luokitukseen tehtiin useita
tarkistuksia, joista osa toi lisäkuluja ja osa taas säästöjä talvihoidon kustannuksiin.
Viivan alle jäi noin 150 000 € määrärahan lisäystarve, jolla ennakoitiin saatavan
hyötyjä noin 900 000 € talvipyöräilyn määrän kasvun sekä kaatumistapaturmien ja
vuodepaikkatarpeen määrän vähenemisen myötä (esitys aiheesta vuodelta 2013)
Muutokset saivat paljon positiivista näkyvyyttä paikallisessa mediassa ja saatu
asiakaspalaute oli samoin positiivista. Asukkaat ovat halunneet lisää
talvikunnossapidon laatuväyliä tehdyn muutoksen jälkeen.

CASE CHAUX-DE-FONDS / POHJOIS-POHJANMAAN ELY
Sveitsiläisessä pienessä kaupungissa on jo useamman vuoden ajan käytetty
puulastuja liukkaudentorjunnassa. Kokemukset ovat olleet pääasiassa hyviä.
Oulussa menetelmää testattiin 3 kilometrin kevyen liikenteen väyläpituuden
osalta talvikaudella 2014-2015. Lastut toimivat muutoin hyvin, mutta vesikeleillä
ja peilijäällä puulastut ovat ajautuneet pois väylältä. Puulastujen etuihin kuuluvat
niiden ympäristöystävällisyys, kellumiskyky ja nopea jäähän kiinnittyminen. Tällä
hetkellä lastujen hinta on noin 10-kertainen hiekoitushiekkaan verrattuna.
LUE YLE:N JUTTU AIHEESTA
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KOKEMUKSIA MUUALTA

CASE UUSI-SEELANTI
Uudessa-Seelannissa tehdyn tutkimuksen mukaan parhaat käytännöt
huomioon ottava pyöräilysuunnitelma tuottaa 24 kertaiset hyödyt
alkuperäiseen investointiin verrattuna ja säästää 4 000 elinvuotta ajalla 2012 2051. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt puolittuvat.

TUOREEMPIA TAPAUKSIA
PYÖRÄILYN EDISTÄMISESSÄ ON SAAVUTETTAVISSA NOPEASTIKIN TULOKSIA.
JOTKUT KAUPUNGIT OVAT ONNISTUNEET TUPLAAMAAN PYÖRÄILYN MÄÄRÄN
ALLE VIIDESSÄ VUODESSA. PYÖRÄILYN HYÖDYT SAADAAN NOPEASTI
VOIMAKKAALLA PANOSTAMISELLA.

CASE BELGIA
Vuosien 2002 ja 2012 kokemusten perusteella vuoteen 2020 mennessä
pyöräily palauttaa alkuperäisen investoinnin 5-9-kertaisena. Kunnianhimoinen
pyöräilysuunnitelman hyödyiksi on arvioitu Brysselissä 300 - 550 miljoonaa
euroa, mikä palauttaa alkuperäisen investoinnin 8-19-kertaisena takaisin.
Lisäksi vuoteen 2020 mennessä syntyy 500 pyöräilytyöpaikkaa (Pro Velo R&D,
2014).

CASE YHDYSVALLAT

CASE SEVILLA
Malliesimerkki modernista pyöräilyn suunnittelemisesta. Vuonna 2006
pyöräilyn kulkutapaosuus oli 0,5 % ja vuonna 2013 jo 7 %. Tämä oli seurausta
visionäärisestä suunnittelusta ja vahvasta positiivisesta poliittisesta tahtotilasta
pyöräilyn edistämisessä.
Sevillassa 32 miljoonan euroa maksaneella pyöräinfralla kulkee 72 000 ihmistä
päivittäin, kun 600 miljoonan euroa maksaneessa metrossa kulkee päivittäin
40 000 ihmistä.

Tutkimuksen mukaan pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman 79 miljoonan
euron investoinnin avulla vältettiin 137 miljoonaa autoilukilometriä. Kävely
lisääntyi 22,8% ja pyöräily 48,3%.
Jalankulkijoiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä putosi 20 %
ja vastaavasti pyöräilijöillä 28,6 %. Kuolemien välttämisestä aiheutuneet
säästöt pelkästään vuonna 2013 olivat 41.5 miljoonaa euroa (FHA, 2014).

600 M€

40 000 / PVÄ

32 M€

72 000 / PVÄ

CASE ODENSE
Pyöräilyn edistämiseen tehty 2.7 M€ investointi vuosina 1999 – 2002 toi
kaupungille 4,4 M€ takaisin muun muassa sosiaali- ja terveyspuolen menojen
alentumisena. Pyöräily lisääntyi 20% ja onnettomuuksien määrä laski 20 %.
Lähde: ProVelo R&D
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2. MISSÄ MENNÄÄN?
Kuva: Touho Häkkinen
Kuva: JYPS ry.

2.1

1970-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYN LYHYT HISTORIA

JYVÄSKYLÄSSÄ ON PYÖRÄILYN SUUNNITTELUSSA PITKÄT PERINTEET. KEVYEN LIIKENTEEN
VÄYLIEN SUUNNITTELU ALOITETTIIN JYVÄSKYLÄSSÄ 1970 –LUVUN ALUSSA ENSIMMÄISIEN
KAUPUNKIEN JOUKOSSA SUOMESSA AUTOISTUMISEN MYÖTÄ. VIIME VUOSINA EDISTÄMISEEN ON
SAATU UUTTA ”PÖHINÄÄ”.
ENSIMMÄINEN kevyen liikenteen työryhmä perustettiin 1973 ja ensimmäinen pyöräilyä koskeva suunnitelma
valmistui seuraavana vuonna 1974. Suunnitelman periaatteita on noudatettu Jyväskylässä seuranneina
vuosikymmeninä.
1990-LUVULLA laadittiin Jyväskylässä ensimmäinen pyöräilyä omana kulkumuotonaan käsittelevä suunnitelma
nimeltään ”pyöräilyohjelma”. Vuosituhannen vaihteessa pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä oli taas hetkellisesti
valtakunnallista nostetta, joka näkyi myös Jyväskylässä mallikunta-projektina vuosina 2002-2004. Näissä
hankkeissa saatiin joitain parannuksia aikaan, mutta suurempaa kulkumuotojakaumaan vaikuttanutta
muutosta ei näillä toimenpiteillä saatu aikaan.
VIIMEISIMPINÄ VUOSINA pyöräilyn edistämisessä on päästy kunnolla vauhtiin, mikä näkyy Jyväskylässä useina
eri toimenpiteinä, selvityksinä ja hankkeina. Useat eri osapuolet ovat kokeneet pyöräilyn edistämisen tärkeäksi
asiaksi ja toiminta pyöräilyn aihealueen ympärillä on ollut aktiivista. Tämä ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi
konkretisoitunut selvänä resurssien lisäämisenä pyöräilyn edistämiseksi. Tosin Baanan suunnittelu ja
rakentamisen aloittaminen vuonna 2015 on merkittävä kehittämisaskel.

VUONNA 2011 valmistuneessa Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kävelyn ja pyöräilyn
aseman parantamiseksi on ehdotettu monia eri toimenpiteitä kestävän kehityksen kulkumuotojen laskevan
suuntauksen kääntämiseksi.

2014
2012
2010
2002
Kevyen liikenteen
mallikunta –projekti
2002-2004

1974
1973

Pikaverkkosuunnitelma

1. kevyen
liikenteen
työryhmä

Kuva: Pasi Metsäpuro

1996

2002

Pyöräilyohjelma,
Vuoden pyöräilykaupunki

Pyöräily- ja liikkujan viikot käynnistyvät

Keskustan
pyöräilyvisio,
PYKÄLÄ I

PYKÄLÄ II –tutkimushanke, keskustan liikennesuunnitelma, We Cycle
Keski-Suomi

2011

JYSELI, Jyväskylän seudun LJS, reittiopas nettiin,
älykästä työmatkaa I,
Jyväskylän
ilmasto-ohjelma

Viimeisimmän pyöräilykartan
painatus, pyöräilevät kaupunginosat –hanke, miten
me kuljemme töihin
(KKSHP)

2015
2013

KÄPY –laskennan kehittämishanke, pyöräilyn pääja alueverkot yleiskaavaan, älykästä työmatkaa II

Kankaan baanan rakentaminen alkaa, pyöräilyn
edistämisohjelma, useita
eri pyöräilyn kehittämishankkeita
käyntiin
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BUUMIA PUKKAA!

PYÖRÄILYN ASEMA JA ARVOSTUS JYVÄSKYLÄSSÄ

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYN nykytilannetta ja sen kehittämiskohteita kartoitettiin 30
puhelinhaastattelulla. Haastateltavat olivat Jyväskylän kaupungin organisaatiosta, ELYkeskuksesta, korkeakouluista/tutkimusyksiköistä ja kolmannen sektorin organisaatioista.
Pyöräilyn edistäminen oli osa tai jollain tavalla sivusi kunkin haastateltavan työnkuvaa.
VALTAOSA HAASTATELLUISTA näki Jyväskylän pyöräilyn nykytilanteen kohtuullisena tai
tyydyttävänä. Tahtotila pyöräilyn edistämiseen on noussut olennaisesti Jyväskylän kaupungin
taholta viimeisen viiden vuoden aikana. Positiivisen tahtotilan seurauksena Jyväskylässä on
tehty lukuisia pyöräilyyn liittyviä selvityksiä ja pyöräilyn konkreettisia olosuhteita on parannettu.
Pyöräilyn tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin kaupungin kaavoituksessa sekä tie- ja
katusuunnitelmissa. Pyöräilyn huomioiminen on otettu osaksi kaupunkisuunnittelua, mistä
Kankaan uusi asuinalue mainittiin usein esimerkkinä. Voidaankin sanoa, että Jyväskylässä on
menossa pyöräilybuumi.
SAMANAIKAISESTI haastateltavat kokivat pyöräilyn edistämistoimenpiteet Jyväskylässä
sattumanvaraisiksi ja hajanaisiksi. Kehittämiskohteina ja haasteiksi nousivat esille mm. keskustan
pyöräilyverkon huono tilanne, nopeiden ja laadukkaiden pyöräily-yhteyksien rakentamisen
tarve tärkeimpiin aluekeskuksiin, pyöräpysäköinnin vähäinen määrä keskustassa, lukuisat
vaaranpaikat ja vaaratilanteet pyöräilyverkolla, vaikean taloudellisen tilanteen vaikutus
edistämistoimenpiteisiin, pyöräilyn edistämisen toimijakentän hajanaisuus, pyöräilyn
markkinoinnin vähäisyys sekä rohkean ja korkean profiilin linjausten puuttuminen pyöräilyn
edistämisessä.

KÄYTTÄJIEN
TYYTYVÄISYYS

9%

Erittäin hyvät

43 %

Tyydyttävät

11.

34 %
Hyvät

14 %
Huonot

PYÖRÄILYOLOSUHTEISIIN
KESKUSTASSA

PYÖRÄILY KAUPUNGIN STRATEGIOISSA
PYÖRÄILY on voimakkaasti esillä kaupungin eri strategioissa. Resurssiviisaus, aktiiviset ja
hyvinvoivat asukkaat kuuluvat kaupungin uusimpaan strategiaan. JYSELI 2025 raportissa
esitetään voimakasta panostusta kävelyn ja pyöräilyn nostamiseksi keskeisiksi
kulkumuodoiksi Jyväskylän seudun liikennejärjestelmässä.

KESKEISTEN TOIMIJOIDEN ARVOSTUS
ERI TOIMIJOIDEN keskuudessa näkemys pyöräilyn asemasta vaihtelee suuresti. Pyöräilyn
arvostus kulkumuotona oli korkealla lähes kaikkien toimijoiden osalta.
YLIN JOHTO JA PÄÄTTÄJÄT suhtautuvat lähes poikkeuksetta positiivisesti pyöräilyyn ja sen
edistämiseen, mutta samalla kokivat tilanteen jo melko hyväksi.
”RUOHONJUURITASOLLA” toimivien eri organisaatioiden edustajien näkemykset ovat lähes
päinvastaiset päättäjiin ja ylimpään johtoon verrattuna. Nykyistä suuntaa pyöräilyn
edistämisessä tosin pidettiin oikeana, mutta edistämistoimiin toivottiin vauhtia ja panostusta
sekä yleensä kunniahimoisempia tavoitteita.
VIRKAMIESTEN näkemykset olivat näiden kahdella edellä mainittujen väliltä. Nykytilannetta
pidettiin kohtuullisena ja kehittämisen kohteita tunnistettiin useita. Resurssien puute näkyi
virkamiesten vastauksissa ja voimakkaisiin kehittämistoimenpiteisiin ei oikein nykyisessä
taloustilanteessa uskottu.

KÄYTTÄJIEN KESKUUDESSA
KÄYTTÄJIEN tyytyväisyys ei ole vielä sillä tasolla, missä sen pyöräilykaupungissa tulisi olla.
Vuonna 2012 toteutetussa kyselyssä pyöräilyolosuhteita kuvaavat mittarit saivat alle 50 %
vastauksista kategorioihin ”erittäin hyvä” tai ”hyvä”. Pyöräilyn edistämisohjelman yhteydessä
järjestetyssä kyselyssä tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin sai arvosanan 2,59 (asteikko 1-5) ja
tyytyväisyys keskustan pyöräilyolosuhteisiin 2,41.

Arvostusmittari

PYÖRÄILYN HYÖDYT YMMÄRRETÄÄN LAAJASTI JYVÄSKYLÄSSÄ. PYÖRÄILYN
EDISTÄMISEN PUOLESTA PUHUTAAN LÄMPIMÄSTI. POSITIIVINEN SUHTAUTUMINEN EI OLE VIELÄ KONKRETISOITUNUT TOIMENPITEIKSI. JYVÄSKYLÄSSÄ ON
HAVAITTAVISSA PYÖRÄILYN BUUMIN ALKAMINEN. KÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS
PYÖRÄILYOLOSUHTEISIIN ON LIIAN ALHAINEN.

2.2

2.2

PYÖRÄILYN SUOSIO JA POTENTIAALI

Kuva: Tuomo Perälä

Pyöräilyn kausivaihtelu Jyväskylässä vuonna 2014

JYVÄSKYLÄSSÄ ON PALJON
PYÖRÄILYPOTENTIAALIA
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGISSA PYÖRÄILLÄÄN VALTAKUNNALLISTA KESKIARVOA ENEMMÄN.
OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ KAUPUNGISSA ON SUURI (NOIN 20 % ASUKKAISTA), MIKÄ NÄKYY MYÖS
PYÖRÄILYN SUOSIOSSA. JYVÄSKYLÄSSÄ ON VIELÄ TIIVIS KAUPUNKIRAKENNE JA PYÖRÄILYN
MÄÄRIEN KASVATTAMISEEN ON PALJON POTENTIAALIA.
JYVÄSKYLÄSSÄ PYÖRÄILLÄÄN valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Opiskelijoiden määrä kaupungissa on
suuri (noin 20 % asukkaista), mikä näkyy myös pyöräilyn suosiossa.. Syyskuu onkin suosituin
pyöräilykuukausi Jyväskylässä. Talvipyöräilyn määrä Jyväskylässä on valtakunnallisesti korkealla tasolla, noin
35-38 % kesän huippukuukausien tasosta (vrt. Oulu 33 %). Matalimmillaan pyöräilyn määrä on helmikuussa.
YLI PUOLET Jyväskylän kaupungin asukkaista (64 %) asuu alle 5 km ja 39 % alle 3,0 km etäisyydellä
keskustasta. Maaston mäkisyys ja vesistöjen runsas määrä ovat pyöräilyn suosion edistämisen kannalta
merkittäviä haasteita. Jyväskylässä on paljon pyöräilyn kasvattamisen potentiaalia lyhyillä matkoilla. Alle 2,5
km matkoista kolmannes tehdään henkilöautolla matkustajana tai kuljettajana. Alle 5 km matkoilla vastaava
osuus on peräti 64 %.
PAIKKATIETOANALYYSIN PERUSTEELLA Jyväskylässä koululaisista 91 % asuu alle 5 km päässä koulusta.
Vastaavasti 43 % kaikista työmatkoista on alle 5 km pituisia. Opiskelumatkoista lyhyiden, alle 5 km matkojen
osuus on 64 %.

32 %

HENKILÖAUTOILUN
KULKUMUOTO-OSUUS
ALLE 2,5 KM MATKOILLA

64 % +

HENKILÖAUTOILUN
KULKUMUOTO-OSUUS
2,5-5,0 KM MATKOILLA

LISÄÄ PYÖRÄILYÄ!

12.

LUKUVÄYLÄ

KEHITTÄMISEN KOHTEITA
RIITTÄÄ

530 km
YHT. PYÖRÄILYVÄYLIÄ

LAADUKKAIMMAT PÄÄVÄYLÄT ovat nykyiset yhteydet keskustasta itään päin Kuokkalan
ja Vaajakosken suuntaan. Savelan ja Taulumäen välinen pääreitti vaatii eniten laatutason
nostoa. Pääreittien tulee erottua selkeämmin nykyisestä verkosta parannetun sekä
yhtenäisen laatutason ja väylämerkintöjen avulla.

ALUEREITIT
PYÖRÄILYN ALUEREITTIEN nykyinen laatutaso on hieman pääreittejä parempi (arvosana
3,77), jos opastuksen ja viitoituksen puutteita ei huomioida. Pistekohtaisia parantamisen
kohteita löytyy myös useita.

Väylän laatu

450 km

4,0

Jatkuvuus

3,0

KAUPUNGIN
VÄYLIÄ

2,0
1,0

Turvallisuus

VÄYLIEN KUNNONHALLINTA on vielä puutteellista, Viitoituksen ja opastuksen taso
on heikko. Monin paikoin viitoitus ja opastus puuttuvat verkolta kokonaan. Maastopyöräilyyn ja
pyörämatkailun potentiaali Jyväskylässä on huomattava.

PYÖRÄILYN PÄÄREITIT ovat tärkeimpiä keskustaan johtavia yhteyksiä. Keskustan
ulkopuolella näiden pääreittien nykyinen laatutaso lähentelee hyvää tasoa nykyisillä
liikennemäärillä (arvosana 3,65 asteikolla 1-5). Pyöräilymäärien voimakkaaseen
kasvattamiseen nykyisten väylien laatutaso ei ole riittävä. Jo nykyisellä pyöräilymäärillä
pääreiteillä on yksittäisiä olosuhteiden parantamiskohteita useita.

5,0

KUNNOSSAPITO

Sujuvuus

0,0

113 km

1. LUOKKA

1242.LUOKKA
km
2783. LUOKKA
km
46 km

EI TALVIKUNNOSSAPITOA

VÄYLÄHIERARKIA

42 km

Liittymien
toimivuus

Tasaisuus

Viihtyisyys

Opastus

Jyväskylän pää- ja aluereittien arvoruusu asteikolla 1-5

ELY-KESKUKSEN
VÄYLIÄ

RUNSAS MÄKISYYS JA HUONOT NÄKEMÄT risteämissä aiheuttavat monia vaaran paikkoja
nykyisellä verkolla. Lisäksi korkeat reunakivet aiheuttavat monin paikoin harmia pyöräilijöille.
Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon tasossa on parannettavaa käyttäjien palautteiden
perusteella.

PÄÄREITIT = PYÖRÄBAANAT

Väylän suoruus
ja nopeus

80 km

JYVÄSKYLÄSSÄ PÄÄSEE PYÖRÄLLÄ lähes joka paikkaan, vaikkei aina suorinta ja nopeinta
mahdollista yhteyttä pitkin. Suurimmat puutteet ja ongelmakohdat ovat keskustassa.
Pyöräilyreittien loogisuudessa ja sujuvuudessa on monin paikoin parannettavaa. Nykyinen
pyöräilyverkko ei ole riittävän laadukas pyöräilyn määrän kaksinkertaistamiselle. Laatuväylien
kriteerit ovatkin toistaiseksi määrittämättä.

KESKUSTAN PÄÄREITTIEN pyöräilyolosuhteet vaativat huomattavaa kehittämistä.
Keskustan pyöräilyverkossa on nykyisin useita turvallisuus-, yhteys-, jatkuvuus- ja
sujuvuuspuutteita. Keskustassa jalankulku ja pyöräily samalla väylällä aiheuttaa
sujuvuus- ja turvallisuusongelmia.

2.3

VÄYLÄPITUUS

JYVÄSKYLÄSSÄ PÄÄSEE PYÖRÄLLÄ LÄHES JOKA PAIKKAAN. VERKOSTON KATTAVUUS EI OLEKAAN ONGELMA, VAAN SEN LAATUUN, LOOGISUUTEEN JA JATKUVUUTEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT. KEHITTÄMISEN KOHTEITA ON PALJON.

KESKUSTAN PYÖRÄILYVERKKO

PYÖRÄILYVERKON NYKYTILANNE

Keskustan pääreitit
Pääreitit
Aluereitit

PYÖRÄBAANAT

120
km
ALUEREITIT
288 km

PAIKALLISREITIT

KUNTO

49 km

INVENTOITUJA VÄYLIÄ

13 %

HUONOKUNTOISTEN
OSUUS

13.
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2.3

PYÖRÄILYVERKON NYKYTILANNE

KESKUSTASSA ENITEN ONGELMAKOHTIA
TYÖN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETYSSÄ PAIKKATIETOKYSELYSSÄ (EHARAVA) ANNETTIIN SUURI
MÄÄRÄ PYÖRÄILYN OLOSUHTEIDEN ONGELMA- JA KEHITTÄMISKOHTEITA. SUURIN OSA NÄISTÄ
KOHTEISTA OSOITETTIIN JYVÄSKYLÄN KESKUSTAN ALUEELLE. MYÖS LIIKENNETURVALLISUUDEN
KANNALTA TARKASTELTUNA KESKUSTA ON PYÖRÄILYLLE ONGELMALLISIN PAIKKA. MÄÄRÄLLISESTI
ENITEN ONNETTOMUUKSIA SATTUU TILASTOJEN PERUSTEELLA KESKUSTAN ALUEEN
RISTEYKSISSÄ.

14.
Pyöräilyonnettomuuden Jyväskylässä 2009 – 2013 sekä eHarava-kyselyn ongelmakasaumakohdat

LISÄÄ LAATUA JA SUUNNITELMALLISUUTTA

PYÖRÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILANNE

2.4

PYÖRÄILYN SUOSION LISÄÄNTYMINEN EDELLYTTÄÄ KOKONAISVALTAISTA PYÖRÄPYSÄKÖINNIN SUUNNITTELUA ETENKIN YDINKESKUSTAN OSALTA. KOHDESUUNNITTELUUN TARVITAAN MÄÄRÄYKSIEN
LISÄKSI KOULUTUSTA JA OHJEISTUSTA SUUNNITTELIJOIDEN TUEKSI.
PYÖRÄPYSÄKÖINNIN YLEINEN MÄÄRÄYS ”2 paikkaa / asunto, puolet paikoista
katettuja” on Jyväskylässä esitetty rakennusjärjestyksen määräyksessä. Tämä
määräys ei ole riittävä ja on johtanut moniin alimitoitettuihin ratkaisuihin.
Kaavamääräyksillä on määräyksiä tarkennettu tarpeen mukaan. Keskustan
liiketilojen osalta on erikseen määritelty toimintamalli ja asemakaavamääräys
pyöräpysäköinnistä (1 paikka / 200 k-m2).

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN pyöräpysäköinnin määräyksiä tulee tarkentaa
koskemaan muitakin kuin asuinrakennuksia. Määräyksissä tulee ohjeistaa
pyöräpysäköinnin määrää ja laatua.
KESÄKUUSSA 2010 tehdyn kartoituksen mukaan kaupungin tarjoamien
pyöräpysäköintipaikkojen (1 600 kpl) käyttöaste oli 120 %. Lokakuussa 2014
tehdyissä laskennoissa yleisessä käytössä olevia telinepaikkoja oli yhteensä
1 988 kpl ja käyttöaste 91 %. Vielä lokakuussakin monet keskeiset
pyöräpysäköintipaikat olivat ylikuormitettuja.

KÄYTETTÄVIÄ TELINEMALLEJA on 8 kpl. Lisää laadukkaita pyöräpysäköintipakkoja tarvitaan kipeästi. Pyöräpysäköintipaikkojen talvikunnossapito on
myös suunniteltava ja huomioitava kunnossapidon toiminnassa nykyistä
paremmin. Pyöräilijöille tärkeää on lähellä matkan kohdetta oleva, riittävän
tilan takaava (paikan leveys ≥ 60 cm), turvallinen, runkolukituksen
mahdollistava ja säältä suojan antava pyöräpysäköintipaikka.

15.
Kuvat:Tuomo
TuomoPerälä
Perälä
Kuvat:

2.5

KESKISUOMEN
LIITTO

PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TOIMIJAKENTTÄ

HYVÄÄ PÖHINÄÄ!

OSALLISTUU SATUNNAISESTI
Liikennejärjestelmätyöryhmä

JYVÄSKYLÄSSÄ ON OLLUT AKTIIVINEN OTE PYÖRÄILYN
EDISTÄMISESSÄ JO REILUN VUOSIKYMMENEN AJAN.
PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN RESURSSIT OVAT
KUITENKIN JYVÄSKYLÄSSÄ ERITTÄIN VÄHÄISET.

Tavoitteet

OSALLISTUU AKTIIVISESTI
KESKISUOMEN
ELY-KESKUS

Suunnittelu
Rakentaminen
Ylläpito
Kampanjat*
Tapahtumat*

JKL
Vanhus- ja
vammaispalvelut
JKL
Sosiaalipalvelut

JKL
Kulttuuri- ja
liikuntapalvelut

JKL
Kasvun ja
oppimisen
palvelut

JKL
Kaupunkirakennepalvelut

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Ohjeistus
Tavoitteet

Suunnittelu
Rakentaminen
Ylläpito
Kampanjat*
Tapahtumat*

YTIMESSÄ

LIIKENNEVIRASTO

Kuvat: JYPS ry.

JKL
Terveydenhuollon YApalvelut

JYPS ry.
Pyöräilyviikko
Tapahtumat
Kampanjat
Koulutus
Kommentointi / lausunnot

POLIISI
PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN ja etenkin siitä aiheutuvat hyödyt koskettavat hyvin usean organisaation
toimintaa. Eri toimijat ovat joiltain osin tietämättömiä
toistensa toiminnasta pyöräilyn edistämisen saralla.

Tutkimuslaitokset
(mm. LIKES,
KIHU)

Koulutus

OMAN TOIMEN OHELLA tekeminen leimaa pyöräilyn
edistämistä, eikä millään organisaatiolla ole siihen ollut
toistaiseksi osoittaa riittävästi taloudellisia tai henkilöresursseja. Toiminta on hajanaista ja kokonaisuus on organisoimatta.
VIIME VUOSINA on Jyväskylässä aloitettu paljon uusia kampanjoita
ja tapahtumia pyöräilyn edistämisen ympärillä jo perinteikkäiden
Pyöräily- ja Liikkujanviikon rinnalla.
YHTEISTYÖ on aktiivisten toimijoiden ja yksittäisten henkilöiden ansiosta
nykyisissä puitteissa hyvällä tasolla.

16.

Tutkimus
Tiedottaminen

JAPA ry.

LIIKENNETURVA
Liikkujan viikko
Pyöräilevät kaupunginosat
Koulutus
Kampanjat
Tapahtumat

Kampanjat
Kannusteet

Oppilasjärjestöt
KeskiSuomen
Liikunta ry.

Jyväskylän
Latu ry.

Tapahtumat
Tiedottaminen

Isot
työpaikat
(mm.
KSSHP,
kaupunki)

Oppilaitokset (mm.
JYU, JAMK)
Tiedottaminen
Tapahtumat
* Osallistuu rahoittamalla

Kiinteistön
omistajat
Kiinteistöjen
pyöräpysäköinti

Kuva: ipv Delft

3. PYÖRÄILY JYVÄSKYLÄSSÄ 2025

3.1

Kuva: Tuoho Häkkinen

PYÖRÄILYN TAVOITTEET VUODELLE 2025

TAVOITTEENA PYÖRÄILYN
KAKSINKERTAISTAMINEN
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN TAVOITEKULKUMUOTOOSUUS ON 25 %, MIKÄ TARKOITTAA NYKYISEN PYÖRÄILYN
MÄÄRÄN KAKSINKERTAISTAMISTA. TAVOITE ON KUNNIANHIMOINEN, JA SEN SAAVUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ PYÖRÄILYN
SUUNNITTELUA JA EDISTÄMISTÄ OMANA LIIKENNEMUOTONAAN.
.

PYÖRÄBAANOJA PITKIN PIDEMMÄLLEKIN
PYÖRÄBAANAT ovat nopeita, suoraan pääkohteisiin johtavia
laadukkaita pyöräilyn moottoriteitä. Pyöräbaanat parantavat
pyöräilyn kilpailukykyä myös pidemmillä, yli 5 kilometrin
matkoilla. Tätä tukee myös sähköpyörien yleistyminen.

TAVOITTEEN ASETTAMINEN riittävän korkealle nähtiin tärkeäksi asiaksi
työn yhteydessä tehdyissä haastatteluissa. Myös useat muut suomalaiset
kaupungit ovat ottaneet kansallisten tavoitteiden mukaisesti pyöräilyn
kaksinkertaistamisen tavoitteeksi.

TOINEN MERKITTÄVÄ pidemmillä matkoilla pyöräilyn kulkumuotoa edistävä keino on matkaketjujen kehittäminen mm. liityntäpysäköinnin olosuhteiden parantamisella (pyörä joukkoliikenne, auto - pyörä).

KAUPUNKIRAKENNE on vielä toistaiseksi Jyväskylässä suhteellisen tiivis,
mikä on perusedellytys pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.
Pyöräily on kilpailukykyinen kulkumuoto erityisesti lyhyillä, alle 5
kilometrin matkoilla. Pyöräilyn kilpailukyky paranee myös pidemmillä
matkoilla jos pyöräilyinfrastruktuuri sen mahdollistaa tai esimerkiksi
sähköpyörien käyttö lisääntyy. Parhaimmillaan pyöräily voi olla
kilpailukykyinen kulkumuoto jopa reilusti yli 10 km matkoilla.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI PRIORISOI PYÖRÄILYÄ

Pyöräilyn kulkumuoto-osuutta kasvatetaan lyhyillä matkoilla

JYVÄSKYLÄSSÄ AUTOILLAAN paljon lyhyitä matkoja, joilla pyöräily on
todistetusti nopein kulkumuoto. Kyse on myös mielikuvista, joiden
muuttamiseen tarvitaan raakaa markkinointityötä. Kun autoilu on
helppoa, niin sen määrä lisääntyy. Pyöräilyn kilpailukykyisyys lyhyillä
matkoilla on tehtävä entistä paremmin tunnetuksi ja pidemmillä matkoilla
kilpailukykyä on parannettava konkreettisilla toimenpiteillä.

SUURIN OSA jyväskyläisistä ei tule ottamaan pyörää
ensisijaiseksi kulkumuodokseen, ellei se ole kaikkein nopein ja
kätevin liikkumisenmuoto. Jos autolla pääsee nopeammin ja
vaivattomammin, niin suurin osa valitsee auton kävelyn,
pyöräilyn tai joukkoliikenteen sijaan.
RESURSSIVIISAAN KAUPUNGIN tuleekin edistää kaikin keinoin
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Näiden kulkumuotojen
edistämisellä pystytään välttämään suurten liikenneväylähankkeiden rakentaminen ja kaupungin keskustan
elinvoimaisuuden näivettyminen.

18.
Pyöräilyn edistämisen tavoitteita eri kaupungeista

3.2

TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEN EDELLYTYKSET

PRIORITEETIT UUSIKSI!
HYVÄT AIKOMUKSET EIVÄT KUITENKAAN TOTEUDU ILMAN TÄYDELLISTÄ SUUNNITTELUPRIORITEETTIEN MUUTOSTA. JYVÄSKYLÄLÄISET EIVÄT RYHDY PYÖRÄILEMÄÄN NYKYISTÄ ENEMMÄN, ELLEI PYÖRÄILYSTÄ TEHDÄ NOPEINTA, SUJUVINTA JA
VAIVATTOMINTA LIIKENNEMUOTOA KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ. TERVEYDELLISET
TAI EKOLOGISET PERUSTEET EIVÄT OLE RIITTÄVIÄ TEKEMÄÄN PYÖRÄILYSTÄ
SUOSITTUA.

”Asetettuihin tavoitteisiin ei
päästä, ellei liikennesuunnittelun
prioriteetteja muuteta.”
”Pyöräilyn edistämiseen tulee
osoittaa ennen kaikkea lisää
henkilöresursseja.”

KÄYTÄNNÖSSÄ tämä tarkoittaa katutilan uudelleen jakamista ja suunnittelua ihmisten, ei
autojen ehdoilla. Keskustasta on tehtävä kaupunkilaisten olohuone, jolloin sen elinvoimaisuus ja houkuttelevuus paranevat. ”Autolla pääsee, mutta joutuu kiertämään” tulee olla
liikennesuunnittelun ohjenuora. Sama periaate koskee myös autojen pysäköinnin järjestelyjä.
Pyörällä pääsee viereen, auto jätetään kauemmas. Tärkeää on myös huomata, että kun
pyöräilyn määrä kasvaa, niin myös henkilöautoliikenteen sujuvuus paranee.

”Keskusta takaisin ihmisille
ja jyväskyläläisten olohuoneeksi.
Keskusta elinvoimaiseksi ja
vetovoimaiseksi!”

SANOISTA TEKOIHIN
KESTÄVÄN LIIKKUMISEN TAVOITTEET korostuvat vahvasti lähes kaikissa julkishallinnon
strategisissa asiakirjoissa. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen ovat sitoutuneet muiden toimijoiden ohella myös Jyväskylän kaupunki ja ELY-keskus. Kankaan kaupunginosan ja sitä palvelevan Kankaan baanan toteuttaminen ovat hyviä avauksia uuden kaupunkisuunnittelun periaatteista. Kankaan alueen suunnittelussa käytettyjen periaatteiden tulisi
ohjata kaupungin liikennesuunnittelua laajemmaltikin. Haasteena on rakennetun
kaupunkiympäristön muuttaminen pyöräily-ystävälliseksi.
Miten kaupunkeja on perinteisesti suunniteltu

Resurssiviisaan kaupungin liikennesuunnittelun perusperiaate

Miten kaupungit tulisi suunnitella

19.
Kuva: Tuoho Häkkinen

ROHKEUTTA RESURSSIEN UUSJAKOON
PYÖRÄILYÄ EDISTÄVÄT RATKAISUT eivät vaadi niinkään suuria lisäinvestointeja, vaan resurssien uudelleen priorisointia. Neliporrasperiaatteen mukaisilla suuria liikenneväyläinvestointeja
välttävillä kevyillä ratkaisuilla voidaan päästä autoliikenteen osalta samoihin lopputuloksiin.
Autoliikenteen sujuvuus paranee, kun enemmän kaupunkilaisia saadaan pyöräilemään lyhyitä
matkojaan. Neliporrasperiaatteen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vaatiikin enemmän rohkeutta tehdä asioita erilailla kuin ennen. Pyöräilyyn satsaaminen on resurssiviisautta.
Uudelleen resursointi tulee näkyä myös pyöräilyn suunnitteluun ja edistämiseen varatuissa
henkilöresursseissa. ”Oman työn ohella” tekemisen lisäksi tarvitaan päätoimisia henkilöresursseja pyöräilyn ja liikkumisen ohjauksen edistämisen tehtäviin.

KESKUSTAN MERKITTÄVÄ ROOLI
SUURIN OSA JYVÄSKYLÄSSÄ tehtävistä työ- ja opiskelumatkoista alkaa, päättyy tai kulkee
Jyväskylän keskustan kautta. Keskustan pyöräily-ystävyydellä on äärimmäisen suuri merkitys
koko pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvulle. Pyöräpysäköinnin kapasiteettiin ja laatuun on
kiinnitettävä erityistä huomiota.
Keskusta on myös keskeinen paikka koko kaupungin elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden
kannalta. Kävely- ja pyöräily-ystävällinen keskusta tutkitusti nostaa sinne sijoittuvien
kaupallisten palvelujen liikevaihtoa. Ihmiset haluavat tavata toisiaan viihtyisässä, oleskelun ja
eri aktiviteetit mahdollistavassa kaupunkiympäristössä.

TYÖMATKAT,
ALLE 5 km

PYÖRÄILYN POTENTIAALI KARTALLA

3.3

PAIKKATIETO,
PRIORISOINNIN VÄLINE
PYÖRÄILYN POTENTIAALISIMMAT REITIT ON SELVITETTY YKR-PAIKKATIETOAINEISTON AVULLA. KARTALLA VIIVAPAKSUUKSINA ESITETTY POTENTIAALI MÄÄRÄYTYY ALLE 5 KILOMETRIN MATKOISTA LYHIMMÄN MATKAN PERUSTEELLA.
TYÖMATKOJEN REITTIEN osalta erottuvat Vaajakoskentie, Kuokkalan suunnasta kaksi reittiä Kuokkalan ja Ylistön
siltojen kautta. Yhteys Keskussairaalantie - Seminaarikatu - Kauppakatu kerää myös suuren työmatkapyöräilypotentiaalin. Pohjoisen suunnasta Lohikoskentie ja Puistokatu on pääyhteys keskustan suuntaan, koillisesta Seppäläntie.
OPISKELUMATKOJEN osalta tarkastelussa erottuvat Seminaarinmäelle johtavat pääyhteydet etenkin Kuokkalan ja
Kortepohjan suunnasta.
KOULUMATKOJEN potentiaalisimmat yhteysvälit ovat usein suhteellisen lyhyitä pätkiä koulujen lähellä. Pitempiä
suuren potentiaalin pidempiä yhteyksiä ovat yhteydet Mankolan, Keltinmäen ja Kilpisen kouluihin.

KOULUMATKAT,
ALLE 5 km

OPISKELUMATKAT
(JAMK, YO, LUKIOT
AMMATTIKOULUT),
ALLE 5 km

20.

3.3

PYÖRÄILYN POTENTIAALI KARTALLA

YHDISTETTY POTENTIAALIKARTTA, ALLE 5 km MATKAT
Työmatkat, koulumatkat ja opiskelumatkat (Yo, JAMK, lukiot, ammattioppilaitokset)

21.

Väyläkohtainen pyöräilyn potentiaali määriteltynä alle 5 km matkoille kotoa kohteeseen lyhintä reittiä pitkin (YKR-aineisto), kaikki matkat.

4. KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA RATKAISUT
Kuva: Tuomo Perälä

JYVÄSKYLÄN

2025

PYÖRÄILYVERKKO

PYÖRÄILYN SUUNNITTELUN PERIAATTEET

4.1

VÄYLÄHIERARKIA
1. Pyöräbaanat
2. Aluereitit
3. Paikallisreitit

SELKEYTTÄ PYÖRÄILYYN VYÖHYKKEILLÄ
Menestyvissä pyöräilykaupungeissa käytetään vain
muutamaa perusratkaisua pyöräilyinfrastruktuurin
järjestämisessä. Jyväskylässä pyöräilyn olosuhteita
kehitetään samaa periaatetta hyödyntäen.
Jyväskylän pyöräilyn olosuhteita parannetaan
liikenneympäristöä selkeyttämällä. Ydinkeskustassa
ja vähäliikenteisillä kaduilla pyöräillään ajoradalla
(shared space-, piha-, hidas- ja pyöräkadut, pyöräkaistat).
Tärkeimmät pyöräilyreitit toteutetaan pyöräbaanoina. Aluereitit täydentävät pyöräbaanaverkkoa.
Viiden kilometrin säteellä keskustasta pyöräbaanat
toteutetaan korkealaatuisina.

VÄYLIEN LAATUA PARANNETAAN
Jyväskylän pyöräilyverkko on nykyisin
paikoittain riittävän laadukas. Jo pienillä
opastus- ja risteysjärjestelytoimenpiteillä saadaan huomattavasti parannettua nykyisen verkon
pyöräily-ystävällisyyttä.
Pyöräbaanat toteutetaan korkealaatuisina erillisinä pyöräteinä. Pyöräbaanoilla jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan. Muilla reiteillä erottelu
tehdään liikennemäärien niin edellyttäessä
Liikenneviraston (LO 11/2014) kävelyn ja
pyöräilyn suunnitteluohjeen mukaisesti.

TÄRKEIMMÄT REITIT BAANOIKSI
Yleiskaavatyön yhteydessä määriteltyä
pää- ja aluereittiverkostoa on tarkistettu
potentiaalikartoituksen perusteella. Tarkistetun pyöräbaanaverkon pituus on 54 km ja
aluereittiverkon 157 km. Verkostojen
täydentäminen vaatii vielä yhteensä 49 km
verran uusien väylien rakentamista.

23.
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PYÖRÄILYN SUUNNITTELUN PERIAATTEET
5

VAIHEITTAIN KOHTI LAADUKKAITA PYÖRÄTEITÄ
PYÖRÄBAANAVERKKOSUUNNITELMASSA (liite 2) on kuvattu pyöräbaanaverkon tavoitetila.
Kuitenkin jo nykytilannetta parempaan ratkaisuun päästään hyvinkin kevyillä ratkaisuilla,
jotka voivat olla välivaihe lopulliseen laadukkaaseen ratkaisuun. Esimerkiksi pyöräkaistojen
maalaaminen on erittäin hyvä keino välivaiheena esimerkiksi yksisuuntaisiin pyöräteihin
keskustan alueella. Samoin piha- ja pyöräkatuja voidaan kokeilla keveillä ratkaisuilla
(kukkaistutukset, väylämerkinnät) ennen pintarakenteiden suurempia muutostöitä.

POIKKILEIKKAUSRATKAISUJEN JA SUUNNITTELUOHJEIDEN KÄYTTÖ
VIEREISESSÄ TAULUKOSSA on esitetty eri poikkileikkausmallit ja niiden käytön suositukset
eri väylillä. Esitetyt poikkileikkausten mitoitukset ovat tavoitteellisia ja niiden toteutumiseen
vaikuttaa oleellisesti käytettävissä olevan katualueen leveys. Pyöräilyn suunnittelukäytännöt
ovat muuttuneet. Uusi jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluohje julkaistiin vuonna 2014 (LO
11/2014). Jyväskylässä käytetään ohjeessa esitettyjen ratkaisujen lisäksi PYKÄLÄ I ja II –
hankkeissa esitettyjä hyviä käytäntöjä.

ESIMERKKIKUVIA POIKKILEIKKAUKSISTA

KÄYTETTÄVÄT
POIKKILEIKKAUSRATKAISUT
PYÖRÄILYN EDISTÄMISESSÄ ON TÄRKEÄÄ SUUNNITELLA PYÖRÄILYÄ OMANA LIIKENNEMUOTONAAN. KESKEISENÄ PERIAATTEENA ON PYÖRÄLIIKENTEEN EROTTAMINEN
MUISTA LIIKENNEMUODOISTA PYÖRÄBAANOILLA JA MUILLA VILKKAILLA VÄYLÄOSUUKSILLA. YDINKESKUSTASSA JA VÄHÄLIIKENTEISILLÄ KADUILLA LIIKENNTTÄ RAUHOITETAAN JA KÄYTETÄÄN SAMAA TILAA. .
KÄYTETTÄVIEN POIKKILEIKKAUSTYYPPIEN KÄYTTÖKOHTEET JA TAVOITEMITOITUS

2

Kuvat: Niko Palo, KSV

1

6

= suositeltu poikkileikkausratkaisu
= suositelluin poikkileikkausratkaisu

24.

Kuva: Pasi Metsaäpuro

PYÖRÄILYN SUUNNITTELUN PERIAATTEET

KÄYTETTÄVÄT OHJEET JA JULKAISUT
1.

Jalankulun ja pyöräilyn
suunnitteluohje (LO 11/2014)

2.

PYKÄLÄ I ja PYKÄLÄ II –projektit

3.

Bicycle parking manual (2008)

4.1

PYÖRÄILYN SUUNNITTELUN
KESKEISET PERIAATTEET
PYÖRÄILYÄ TULEE SUUNNITELLA OMANA LIIKENNEMUOTONAAN JA MYÖS OSANA
MATKAKETJUJA. PYÖRÄILYSTÄ TULEE TEHDÄ KILPAILUKYKYINEN LIIKKUMISMUOTO.

1
2
3
4
5
6

PYÖRÄILY KILPAILUKYKYISEKSI
Pyörän käytön lisääminen onnistuu ainoastaan, jos pyöräilystä tehdään käytännöllinen,
nopea ja mukava kulkutapa. Tämä tulee huomioida kaikessa suunnittelussa

TIEDOTTAMINEN SUUNNITELLAAN
Pyöräilijät tulee saada huomaamaan pyöräilyolosuhteiden parantuminen. Se lisää pyöräilyä
enemmän kuin pelkkä olosuhteiden parantaminen. Tiedottaminen tulee myös suunnitella.
.

SUORAT JA NOPEAT REITIT
Matka-ajan minimoiminen lähtö- ja määräpaikkojen välillä on olennaista pyöräilyinfrastruktuurin suunnittelussa.

LIIKENNEMUOTOJEN EROTTELU
Pyöräreittien tulee kaupungeissa kulkea ensisijaisesti erillään vilkkaasta
autoliikenteestä ja jalankulusta.

PYÖRÄVÄYLIEN LOOGISUUS
Urbaanissa ympäristössä kaduilla tulee suosia yksisuuntaisia pyöräteitä kadun
molemmin puolin. Väylien jatkuvuus ja helppokäyttöisyys tulee taata.

RISTEYSTEN MERKITYS

25.

Risteysten hyvä suunnittelu on olennaista turvallisen ja sujuvan pyöräily-ympäristön
luomiselle. Suurin osa pyöräilyonnettomuuksista tapahtuu risteysalueilla.

PYÖRÄILYVERKKO, PÄÄVERKKO

4.3

Pyöräbaanat, n.42 km
parannettavat
Aluereitit, n. 120 km
olemassa olevat
18

Pyöräbaanat, n.12 km
rakennettavat
Aluereitit, n. 37 km
rakennettavat
Muutokset pyöräilyn pääverkkoon
2
3

•
•
•

4
5

•
•

1

Keskustan ohittava pääreitti siirtyy Kalevankadulta Yrjönkadulle
Tietobaanan yhteys Kuokkalan keskuksesta Voionmaakadulle saakka
Yhteys Ritopohjantieltä siirretään kulkemaan Pappilanrinteen
keskuksen kautta
Yhteys Taulumäentie – Viitaniementie –Keskikatu aluereitiksi
Harjukatu aluereitistä pyöräbaanaksi täydentämään
poikittaisyhteyttä

Pyöräbaanat, n.54 km
26.

Aluereitit, n. 157 km

PYÖRÄILYVERKKO, PYÖRÄBAANAVERKKO

4.3

6
JYVÄSKYLÄN PYÖRÄBAANAVERKKO MUODOSTUU YHDEKSÄSTÄ REITISTÄ, JOTKA KAIKKI NIMETÄÄN JA NIILLE LAADITAAN OMA BRÄNDINSÄ. LAADITTAVAA BRÄNDIÄ HYÖDYNNETÄÄN REITIN OPASTUKSESSA JA MARKKINOINNISSA.

1
9
18

8

3

2

5
6
7
8
9

MÄKIBAANA, 4,6 km

7

5

4

Pyöräbaanat, n.42 km
parannettavat
Aluereitit, n. 120 km
olemassa olevat
Pyöräbaanat, n.12 km
rakennettavat

27.

1
2
3
4

KANKAAN BAANA, 7,7 km

Aluereitit, n. 37 km
rakennettavat

Jyväskylän ensimmäinen baana kokoaa yhteen Laukaan suunnan työja opiskelumatkapyöräilijät.

VAAJAKOSKEN BAANA, 7,2 km
Suuren käyttäjäpotentiaalin omaava käytävä liittää Vaajakosken
taajaman Jyväskylän keskustaan. Väylä rakennetaan samaan
käytävään rautatien kanssa. Haasteena sujuvan valtatien ja rautatien
ylityksen rakentaminen keskustan päässä.
.

POIKITTAISBAANA, 4,2 km

Merkittävä yhteys Kuokkalasta keskustan läpi Nisulaan.
Hannikaisenkadulle sujuva ylitys Kilpisenkadulle vaatii sillan. Monia
merkittäviä liittymäratkaisuja ydinkeskustan alueella vaativa yhteys.
.

eBAANA, 7,9 km

Uusien toimintojen rakentumisen myötä Keljon baanan merkitys
kasvaa. Uutta väylää rakennetaan Keljonkadun varteen samaan
liikennekäytävään rautatien kanssa. Reitti Brändätään
sähköpyöräilyn erikoisväyläksi. Suomen ensimmäinen pyöräilyn
moottoritie Muurameen saakka (n. 15 km).
.

Tärkeä yhteys Keltinmäen suunnasta Yliopistoalueelle ja keskustaan.
Haasteena Köyhälampi – keskusta välisen osuuden järjestelyt sekä
Yliopistonkadun järjestelyt.

POHJOISBAANA, 6,6 km
Merkittävä yhteys kaupungin pohjoisosista keskustaan päin.

TIETOBAANA, 7,9 km
Yhdistää merkittävimmät opiskelija-asuinalueet (Kortepohja,
Kuokkala) ja opiskelualueet (Ylistönrinne, Mattilanniemi,
Seminaarinmäki, Nisula, Taulumäki)

LAAJAVUORIBAANA, 3,5 km
Laajavuoren suunnalta nopea yhteys Kortepohjan läpi
Voionmaankatua pitkin Vaasankadulle. Haasteena Voionmaan
katutilan ahtaus. Jatkomahdollisuus Haukkalan suuntaan maankäytön
kehittymisen myötä.
.

PALOKKABAANA, 4,5 km

Palokan liikealueelta Saarijärventietä pitkin Taulumäkeen saakka.
Reitin merkitys kasvaa Mannilan maankäytön kehittymisen myötä.

Kuva: Tuomo Perälä
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PYÖRÄILYVERKKO, PYÖRÄBAANOJEN LAATUKRITEERIT

HELPPOA, TURVALLISTA JA NOPEAA
PYÖRÄBAANAT PYRITÄÄN TOTEUTTAMAAN KATUTILAN ANTAMIEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN KORKEATASOISINA. PYÖRÄBAANOJEN TARKEMMAT LAATUKRITEERIT
ON ESITETTY OHEISESSA TAULUKOSSA.
Pyöräbaanat
KRITEERI

ARVO

Erottelu pp/jk
Erottelu pp/auto

Aina, vähintään maalauksella
Aina , välikaista ≥ 1,0 m

Reunakivet
Tasainen asfalttipäällyste,
kiviaineksen maksimiraekoko
Väylän merkintä
Valaistus
Päätöksentekonäkemä
Minimikaarresäde
Pituuskaltevuus

Ei sallita

Talvikunnossapitoluokka
Suoruusindeksi
Kääntymisiä liittymissä
Mitoitusnopeus
Viitoitus ja opasteet
Väistämisvelvollisuuksia
Alikulun korkeus
Alikulun vapaan aukon leveys

1S
≤ 1,2
< 0,1 kpl/ 1 km
30 km/h
Ennakko-opasteet, ajoratamaalaukset
< 0,2 kpl/ 1 km
≥ 3,2m
≥ 6m

Liityntäpysäkeillä runkolukittava
katoksellinen pyöräpysäköinti

Aina

12mm
”Baana” -merkit/väripäällyste
Aina
75m
100m
max 5 %

MÄKIBAANA

2.0m

Ylipistonkatu, tuleva pyöräbaana

1.0m

28.

Kuva: Tuomo Perälä

4.4

PYÖRÄILY KESKUSTASSA - TÄRKEIMMÄT PYÖRÄILY-YHTEYDET

KESKUSTAN PYÖRÄILYVERKKO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YDINKESKUSTA OTETAAN TAKAISIN IHMISILLE. KESKUSTAN VETO- JA ELINVOIMAISUUS KASVAVAT. JYVÄSKYLÄN IMAGO LIIKUNTAKAUPUNKINA NÄKYY KATUKUVASSA. IHMISET VIIHTYVÄT KESKUSTASSA. PYÖRÄILY KESKUSTASSA ON HELPPOA, LOOGISTA JA SUJUVAA.

KESKUSTAN
PÄÄPYÖRÄILYVERKKO
Kaksisuuntainen pyörätie
Yksisuuntainen pyörätie
(molemmin puolin katua)
Pyöräkatu
Liikenteen rauhoittaminen
Kävelykeskusta
Tärkeät risteysjärjestelyt
Tärkeät pyöräpysäköinnin
kehittämiskohteet

”AKTIIVISET JA HYVINVOIVAT ASUKKAAT” –tavoitteen toteutumiseksi jyväskyläläiset on
saatava liikkumaan lihasvoimin arkimatkojaan. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on
kaupunki- ja liikenneympäristön tähän kannustavaksi. Keskusta on hyvinvoivan ja
aktiivisen kaupungin näyteikkuna. Jyväskylän kaupungin liikuntaimago tulee näkyä
keskustan katukuvassa esimerkiksi näyttävinä lähiliikuntapaikkoina.
KESKUSTAN KEHITTÄMISEN yleisiä periaatteita ovat:
• Keskustan kehän sisällä autoilijat vierailijoita, viihtyisä katutila annetaan ihmisille
• Autopysäköinnin kenttiä vähennetään
• Tehottomat tilat otetaan ihmisten käyttöön lisäämällä ajanvietto- ja oleskelupaikkoja
• Aktiviteettipaikkoja kaiken ikäisille lisää, kaupungin liikunnallinen imago näkyviin
• Jyväskylä – resurssiviisas, arkiliikkumisen edelläkävijä näkyy katukuvassa
PYÖRÄILYKESKUSTAN kehittämisen keskeisiä periaateratkaisuja ovat:
• Keskustan kehän sisäisillä kaduilla liikennettä rauhoitetaan
• Kilpisenkatu muutetaan pyöräilykaduksi. Hannikaisenkadun ylittävän sillan
mahdollisuuksia selvitetään / risteysjärjestelyjä parannetaan huomattavasti
• Pyöräily keskustassa on sujuvaa, jatkuvaa ja loogista
• Pyöräpysäköinnin korkealaatuisia paikkoja ja suuren kapasiteetin järjestelyjä (mm.
pyöräkioskit ja -tornit) lisätään

29.

PYÖRÄPYSÄKÖINNIN
KEHITTÄMISTOIMENPITEET
PYÖRÄPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVIA MITOITUSSUOSITUKSET LAAJENNETAAN KATTAMAAN KAIKKI
PYÖRÄPYSÄKÖINNIN KANNALTA MERKITTÄVÄT KOHTEET. MITOITUSTEN SOVELTAMISESSA
HUOMIOIDAAN PYÖRÄPYSÄKÖINNIN MÄÄRÄLLISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI LAADULLISET

4.5

PYÖRÄPYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN
Suositukset
toimivat
kaavoituksen …

VAATIMUKSET KÄSITTÄEN PYÖRÄPYSÄKÖINNIN ESTEETTÖMÄN SAAVUTETTAVUUDEN JA
HELPPOKÄYTTÖISYYDEN.

ja tarkemman
kohdesuunnittelun

MUITA PYÖRÄPYSÄKÖINNIN kehittämisen toimenpiteitä ovat:
• Pyöräpysäköinnin laatuvaatimusten (leveys, runkolukitusmahdollisuus, yms.)
määrittäminen
• Ydinkeskustan pyöräpaikkojen lisääminen suunnitelman mukaisesti (1300
paikkaa -> 2 700 paikkaa)
• Lämmitettyjen / maanalaisten pyöräpysäköintipaikkojen erillisselvityksen
laatiminen
• Pyöräkeskuksen toteuttaminen asematorille
• Pyöräpysäköintipaikkojen talvihoidon vaatimusten lisääminen laatuvaatimuksiin
ja urakkasopimusasiakirjoihin
• Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyt –ohjeen laatiminen
• Vuoden pyöräpysäköintiteko –palkinto kiinteistöille ja kaupoille

..tukena.

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄPYSÄKÖINNIN MITOITUKSEN SUOSITUKSET
KOHDE

MITOITUSSUOSITUS

MUUT SUOSITUKSET

Asuinkiinteistöt
- Nuorten asunnot
- Iäkkäiden asunnot

• 2,0 kpl/ asunto
• 1,0 kpl / asukas
• 0,5 kpl / asukas

Työpaikat
Koulut ja oppilaitokset

• 0,4 kpl / työntekijä
• 0,25-1,0 kpl / oppilas (peruskoulut ja lukiot)
• 0,25-0,50 kpl / oppilas (muut oppilaitokset)

Kaupat ja kauppakeskukset

• 1 kpl / 145 k-m2

• Suositus: puolet paikoista katettuja ja turvallisia (vähintään
runkolukitus)
• Kaikissa, mutta erityisesti iäkkäiden asunnoissa tulee kiinnittää
erityistä huomiota pyörän säilytystilojen esteettömään
kulkuun (maan tasossa, oven auki pysyminen, yms.)
• 30 % paikoista katettuja
• Päiväkoteihin katettuja katoksia pyöräperäkärryille, 1 kpl / 10
lasta
• Huomioidaan mitoituksessa koulujen alkamis- ja
loppumisaikojen porrastuksen vaikutus paikkatarpeeseen
• Tavarapyörille 10 % paikkamäärästä tilaa (20 paikkaa -> 2
tavarapyöräpaikkaa)

Urheilu- ja liikuntapaikat
Virkistysalueet, leikkipuistot

• 0,6 kpl / päivittäinen kävijä ja 0,4 kpl / katsoja
• 2-4 kpl / 10 vierailija

Kokoontumistilat (kirjastot, museot, konserttisalit, • 0,25 kpl / istumapaikka ja 0,4 kpl / työntekijä
elokuvateatterit ja teatterit)
Hotellit, kahvilat ja ravintolat

• 1 kpl / 8-15 asiakaspaikkaa ja 0,4 kpl / työntekijä

Merkittävät linja-autopysäkit

• 4-10 paikkaa

• Päivittäisen käytön paikkatarpeesta 50 % katettuja ja
runkolukituksen mahdollistavia
• Runkolukituksen mahdollistavia telineitä 50 %

30.
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PYÖRÄPYSÄKÖINNIN TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET

KÄVELYKESKUSTA:
• Nykyisin 569 paikkaa
koko kävelykadulla
• 921 pyörää (v.2010
laskenta)
• Tavoitetilassa 750
paikkaa
• Kompassin parkit
erityisen ruuhkautuneita

+90

KOMPASSI, YLÄ:
• Lisää kapasiteettia Keskuskadun
ja Asemankadun risteyksen
lähettyville
• Kaaritelineitä 40 kpl
• Selvitetään katettujen paikkojen
järjestämisen mahdollisuus

paikkaa

PUISTOKATU:
• Merkittävä tulosuunta
kävelykeskustaan
• 42 paikkaa, 90 pyörää
(2010)
• Lisätään yksi pyöräkioski
(92 paikkaa)
• Lisätään kaaritelineitä
puurivien väliin 20 kpl ->
+ 40 paikkaa

+100

+80

-

-

Kävelykadun ja matkakeskuksen
ruuhkautuneet kohteet
prioriteetteina
Laadukkaita pysäköintipaikkoja
baanojen keskustaan tulokohtiin
Pyritään vähentämään
ruuhkautuneiden kohteiden
kuormitusta
Muualla kapasiteetti on tällä
hetkellä pääosin riittävä
Ydinkeskustan katujen varsille
lisätään pyöräpysäköintipaikkoja,
ensimmäisenä kohteena
Kauppakatu
Korttelikohtaisesti
pysäköintitarvetta ja käyttöä
testataan kausitelineillä
Tilannetta tarkastellaan pyöräilyn
määrien kehittyessä laskennoilla

•
•
•
•

Keskustan kapasiteetti on nyt 1300 pyörää
Laskennoissa 1600 pyörää (06/2010)
Tarve vuodelle 2025: 2700 pyöräpaikkaa
Kartalla esitetty 1300 lisäpaikan kohteet

paikkaa

VÄINÖNKATU:
• Väinönkadun yleissuunnitelman mukaisiin kohtiin
• Suositellaan kaaritelinemallia
• Noin 50 telinettä, 100 paikkaa

MATKAKESKUS:
• Nykyisin 176 paikkaa
• 244 pyörää (v.2010)
• Nopeasti lisäkapasiteettia
pyörätorneilla á 52-112
paikkaa -> 2 kpl á 92 paikkaa
-> 184 paikkaa
• Lisätarve tarkastellaan
käyttöasteiden kehittymisen
mukaan

KAUPPAKATU
• Kaaritelineitä kadun varteen,
tilaa parkkiruuduista

+200

paikkaa

+184

paikkaa

+124

paikkaa

+200

paikkaa

+200

paikkaa

+100

paikkaa

paikkaa

SUUNNITTELUN PERIAATTEET
-

Pyöräpysäköinnin
kehittäminen
pysäköintilaitoksissa.
Ensisijaiset kohteet PKolmikulma ja P-Asema

PÄÄKIRJASTO:
• Katoksen
hyödyntäminen
• Puiston puolelle
kaaritelineitä 30 kpl

KILPISENKATU:
• Vain 16 paikkaa nykyisin koko kadun varrella
• Uusia laadukkaita
pyöräpysäköintipaikkoja lisätään
Kilpisenkadun
varteen
• Kaaritelineitä ja osa paikoista katettuja, etenkin
Kauppakadun lähellä

PYÖRÄKESKUS / -KAHVILA:
• Nykyisin 186 paikkaa
• 160 pyörää (v.2010)
• Tavoitetilassa 300 paikkaa
• 2 pyöräkioskia (184 pp)
• Runkolukituksen
mahdollistavia telineitä
126 pyörälle (63 kpl)
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SUJUVAA LIIKKUMISTA TOIMIVILLA
MATKAKETJUILLA

MATKAKETJUJEN KEHITTÄMINEN

4.6

MATKA- JA KULJETUSKETJUJEN HALLINTA NOUSEE KESKEISEEN ASEMAAN
YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTTÄMISESSÄ JA EKOTEHOKKUUDEN
MAHDOLLISTAMISEKSI. LIIKKUMISTA TULEE AJATELLA JA SUUNNITELLA
KOKONAISVALTAISENA PALVELUNA, JOKA KÄSITTÄÄ ERI
LIIKENNEMUODOT JA NIIDEN SAUMATTOMAN YHTEISTOIMINNAN.
PYÖRÄILY ON MERKITTÄVÄ osa tulevaisuuden matkaketjuja resurssiviisaissa
kaupungeissa. Liityntäpysäköinnin kehittäminen (auto – pyörä, joukkoliikenne – pyörä)
sekä joukkoliikennettä tukevat kaupunkipyöräjärjestelmät ovat yleistyneet nopeasti eri
puolilla maailmaa.
JYVÄSKYLÄSSÄ MATKAKETJUJEN kehittämisen kärkitehtävät matkakeskuksen
pyöräpysäköinnin palvelutason noston lisäksi ovat seuraavat:
1) Merkittävimpien linja-autopysäkkien liityntäpyöräpysäköintipaikkojen rakentaminen,
etenkin bussiliikenteen vyöhykerajojen lähellä oleville pysäkeille
2) Jyväskylään sopivan lainapyöräjärjestelmän kokeileminen (bike sharing, e-locks)
3) Auto – pyörä –liityntäpysäköinnin potentiaalin selvittäminen

32.
Pyörien sähkölukot ja pyörien jakamisen / lainaamisen järjestelmät kehittyvät voimakkaasti

Tärkeimmät liityntäpysäköinnin kehittämisen kohteet Jyväskylässä

4.7 PYÖRÄTEIDEN KUNNON JA KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN

VÄYLIEN KUNTO JA KUNNOSSAPITO PAREMMALLE TASOLLE
VÄYLÄN PINNAN LAADULLA ON SUURI VAIKUTUS PYÖRÄILYN TURVALLISUUTEEN JA
MÄÄRIIN ETENKIN TALVELLA. TUTKIMUSTEN MUKAAN KUNNOSSAPIDON TASOLLA ON
SUURIN VAIKUTUS TALVIPYÖRÄILYN SUOSIOON.

PYÖRÄTIET KUNNOSSA LÄPI VUODEN
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOITO on saanut huonoimpia arvosanoja pyöräilyä
koskevissa kysymyksissä Jyväskylän kaupungin teettämissä mielipidemittauksissa. Pyöräväylien
talvihoidon ongelmat eivät ole niinkään laatuvaatimusten puutteellisuudessa, vaan enemmänkin talvihoidon toiminnan organisoinnissa ja priorisoinnissa sekä asenteissa. Kehittämistoimenpiteillä keskitytään juuri tämän epäkohdan poistamiseen. Kyse ei ole niinkään rahasta, vaan
asenteiden muuttamisesta ja toimintojen priorisoinnista.
PYÖRÄTEIDEN LUMITILOJEN JA KUIVATUKSEN suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota
pyöräbaanojen ja pääreittien parantamisien yhteydessä, sillä näillä tekijöillä on merkittävä
vaikutus talvikaudella jokapäiväiseen liikennöitävyyteen.

TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Panostetaan erityisesti pyöräbaanojen kunnossapitoon. Pyöräbaanojen talvihoito
priorisoidaan korkealle
Pyöräbaanoille laaditaan erillinen kunnossapitosopimus. Edellyttää sopimusneuvotteluja
nykyisten sopimustoimijoiden kanssa
Panostetaan kunnossapitäjien motivointiin, esimerkiksi myöntämällä ”SNOWMAISTER” palkinto parhaalle kevyen liikenteen väylien kunnossapitäjälle
Kevyen liikenteen väylien kunnonhallinnan kehittäminen: Pyöräbaanojen kunnonmittauksen
kierto 4 vuotta, aluereiteillä 6 vuotta ja paikallisreiteillä 8 vuotta.
Kunnossapitäjille järjestetään koulutus pyöräteiden, jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien
kunnossapidon erityistarpeista ja vaikuttavuudesta. Käydään talvikauden aluksi kunnossapitäjille pidettävässä tiedotustilaisuudessa vuosittain verkostossa tapahtuneet muutokset ja
niiden huomioiminen.
Määritellään ja osoitetaan kunnossapidon sopimuksissa talvikunnossapidettävät pyöräpysäköintipaikat
Ajantasaisen kunnossapitotiedon välittäminen pyöräilijöille

33.
Kuva: Pekka Tahkola

Kuva: Pekka Tahkola

VIITOITUS JA OPASTUS

PYÖRÄILY TARVITSEE KUNNON
OHJAUSTA
TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET
1.
2.
3.
4.

Viitoitus ja opastussuunnitelman loppuun tekeminen ja toteuttaminen
Pyöräbaanojen opasteiden brändäys (esimerkiksi suunnittelukilpailulla)
Viitoituksessa ja opastuksessa hyödynnetään valaistuselementtejä
”valon kaupunki” -imagon mukaisesti
Baanakohtaisten mobiilisovellusten tekeminen yhteistyössä
oppilaitosten kanssa

TIETOBAANA
Tietobaana yhdistää Jyväskylän merkittävimmät
oppilasasuinalueet ja kaikki tärkeimmät
opiskelupaikat. Tietobaanan toinen päätepiste
sijaitsee Nisulassa ja toinen Kuokkalan perillä.
Tietobaanan koko pituus on 8,9 km ja normaali
pyöräilijä polkaisee sen myötätuuleen ja vastaaurinkoon noin 26 minuutissa. Talvella voipi
mennä vähän pitempään.
Tietobaanan varren tärkeimmät nähtävyydet on
esitetty oheisessa kartassa. Ne ovat:
1)
2)
3)
4)

Ylistönmäen kampus
Mattilanniemi
Seminaarinmäki
JAMK

Lataa kännykkääsi TIETOBAANA –sovellus ja
pysy kärryillä reitin varren palveluista ja
tarjouksista.
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4.8

TIETOBAANA

JAMK

8
min

2,9 km

SUUREEN OSAAN PYÖRÄILYONNETTOMUUKSISTA VAIKUTTAA EPÄSELVÄ JA
EPÄLOOGINEN PYÖRÄILYINFRA. LÄHES OLEMATON PYÖRÄILYN OHJAAMINEN EI TILANNETTA PARANNA. PYÖRÄILYÄ TULEE OHJATA LOOGISELLA
INFRALLA JA SITÄ TÄYDENTÄVÄLLÄ VIITOITUKSELLA JA MUILLA OPASTEILLA.
AIVAN KUTEN AUTOLIIKENNETTÄKIN.

ENNAKKO-OPASTEITA JA BRÄNDÄYSTÄ
SEKAVA JA EPÄLOOGINEN ovat sopivia sanoja kuvaamaan nykyistä
Jyväskylän kevyen liikenteen verkkoa. Tähän yhdistettynä puutteellinen
tai lähes olematon viitoitus ja muu opastus johtaa helposti holtittomaan
ja turvattomaan liikennekäyttäytymiseen. Pyöräilijän paikka pitää osoittaa niin selvästi, ettei sitä tarvitse edes miettiä. Viitoituksen ja opastuksen
suunnittelu tulee viedä vähintään autoliikenteen verkon tasolle.
VIITOITUS JA OPASTUS TOTEUTETAAN siten, että pyöräilystä tulee
helppoa, turvallista ja loogista. Ennakko- ja matkaopasteita lisätään
pyöräbaanoille sekä aluereiteille välittömästi päivitettävän viitoitussuunnitelman mukaisesti.
PYÖRÄBAANOJEN PINNOITE värjätään punaisiksi ja pyöräbaanat
brändätään baanakohtaisesti.

4.9

MUUT EDISTÄMISTOIMENPITEET

PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN VAATII
LAAJAA KEINOVALIKOIMAA
JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYN EDISTÄMISOHJELMASSA PAINOPISTE ON PYÖRÄILYIN INFRASTRUKTUURIN PARANTAMISESSA. KUITENKIN TAVOITTEISIIN PÄÄSEMINEN VAATII MYÖS MUITA TOIMENPITEITÄ. JYVÄSKYLÄSSÄ INFRASTURTUURIN JA MUIDEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TOIMENPITEIDEN PANOSTUKSEN SUHDE ON NOIN 50 / 50.
KAIKEN PERUSTANA pyöräilyn edistämistyölle on vahvan poliittisen tahtotilan aikaan saaminen ja kehittämistyön ohjauksen organisoiminen. Jyväskylässä työn yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella tahtotila on olemassa. Seuraavaksi vaaditaan tahtotilan konkretisoituminen lisääntyviksi resursseiksi pyöräilyn
edistämistyöhön. Tärkeimpiä suunnitelmakauden (2016-2025) kehittämiskokonaisuudet on esitetty alla ja
joitain aikataulutettuja tehtäviä seuraavalla sivulla.

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA RY (JYPS ry.) on tehnyt jo pitkään arvokasta työtä pyöräilyn edistämiseksi.
Työtä on tehty lähes täysin vapaaehtoisvoimin. Muutamat kehittämishankkeet ovat viime aikoina saaneet
valtakunnallista hankerahoitusta. JYPS ry:n pyöräilyn edistämisen toimintaa tukeva jatkuva hankerahoitus
palvelisi pyöräilyn edistämisen tavoitteita.

TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISKOKONAISUUDET
Poliittinen tahto, yhteistyö ja resurssit
Liikennejärjestelmä ja kaavoitus
Pyöräilyn viihtyisyys ja mukavuus
Matkaketjut
Liikkumisen ohjaus
Rohkaiseminen, palkitseminen ja aktivoiminen
Pyöräilyn elinkeinoalan kehittäminen (mm. pyörämatkailu, maastopyöräily)

Jyväskylä

PYÖRÄILYOLOSUHTEET

Mestari

HYVÄT

x

KOHTALAISET

HUONOT
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Kuva: Tuoho Häkkinen

Lähde: Presto 2011

•
•
•
•
•
•
•

Nousija

Aloittelija
10%

20%

30%

PYÖRÄILYN
KULKUMUOTO-OSUUS

Vastaa

Osallistuu

POLITTINEN TAHTO JA
REUSRSSIT

nro
1

Jyväskylä sitoutuu pyöräilyn edistämisen tavoitteisiin, korkean tason
ohjausryhmän perustaminen

Kaupunginhallitus

Kaupungin johtaja

2

Pyöräily nostetaan resurssiviisauden keihäänkärjeksi ja pyöräilyn tavoitteet
otetaan mukaan resurssiviisauden indikaattoreihin

”

3

Pyöräilyn edistämiseen osoitetaan henkilöresursseja

Kaupunkirakennelautakunta

4

Pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteet huomioidaan Jyselin
aiesopimuksen päivityksessä

Liikennejärjestelmätyöryhmä

5

Huomioidaan pyöräilybaana- ja alueverkon tarkistukset yleiskaavassa

Kaupunkirakennepalvelut

6

Pyöräpysäköinnin uudet mitoitusohjeet otetaan käyttöön

”

Rakennusvalvonta

7

KymppiR –ohjelmassa laaditaan pyöräilyn vaikutustarkastelut; miten eri
ratkaisut vaikuttavat pyöräilyolosuhteisiin ja -määriin

”

Pyöräilykoordinaattori

8

Laaditaan vaikutustarkasteluja neliporrasmenetelmän mukaisista keveistä
ratkaisuista verrattuna suuriin investointeihin

”

Pyöräilykoordinaattori

9

Pyöräilyn brändääminen Jyväskylässä (baanat, kalustemallisto)

Pyöräilykoordinaattori

ELY

10

Lisätään palveluja pyöräilijöille (pumppuasemat, korjauspisteet,
lepuutuskaiteet, ”heitto”roskikset) pyöräbaanoille ja aluereiteille

”

ELY

11

Valon ja taiteen hyödyntäminen opastuksessa ja viitoituksessa

Pyöräilykoordinaattori,
valaistussuunnittelija

Jyväskylän Energia,
oppilaitokset

12

Pyöräilijöiden mobiilipalvelujen kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten
kanssa

Pyöräilykoordinaattori

JY, JAMK

13

Auto–pyörä –liityntäpysäköinnin potentiaalin selvittäminen Jyväskylässä

Pyöräilykoordinaattori

ELY

14

Lainapyöräkokeilun pilotointi ja käynnistäminen

”

JYPS, JAPA, työpaikat,
yritykset

15

Pyöräilyn edistämisen kampanjoiden ja tapahtumien koordinointi ja
kehittäminen (mm. uudet kampanjat, kilpailut esim. SNOWMAISTER, vuoden
pyöräilykiinteistö, baanabrändäys, pyöräteline design, yms.)

Pyöräilykoordinaattori / JYPS
/ JAPA

Muut hallintokunnat, JYPS,
työpaikat, yritykset, JAPA,
ELY

16

Pyöräilytiedon keräämisen organisointi ja raportointi

”

Muut hallintokunnat, JYPS,
työpaikat, yritykset, ELY

17

Pyöräilyn vuosikatsauksen laatiminen

Pyöräilykoordinaattori

Konsernipalvelut

18

Mediasuunnitelma ja sen toteuttaminen

”

Konsernipalvelut, JYPS, ELY,
JAPA

19

Pyörämatkailun kehittämissuunnitelman laatiminen, markkinointimateriaalin
tekeminen, maastopyöräilyn kehittäminen

Pyöräilykoordinaattori

Matkailutoimi, yritykset,
JYPS, seutukunta

20

Pyöräklusterin mahdollisuudet –selvitys

”

Oppilaitokset, JYKES,
yritykset

PYÖRÄALA

PYÖRÄILYN MARKKINOINTI

MATKAKETJUT

VIIHTYISYYS JA
MUKAVUUS

Toimenpide

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
JA KAAVOITUS

MUUT EDISTÄMISTOIMENPITEET
2015

2016

2017

20172020

4.9
20212025

Kaupunkirakennepalvelut
Kaupunkirakennepalvelut
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17

4.10

ALUEREITTIEN KEHITTÄMISKOHTEET

14

Pyöräbaanat, n.42 km
parannettavat
Aluereitit, n. 120 km
olemassa olevat

11

18

Pyöräbaanat, n.12 km
rakennettavat

12

13

10

Aluereitit, n. 37 km
rakennettavat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Päällystystarve, alkuosa sorapäällysteinen
Väylän pystygeometrian parantaminen
Päällystystarve (osin sorapintainen), katuosuudet hidas-/pyöräkaduksi
Vaarallisen alikulun (mäki, huonot näkemät) parantaminen,
Väylän pystygoemetrian parantaminen
Väylän pystygeometria parantaminen
Pohjantien alikulkuyhteyden parantaminen, Kylmänorontie
Hidas/-pyöräkaduksi
Yhteys Vanhansillantie – Kammintie parantaminen jatkuvaksi ja
Loogiseksi pyöräily-yhteydeksi
Vaarallisen alikulun parantaminen Halssilan koulun kohdalla
- Suluntien ja Betonitien risteyksen linjauksen ja näkemien
parantaminen
- Nevakadun ostoskeskuksen kohdan väylän leventäminen
- Kangasvuorentien alittavan vaarallisen alikulun parantaminen
Vaarallisen risteyksen parantaminen (Laukaantien ylitys Kangasvuorentien kohdalla
Vaarallisen (huonot näkemät, jyrkät mäet) ja epäjatkuvan risteyksen
parantaminen
Vaarallisen jyrkän mäen loiventaminen / mäen alla olevan
tonttiliittymän näkemien parantaminen
Etuajo-oikeus kevyen liikenteen väylälle Jokelantiellä
Yhteys hidas-/pyöräkatuna välillä Peltokatu –Riihikatu. Yhteyden
oikaisu Valkolantien risteykseen -> sujuva yhteys eBaanalle
Yhteyden Piippukatu – Messukatu – Lutakonaukio – Poikkibaana
parantaminen loogiseksi reitiksi
Matinmäentien ja Ruusalantien risteysjärjestelyjen parantaminen
Yhteys Seppäläntieltä Tyyppäläntielle, Ukonniementien ylityksen
Parantaminen
Väli Tikanväylä – Survontie yhteyden jatkuvuuden parantaminen
koko osuudelta, katuosuudet hidas-/pyöräkaduiksi

9

6
16

5

4
8
3
15

19
2

1
7
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PYÖRÄBAANAVERKON LAAJENTUMINEN

4.10

PYÖRÄBAANAT

Nykyisen väylän parantaminen pyöräbaanaksi tai
uuden pyöräbaanan rakentaminen
• Ainoastaan uudet pyöräbaanaosuudet toteutetaan
suoraan lopulliseen tasoon. Näitä osuuksia ovat
Kankaan baana, Vaajakosken ja eBaanan uudet
osuudet.
• Muiden pyöräbaanojen osalta toteutetaan ensin
kevyemmät ratkaisut (maalaukset, pyöräkaistakokeilut,
opastus, viitoitus) mahdollisimman nopeasti sekä
samalla toteutetaan merkittävimpiä parannuskohteita
näiltä pyöräbaanoilta.
• Koko pyöräbaanaverkon kevyen baanaratkaisun
kustannusarvio on noin 100 000 €
• Ennen tätä tulee viimeistellä viitoitussuunnitelma,
määritellä käytettävät väylämerkinnät (väri,
massamerkinnät) sekä opastemallit (baanakyltit,
ennakko-opasteet, risteysopasteet, matkaopasteet)
• Merkittävimpiä parantamisen kohteita ovat mm.
risteysjärjestelyt, näkemien parantamiset, vaarallisten
alikulkujen parantamiset, reunakivien viistämiset,
etuajo-oikeuksien muutokset, yms.
• Parannuksista tiedottaminen toteutetaan samaan
aikaan suunnitelmallisesti.

2016-2017
2018-2019
2020
2021-2023
2024-2025

• Menettelytavalla kokeillaan ensin pienillä toimenpiteillä
ratkaisujen toimivuutta sekä järeämpien toimien
hyväksyttävyyden parantamista.
• Viereisellä kartalla on esitetty ehdotus pyöräbaanojen
rakentamisen ja järeämpien parantamistoimenpiteiden
ajoituksesta.

38.

4.10 PYÖRÄILYINFRAN KEHITTÄMISEN INVESTOINNIT

YKSI PYÖRÄILYYN SIJOITETTU
EURO TUO KAHDEKSAN TAKAISIN.

INVESTOINTIEN PRIORISOINTI
” ”RAHALLA SAA JA HEVOSELLA PÄÄSEE” KUULUU VANHA SANONTA. PYÖRÄLLÄKIN PÄÄSEE MYÖS JA
VÄHÄN VÄHEMMÄLLÄKIN RAHALLA VOIDAAN PÄÄSTÄ HYVIN ALKUUN PYÖRÄILYN MÄÄRIEN KASVATTAMISESSA. TAVOITTEESEEN PÄÄSEMINEN JA SUURTEN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN SAAMINEN VAATII JO
SUUREMPAA PYÖRÄILYN INFRASTRUKTUURIN REMONTTIA JA TALOUDELLISTA PANOSTAMISTA.

1.

”ENSIAPU-PAKETTI”
Pyöräilyn olosuhteita voidaan parantaa jo pienilläkin toimenpiteillä. Jo pelkällä baanaverkon
merkitsemisellä esimerkiksi punaisella värillä sekä viitoituksen kuntoon laittamisella saadaan
huomattava vaikutus aikaan. Nopeasti toteutettaviin investointeihin kuuluvat seuraavat kohteet:

”Pyöräteiden kuntoutus”-paketti poistaa nykyisen pyöräilyverkon pullonkauloja, epäjatkuvuuskohtia
ja pyöräilymukavuutta heikentäviä tekijöitä. Pyöräpysäköintiä lisätään keskustassa helpottamaan
keskeisten kohteiden ruuhkia. Pakettiin kuuluvat toimenpiteet ovat seuraavat:
1. PYÖRÄILYN BAANA- JA ALUEVERKON PARANNUKSET, pullonkaulat, epäjatkuvuuskohdat
2. PYÖRÄTEIDEN PÄÄLLYSTEIDEN PARANTAMINEN, huonokuntoisten osuuksien korjaaminen
3. PYÖRÄPYSÄKÖINNIN PARANTAMINEN,

Ylä-Kompassin katettu pyöräparkki Kauppiaskadulle (vaatii neuvotteluja kiinteistöjen kanssa)
Väinönkadun pyöräpysäköintipaikkojen lisäys
Asematorille pyöräkioski vähentämään kävelykadun ruuhkia
Liityntäpysäköintipaikkojen lisäys seuraaviksi tärkeimmille linja-autopysäkeille

•
•
•
•

250 000 €
250 000 €
250 000 €

Matkakeskuksen pyörätorni; pyöräilyn laadukas maamerkki helpottamaan ruuhkaa
Katettu pyöräparkki Kilpisenkadulle Kirkkopuiston kohdalle
Pääkirjastolle nopea paikkojen lisäys kahvilan terassille
Tärkeimpien linja-autopysäkkien pyöräpysäköinnin järjestelyt

”KUNTOUTUS-PAKETTI”

3.

0,75
M€

1. KEVYET PYÖRÄBAANARATKAISUT, väylämerkinnät, viitoitus, opastus, pienet parannustyöt
2. PYÖRÄILYN BAANA- JA ALUEVERKON PARANNUKSET, vaarallisten kohteiden parannukset
3. PYÖRÄPYSÄKÖINNIN PARANTAMINEN, l
•
•
•
•

2.

6,0
M€

1,5
M€
700 000 €
300 000 €
500 000 €

”HUIPPUKUNTOON-PAKETTI”
”Huippukuntoon”-paketti vaatii jo enemmän taloudellista panostusta ohi kaupunkirakennepalvelujen
normaalien investointibudjettien. Resurssiviisas Jyväskylä panostaa pyöräilyyn! Investointi-paketilla
laitetaan baanaverkko vaatimusten mukaiseen laatutasoon ja ratkaistaan pysäköinnin ruuhkat.
1.
2.
3.
4.

BAANAVERKKO SUUNNITELLULLE TASOLLE
PYÖRÄTEIDEN PÄÄLLYSTEIDEN PARANTAMINEN, huonokuntoisten osuuksien korjaaminen
PYÖRÄTEIDEN PÄÄLLYSTEET KUNTOON, baana- ja aluereittien tarvittavat uudelleenpäällystykset
PYÖRÄPYSÄKÖINTI TAVOITETASOLLE
•
•
•

Puistokadun päädyn pyöräkioski, Asema-aukiolle toinen pyöräkioski
Matkakeskukseen toinen pyörätorni
Asematorille pyöräkioski vähentämään kävelykadun ruuhkia

12
M€

200
M€
25
M€
15 000 000 €
8 400 000 €
700 000 €
900 000 €

Pyöräilyinfran kehittämisen tärkeimmät
kohteet ja niiden kustannukset on esitetty
tarkemmin liitteessä 2. Kustannukset on
arvioitu karkealla tasolla olemassa olevan
kustannustietouden perusteella. Lopulliset
kustannusarviot vaativat kohteiden
tarkempaa suunnittelua.
Kustannusarvioissa käytetyt yksikköhinnat
on esitetty liitteessä 4.
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5. PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TOIMINTAMALLI
Kuva: Tuoho Häkkinen

5.1

ORGANISOINTI JA VASTUUT PYÖRÄILYN EDISTÄMISESSÄ

RESURSSEILLA TULOKSIA
JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYN EDISTÄMISTÄ ON LEIMANNUT TOIMIJAKENTÄN HAJANAISUUS JA RESURSSIEN
PUUTE. NÄMÄ KAKSI ASIAA ON SAATAVA KUNTOON, JOTTA TAVOITTEISIIN ON MAHDOLLISTA PÄÄSTÄ.

PYÖRÄILYKOORDINAATTORI PYÖRITTÄÄ RATTAITA
JYVÄSKYLÄÄN TARVITAAN ALKUVAIHEESSA 1-2 henkilöä työskentelemään täysipäiväisesti pyöräilyn edistämiseksi.
Toinen vastaa pyöräilyn suunnittelusta ja toisen vastuualueina ovat mm. liikkumisen ohjaus, tiedon keräys ja
raportointi, yhteistyö ja sidosryhmätoiminta. Resurssit voidaan järjestää nykyisiä työtehtävien kuvauksia muuttamalla
tai uusilla rekrytoinneilla. Myös ELY-keskukseen tarvitaan täysipäiväinen pyöräilyn edistämisen hyväksi työskentelevä
henkilö.

PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN ORGANISOINTI
PYÖRÄILYASIOITA ON KÄSITELTY aiemmin Liikennejärjestelmätyöryhmässä,
josta on puuttunut monien pyöräilyä koskettavien tahojen edustus. Tavoitteena on saada yksi yhteinen foorumi, joka toimii pyöräilyn edistämisen
asioiden käsittelyn paikkana ja tiedon jakamisen välineenä. Yhteys olemassa
oleviin toimintamalleihin ja yhteistyökuvioihin varmistetaan.
KORKEAN TASON OHJAUSRYHMÄ tarvitaan huolehtimaan pyöräilyasioiden etenemisen seurannasta. Ohjausryhmä huolehtii tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavien resurssien järjestämisestä. Ohjausryhmään tulee edustus kaupungin jokaisesta hallintokunnan johdosta.
Pyöräilykoordinaattori toimii ohjausryhmässä esittelijänä.

RESURSSIT

%

YLEISYYS

BUDEJETTI

HELSINKI

3 hlö

11 %

9,5 M€/v

MALMÖ

11 hlö

22 %

14,8 M€/v

GENT

15 hlö

20 %

4,3 M€/v

0,X hlö

13 %

? M€/v

600 000 as.

318 000 as.

249 000 as.

JYVÄSKYLÄ
136 000 as.

15,8 €/v/as.

46,5 €/v/as.

17,3 €/v/as.
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JATKUVA SEURANTA,
SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI

SEURANTA JA SEURANNAN MITTARIT

5.2

PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN EDELLYTTÄÄ AKTIIVISTA JA SÄÄNNÖLLISTÄ SEURANTAA. KÄYTETTÄVÄT SEURANNAN
MITTARIT OVAT MÄÄRÄLLISIÄ JA LAADULLISIA. SUUNNITELMALLISELLA TIEDOTTAMISELLA SAADAAN NÄKYVYYTTÄ JA
LISÄÄ POSITIIVISTA KIERRETTÄ PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN. TÄRKEÄKSI SEURANNAN JA RAPORTOINNIN KOHTEEKSI
NOSTETAAN LAPSET JA KOULUMATKOJEN PYÖRÄILY.

TÄRKEIMMÄT SEURANNAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuva: Pasi Metsäpuro

Seurannan vastuuttaminen ja resursointi pyöräilykoordinaattorille
Automaattisten pyörälaskureiden reaaliaikaisten tulosten näyttäminen kaupungin www-sivuilla
Jyväskylän pyöräilyvuosi -katsauksen laatiminen
Pyöräilyn kulkumuoto-osuuden laskennan kehittäminen
Pyöräilyn tyytyväisyyskyselyn järjestäminen joka toinen vuosi
Tiedottamisen suunnittelu yhdessä kaupungin tiedottajien kanssa
Vuotuisten pyörälaskentojen kehittäminen, koulujen polkupyörien määrien laskenta

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

Kuinka usein? Miten?

Tavoite

Automaattisten PP-laskurien määrät

Jatkuva, www-sivuilla, vertailu historiatietoihin

+ 5% / vuosi

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus

Liikennetutkimukset (2018, 2028). Mittaustietojen perusteella
laskenta 2 vuoden välein

20 % (2020)
25 % (2025)

Kouluun pyöräilyn määrä

Koulujen vuosittaiset pyörälaskennat

+5% / vuosi

Talvipyöräilyn osuus kesäpyöräilystä (3
alhaisinta / 3 kiireisintä pyöräilykuukautta)

Lasketaan vuosittain automaattisista laskureista

35 % (2020)
40 % (2025)

LAADULLISET MITTARIT

Kuinka usein? Miten?

Tavoite

Pyöräbaanojen pituus

Mitataan toteutuma vuosittain vuoden lopussa

+5,0 km/v
25 km (2020)
54 km (2025)

Laadukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen
määrä keskustassa

Lasketaan tilanne vuosittain vuoden lopussa

+100 kpl/v

Tyytyväisten osuus pyöräilyolosuhteisiin

Pyöräilyn tyytyväisyyskysely joka toinen vuosi (eHarava)

70 % (2020)
80 % (2025)

Tyytyväisten osuus talvikunnossapitoon

Pyöräilyn tyytyväisyyskysely joka toinen vuosi (eHarava)

50 % (2020)
60 % (2025)

Tyytyväisten osuus pyöräpysäköinnin
järjestelyihin

Pyöräilyn tyytyväisyyskysely joka toinen vuosi (eHarava)

Määritetään myöhemmin

Pyöräilyn edistämisen ”korvamerkitty”
määräraha

Vuosittain toteutunut budjetti (ei sisällä suuria yksittäisiä investointeja),
suunnittelu, tiedottaminen, raportointi, investointipaketit.

1,0 M€ (2017)
2,0 M€ (2020)
3,0 M€ (2025)
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6. PYÖRÄTIEKARTTA TAVOITTEISIIN
Kuva: Timo Perälä

Kuva: Tuoho Häkkinen

6

”ROHKEASTI
AIKAANSA EDELLÄ”

•
•
•
•

Pyöräilyn tavoitteiden hyväksyminen
Pyöräilyn työ- ja ohjausryhmien
perustaminen
Osoitetaan resursseja pyöräilyn
edistämiseen (2 htv, 1-2 M€/v)
Tiedotus-/mediasuunnitelma
Tiedon keruu ja raportointi
Baana- ja alueverkon päivitykset
yleiskaavaan

•
•

ASKELLUKSIA 2016-2018

•
•
•
•
•

Kevyet baanaratkaisut 100 %
valmiina täydennettynä keskeisillä
pistekohtaisilla parantamistoimilla
Kankaan baana valmis
Poikittaisbaanan alkuosa valmis
Laadukkaita pyöräpysäköintiratkaisuja keskustassa + 300 paikkaa
Pyörätornit I ja II avattu
Pyöräkioski I avattu

•

13 %

Vaajakosken baana avattu
Kaupunkipyöräjärjestelmällä 10 000
rekisteröitynyttä käyttäjää
Sähköpyörien käyttö korvannut
automatkoja yli 5 km matkoilla 20 %

2022

+3%

+2%

2020

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus

”SUUNNITELMALLINEN
TIEDOTTAMINEN”

+3%

2025

ASKELLUKSIA 2022-2025
•
•
•
•
•

+4%
HETI

25 %
Pyöräilyn kulkumuoto-osuustavoite

2018

v. 2015

v. 2025

ASKELLUKSIA 2020-2022

•

ASKELLUKSIA 2015-2016
•
•

”RESURSSIVIISAS
JYVÄSKYLÄ”

PYÖRÄTIEKARTTA TAVOITTEISIIN

Pyöräbaanaverkko valmis
Aluereitit rakennettu ja parannettu
Kaupunkipyörillä 20 000 käyttäjää
Sähköpyöräily korvannut 35 %
automatkoista yli 5 km matkoilla
Pyöräilyn moottoritieverkosto on
laajentunut (Tikkakoski, Vesanka,
Laukaa)

ASKELLUKSIA 2018-2020
•
•
•
•
•
•

Keskustan ”lähibaanaverkko” valmis
Tietobaana-äpillä 10 000 käyttäjää
Kaksi täysipäiväistä henkilöä toimii pyöräilyn
edistämisessä
Aluereittien parantamiskohteista 50 % tehty
Aluereittien uusista väylistä rakennettu 50 %
Suomen paras pyöräilyn moottoritie Jyväskylä
– Muurame on valmistunut

”HENKILÖRESURSSEJA
PYÖRÄILYN
EDISTÄMISEEN”

Jyväskylä, 2015

