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Kävelyn
edistämisohjelma
1. Laaditaan kävelyn suunnitteluohje
2. Reitistön hierarkia
3. Kunnossapidon hierarkia
4. Kävelyn tutkimuksen toimintasuunnitelma
5. Kävely-ympäristön kokeilut
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Ihminen on autojen tilassa,
eikä autot ihmisten tilassa

Miten pitkältä 200m
matka tuntuisi
kävellä?

Itäkeskus, Helsinki28.10.2021



Autot ovat ihmisten tilassa,
eivätkä ihmiset autojen tilassa

Miten pitkältä 200m
matka tuntuisi
kävellä?

Vaasankatu, Helsinki28.10.2021



Pyöräliikenteen
edistäminen ei ole
itseisarvo
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40 polkupyörää vs. 40 autoa 10 polkupyörää vs. 1 auto

Tila
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Paljon on jo tehty
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Päätavoite

Helsinki on kaiken ikäisille
sopiva ympärivuotinen
pyöräilykaupunki –
pyöräliikenteen
kulkutapaosuus on vähintään
20 % vuoteen
2035 mennessä.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025
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Alatavoitteet

Pyöräliikenteelle on
suorat ja

sujuvat reitit,
joilla on selkeät

risteysjärjestelyt ja
jalankulun ja

pyöräliikenteen
laadukas
erottelu

Pyöräväylien ja -
pysäköinnin
ylläpito

on laadukasta
ympärivuotisesti

Pyörä-
pysäköinti-
paikkojen ja
-palveluiden

määrä vastaa
kysyntää ja ne

ovat laadukkaita

Markkinointi
ja viestintä

edistää
positiivista
mielikuvaa

pyöräliikenteestä

Pyöräliikenne on
otettu huomioon

työmaan
aikaisissa

järjestelyissä
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Tavoiteverkon rakentuminen
Tavoite vuodelle 2031



…Kasvukivut kuuluu asiaan
Photo: Oskari Kaupinmäki
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Tavoitteena houkuttelevuus
Tavoitteena on tehdä joukkoliikenteestä niin houkuttelevaa, että sen käyttö on luonnollinen valinta.
Houkuttelevuuden perusainekset ovat:
• Nopeus: sujuva kulku, suorat reitit, helpot vaihdot
• Luotettavuus: aina aikataulussa
• Mukavuus: kyytiin mahtuu aina, odottelun minimointi, vaivattomuus
• Helppous: selkeät reitit ja informaatio sekä tiheät vuorovälit

14



Tavoitteena liikkumisen vapaus
Hyvä ja houkutteleva joukkoliikennejärjestelmä on nopea, luotettava, mukava ja helppo. Matkakortin
(tai sovelluksen tai pankkikortin!) lisäksi et tarvitse muita välineitä liikkuaksesi kaupungissa vapaasti ja
turvallisesti.
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Raideliikenteen verkostokaupunki

Verkosto tuo selkeät yhteydet koko kaupungin alueelle –
ei tarvetta kulkea keskustan kautta alakeskusten välisillä
matkoilla.

Verkoston solmupisteissä monipuoliset yhteydet eri
suuntiin

Hyvä saavutettavuus vahvistaa solmupisteitä keskuksina

Raideliikenne tuo pysyvyyttä, joka generoi uutta
maankäyttöä

Raideliikenne tuo verkostoon kasvun mahdollistavan
kapasiteetin
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Pikaraitiotiet verkoston osana
• Pikaraitiotiet ovat joukkoliikenteen runkoyhteyksiä, jotka

yhdistävät kaupungin keskuksia ja liikenteen solmukohtia.

• Raitiotiet tehostavat joukkoliikennettä ja mahdollistavat
täydennysrakentamisen niiden varsilla.

• Verkoston tavoitteena on helppo liikkuminen kaikkialle
kaupungissa.

• Pikaratikalla on nykyisiä ratikoita suurempi kapasiteetti,
korkeampi keskinopeus ja esteetön kulku.
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Pysäköintipolitiikan
tavoitteet
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Tavoitteista johdetut 7 teemaa ja
24 toimenpidettä

28.10.2021 Juha Hietanen 19
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Liikenneonnettomuuksissa kuolleet
Helsingissä 1980–2019
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Kasvun
mahdollistaminen
tarkoittaa mm

- Toimintaympäristön ja kehittyvien
teemojen tuntemista

- Strategisten valintojen tekemistä
- Systemaattista tekemistä ja hihojen

käärimistä



Kiitos!


