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Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
(Lähde: Helsingin kaupunki)
• Lihasvoimalla etenevä pyöräilijä on herkkä ylimääräisille fyysisille ponnisteluille! Jokainen
pysähdys tai hidastaminen tuhoaa liikkeellelähdössä aikaansaadun energian.
• Valtaosassa polkupyöristä ei ole iskunvaimennusta. Ajettavan pinnan tulee olla tasainen.
Siirtyminen ajoradalta pyörätielle ja toisinpäin ei saa aiheuttaa tärähdyksiä pyöräilijälle.
• Pyöräilijän tulee voida keskittyä olemaan vuorovaikutuksessa muun liikenteen kanssa, ja itse
ajamisen tulee olla helppoa

• Pyöräilijän ei pitäisi ylittää rakennettuja epätasaisuuksia, kuten reunakiviä tai luiskattuja reunatukia.
• Kunnallistekniikan sijoittamista pyörätien alle tulee välttää, koska kaivannot ja niiden korjausjäljet aiheuttavat
pyöräliikenteelle epämiellyttäviä ja turvattomuutta aiheuttavia saumoja
• Jyrkät kaarteet, esteet, kuopat, reunatuet/kivet, kaivonkannet, urat, kiskot jne. vievät pyöräilijän huomiota
pois muun liikenteen seuraamisesta ja voivat aiheuttaa yllättäviä ajolinjan muuttamisia, horjahtamisia tai jopa
kaatumisia.
• Kaarteissa huomioidaan pyörän kallistustarve. Liikennemerkit, liikennevalotolpat, sähkökaapit,
pysäkkikatokset ja muut esteet sijoitetaan vähintäänkin kiveyksellä osoitetulle erottelukaistalle.

• Reitit jatkuvat loogisesti eivätkä katkea tai vaihda ajoradan puolelta toiselle.
• Pyöräily on sosiaalista toimintaa – pyöräilijät ajavat mielellään rinnakkain, jotta voi jutella samalla!
→ suositus leveysvaatimukseksi käytännössä 2 metriä per ajosuunta
• Pyöräliikenteen sijoittaminen omille kaistoilleen ja teilleen on yhtälailla myös kävelyn
priorisointia!

KäPy-auditoinnit Oulun seudulla
• Keskeisin tehtävä on edistää Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitetta
kestävien kulkumuotojen osuuden
nostamisessa 50 %:iin.
• Auditoinneilla pyritään parantamaan
mahdollisimman fiksusti koko Oulun seudun
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja tehdä siitä
entistä houkuttelevampi liikkumisvaihtoehto
rakennetun infran ja pysäköintijärjestelyjen
puolesta.
• Käpy-auditointihuomiot on tarkoitettu kunkin
hankkeen suunnitteluryhmän käyttöön
sisäisenä palautteena. Auditoinnin tuloksia ei
käsitellä tai rinnasteta nähtävillä oloaikana
saatuihin virallisiin lausuntoihin tai
palautteisiin, eikä niihin vaadita virallisia
vastineita.
• ELY-keskus, Oulu, Kempele, Ii, Liminka,
Tyrnävä, Muhos, Lumijoki ja Hailuoto

Perustana suunnitelmat ja ohjeet
•
•
•
•
•
•

Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelma 2030
Kuntien omat pyöräilyn pääreittissuunnitelmat (Ii, Tyrnävä, Kempele)
Oulun kaupungin baanaverkkosuunnitelma 2030
Oulun kaupungin pysäköintinormit 2018
Katusuunnitteluohjeet ja SuRaKu-kortit
RT-kortit, mm.
• RT-11207 Polkupyörien pysäköinti ja säilytys

• Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohje
• Väylän ohjeet pyöräväylien ja jalankulkualueiden suunnittelusta (tulossa)
• Oulun kaupungin ympäristöohjelma

KäPy-auditoinnin hyödyt
• Suunnittelijoiden tietoisuuden lisääminen kävelyn ja pyöräilyn
konkreettisista edistämistavoitteista ja -mahdollisuuksista
• Edistämisideat käyttöön suunnittelun varhaisessa vaiheessa
• Havaittu tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa
• Tuottaa asukkaille ja tielläliikkujille laadukkaampaa elinympäristöä
• Esitettyjen parannusideoiden kustannusvaikutus toteutukseen
parhaimmillaan olematon (!)

KäPy-auditointipalvelu
• Asema- ja yleiskaavat sekä kaavarungot
OAS- ja luonnosvaihe (ja ehdotusvaihe)
• Muut maan- ja tontinkäyttösuunnitelmat
• Liikenne-, katu-, alue- ja
rakennussuunnitelmat
• Viheralue- ja puistosuunnitelmat
Vuoden 2019 aikana Oulun kaupungin alueella auditoitiin
yhteensä 101 suunnitelmaa, joista 80 oli kaavoja (67 eri
kaavaa). Kaavoista 13 kpl ehdittiin auditoida myös
seuraavassa käsittelyvaiheessa.

Maakuntakaavoissa huomioitavaa
• Huomioidaan valtakunnalliset ja maakunnalliset kävelyn ja pyöräilyn
edistämistavoitteet
• Erilaisten toimintojen järkevä sijoittelu liikkumistarpeen kannalta
• Keskusta/aluekeskukset -yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
• Tavoitteita maankuntakaavoitukseen:
• Kestävien kulkumuotojen edistäminen
• Matkaketjujen edistäminen (joukkoliikenteen asemapaikat ja matkakeskukset)
• Liikenneturvallisuuden parantaminen

Yleiskaavat ja kaavarungot
• Terminologia kuntoon: ”kevyt liikenne” on poistettu tieliikennelaista ja
tilalla on nyt ”jalankulku” ja ”pyöräily”. Tämän avulla myös
suunnitteluasenne kuntoon!
• Pyöräväylien hierarkian erottelu viivatyypein:

• Pyöräilyn kehittämissuunnitelmien huomioiminen (väylätyypit, leveydet ja
tilatarpeet) ja verkkotason yhteystarpeet

• Pyöräväylät muodostavat ehjän kokonaisuuden – myös
sekaliikenneväylien ja ulkoilureittien kanssa
• Pyöräteiden geometria sujuvaksi ja turvalliseksi
• Alikulkutarpeet
• Maankäytön muutosten vaikutukset myös nykyisiin
jalankulku- ja pyöräteiden parantamistarpeisiin (!)

• Pyöräily tulee rinnastaa suunnittelussa autoiluun
eikä jalankulkuun! Pyörä ei ole jalankulkuavustin!

Asemakaavat
• Normien mukaisten pyöräpysäköintipaikkojen (Huom! Ei säilytyspaikka!) sekä niiden tilavaraus- ja
laatuvaatimusten osoittaminen suunnitelmissa - tarkoitus parantaa nimenomaan pyöräpaikkojen arkikäyttöä.
• Esimerkki: pyöräpysäköinti onnistuu kellarissa, jos riittävän loiva luiska
tai pyöränkuljettamiseen osoitetaan siihen soveltuva hissi
• Erikoispyöräpaikkojen huomiotta jättäminen. Yhdelle erikoispyörälle varataan 1000x2500 mm2 eli noin
viidesosa yhden autopaikan vaatimasta tilasta (1epp alkavaa 1000 k-m2 kohti)
• Pysäköintinormien ”ulkopuolisten” toimintojen määrävaatimukset pyöräpysäköinnille, kuten työpaikka-alueet,
päiväkodit, koulut…
• Pyöräilyn kehittämissuunnitelmien huomioiminen (väylätyypit, leveydet ja tilatarpeet) ja verkkotason
yhteystarpeet
• Tontin toimintojen saavutettavuuden varmistaminen myös kävellen tai pyörällä – erityisesti pää- ja aluereittien
hyödyntäminen tonttien toimintojen sijoittelussa sekä em. väylien tilavaraustarpeet
• Asuinalueiden erillisten pyöräteiden kriittinen tarvetarkastelu!
• Pyöräteiden geometria mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi
• Asemakaavamuutokset vaikutukset olemassa olevien kävely- ja pyöräteiden olosuhteiden parantamistarpeisiin

• Pyöräily tulee rinnastaa suunnittelussa autoiluun eikä jalankulkuun! Pyörä ei ole jalankulkuavustin!

Asemakaavat

Asemakaavat
Kävelyn ja pyöräilyn konkreettisessa
priorisoinnissa kannattaisi pohtia,
miten saadaan em. kulkumuotojen
kulkuyhteydet mahdollisimman
vaivattomiksi ja suoriksi käyttää.
Jalankulkijat ja pyöräilijät
käyttäytyvät kuin vesi luonnossa
hakien edullisimman reitin edetä.
Usein tämä tarkoittaa oikopolkujen
syntymistä tai suojateiden
käyttämättömyyttä, kun oikaistaan
vierestä.

Mäntybaanan
alkupiste

Nelosbaana

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
• Reunakiven käyttö pyöräteillä
 Mieluusti tasainen ja yhtenäinen asfaltti
(jos ei erityisiä esteettömyysvaatimuksia)

• Pyörätielle pääsyn varmistaminen,
erityisesti myös vastakkaiselta puolelta (!)
• Kuivatuksen toimivuuden varmistaminen
(mustan jään kertyminen)
• Riittävä valaistus
• Kävely- ja pyöräily-yhteyden jatkuvuus ja
suoruus
• Väistämisvelvollisuudet
• Julkinen pyöräpysäköinti

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Jos reunakiveä halutaan välttämättä käyttää, on huolehdittava, että reunakivi on
laskettu nollatasoon. Pyörätie on laskettava mahdollisimman loivasti alas, jotta
ajoradan ylitys ei ole hyppyytystä. Tavoitteena voisi olla, että ajorata on mahdollista
ylittää nostamatta iskujen välttämiseksi takapuolta ylös pyörän satulasta.
Kaikki ylimääräiset epätasaisuudet vie pyöräilijän huomion pois muun liikenteen
seuraamisesta, mikä heikentää liikenneturvallisuutta.

Pyöräteiden geometria sujuvaksi ja turvalliseksi

Reunakiven käyttö

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Reunakiven käyttö

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Reunakiven käyttö vastakkaiselle
puolelle pääsyn varmistamisessa

Pyöräteiden geometria sujuvaksi ja turvalliseksi

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Väistämisvelvollisuudet

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Risteyksessä pyörätien linjaa ei voida viedä liian etäälle, koska pyörätie muuttuu
tällöin poliisin tulkinnan mukaan tien/kadun varrella kulkevasta erilliseksi väyläksi.
Tämä vaikuttaa väistämissääntöön niin, että kääntyvä autoilija ei ole velvollinen
väistämään katua ylittävää pyöräilijää. Pyörätien ylityspaikan pitäisi sijaita
lähempänä (alle 10 m etäisyydellä).

Väistämisvelvollisuudet ja erillisen pyörätien tarveharkinta

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Valaistuksen riittävyyden varmistaminen pyörätielle

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Pyöräteiden geometria sujuvaksi ja turvalliseksi sekä pyörätien liittyminen ajorataan
(pyörätien päättyminen jalkakäytävään)
Pyöräliikenteen eräs ominaisuus on, että halutaan pitää matkavauhti
tasaisena ja yllätyksettömänä. Tällöin pyöräilijä voi keskittyä
ajosuorituksessa muun liikenteen seuraamiseen paremmin, kun ei
tarvitse kiinnittää huomiota tiellä pysymiseen. Tiukat ja
tarpeettomat kaarteet ajolinjassa ovat erittäin haitallisia erityisesti
talviliukkaiden aikana.

Tie-, katu- ja aluesuunnitelmat
Pyöräteiden geometria sujuvaksi ja turvalliseksi (pääreitistön sujuvuus ja jatkuvuus)

Lähtökohdat hyvän pyöräpysäköinnin
toteuttamiseen
• Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa telinettä. Jotkut pitävät rengastelineestä ja eivät välitä tai (vielä) tiedä
runkolukituksesta, jotkut eivät suostu käyttämään rengastelinettä laisinkaan.
• On useita telinemalleja, joissa runkotelinettä ja rengastelinettä yhdistetään. Niissä on useita samoja ongelmia kuin
tavallisissakin rengastelineissä: rengas ei mahdu telineeseen, pyörän leveä runko ei mahdu riittävän lähelle telinettä,
ulkoinen lukko ei yllä pyörän rungosta lukituskaareen.
• Paras ratkaisu on tarjota kahta erilaista telinemallia. Rengastelineen käyttäjille on rengastelineitä (ei maassa
makaava), runkotelineiden käyttäjille on runkotelineitä.

• Jos on mahdollista tarjota vain yksi telinemalli, kannattaa valita runkokaariteline, sillä vaikka pyörää ei lukitsisikaan
rungosta, siihen sopii mikä tahansa pyörä kuten vaikkapa läskipyörä tai laatikkopyörä.
• Telinevälin tulisi olla minimissään 60 senttimetriä, jotta pyöriä on mahdollista pysäköidä jokaiseen paikkaan.
Kapeammalla välillä akseleiden ollessa linjassa ohjaustangot osuvat herkästi toisiinsa. Runkokaaritelineissä telinevälin
miniminä voidaan kuitenkin pitää 80 senttimetriä, mutta koska yhteen telineeseen voi pysäköidä kaksi pyörää, pyörien
keskimääräinen väli on 40 senttimetriä.
• Runkokaaritelineessä tiivistä pysäköintiä auttaa, että pyörien ohjaustankoja ei ole pakko pitää samassa linjassa.
• Paras runkotelineen malli on noin 800 x 800 mm putkikaari. Telineen on tuettava pyörää riittävästi rungosta.
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Pyöräpysäköinti ulkona
• Jos mahdollista, säältä on tarjottava suojaa. Sää kuluttaa pyörää. Myös aurinko kuluttaa pyörää etenkin sen
pehmeistä osista kuten kahvoista, renkaista, satulasta.
• Rengaspaikkoja ja runkopaikkoja kannattaa tarjota suhteessa 50/50. Pihasuunnittelussa telineet voi sijoittaa myös
eri paikkoihin, jotta vierekkäin ei ole kahta erilaista telinettä.

• Runkoteline voidaan asentaa upottamalla, mutta on myös jaloilla seisovia telineitä usean kaaren yhdistelminä. Nekin
voidaan pultata kiinni.
• RT-kortin mukainen mitoitus yhdelle pyörälle: 600x2000 mm2 (rengasteline) ja 400x2000 mm2 (runkokaari) +
kulkuväylät
Runkoteline, esim. Alushel Bar.

Rengasteline, esim. Lehtovuori Treo.

➢ Alushelillä muitakin hyviä malleja.
Muita valmistajia myöhemmin.
➢ Teline ei voi olla liian lähellä seinää.
Huomaa yli menevä rengas.
➢ Runkolukittu pyörä ei kaadu
kovallakaan tuulella.

➢ Teline on hyvin yleinen. Rengastelineiden
käyttäjät tuntevat mallin.
➢ Markkinoilla ei ole ollenkaan rengastelineitä
RT-kortin 60 sentin suositustelinevälin malleja.
➢ Pyöriä kaatuu kovalla tuulella.

Ei maassa makaavia rengastelineitä!
➢ Pyörän kiekon kehä voi vaurioitua.
➢ Jarrulevy voi vaurioitua.

6.11.2020
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Pyöräpysäköinti sisällä
• Runkotelineellä saadaan tehokkainta tilankäyttöä.

Pyörien säilytys sisätiloissa

• Mallina voi olla hyödyllistä käyttää siirrettäviä
runkotelineitä, jotta varastoa voidaan järjestää uudelleen.

• Pyörän säilytys on erilaista käyttöä kuin pyörän pysäköinti
• Pysäköity pyörä on käytössä samaan tapaan kuin
pysäköity auto
• Säilytyksessä oleva pyörä on esimerkiksi
talviteloilla, pois käytöstä kuin liikennekäytöstä
poistettu auto

Runkoteline, esim. Pedalslot Haka.
➢ Siirrettävä malli tarjoaa joustavuutta.
➢ Telineeseen voi pysäköidä myös
lukitsematta rungosta. Sisällä tuulikaan ei
heiluta pyörää, eikä vahingossa kaatuva
pyörä kaada muita pyöriä kuin dominoja.
➢ Osa pyöristä voi seisoa seisontatukiensa
varassa. Tilankäyttö jäsentyy yleensä
luontaisesti melko hyvin.
➢ Pysäköintiin ei seinä- tai kattokoukkuja!

• Asuntoyhtiöissä kannattaa suunnitella säilytykseen
erillinen tila, jotta tärkeää pysäköintitilaa ei käytetä
säilytykseen.

• Talvi on erityistä aikaa, koska osa pyöräilee ympäri
vuoden ja tarvitsee pakostakin lämmintä pysäköintitilaa
pyörän sulattamiseksi, mutta varasto saattaa täyttyä
pyöristä joita ei käytetä.
• Säilytykseen soveltuu hyvin runkoteline, mutta tilankäyttö
voi olla vieläkin tehokkaampaa esimerkiksi katto- tai
seinäkoukuilla tai kaksikerrostelineillä.

6.11.2020
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Pyöräpysäköinnin määrän mitoitus
Oulussa:
Oulun kaupungin
pysäköintinormit

6.11.2020
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Yhteenveto tyypillisistä huomioista
• Jalankulku- ja pyöräväylien jatkuvuus sekä kaavoitettavan alueen kytkeytymiseen ympäröivään liikenneverkkoon
• Pyöräpysäköinnin määrään ja laatuun kiinteistöissä (pysäköintinormien vastaisia esityksiä) sekä niiden edullinen
sijoittelu suhteessa ympäröiviin pyöräväyliin
• Erikoispyörien huomiotta jättämiseen pysäköintipaikkavaatimuksissa (sopiva mitoitus 2500x1000 mm2 ruutu)
• Pyöräpysäköinnin vaatimustason määrittämiseen tapauksissa, jossa esitetylle toiminnolle ei kunnan omissa
pysäköintinormeissa ole määritetty vaatimuksia, esim. työpaikka-alueet
• Kynnyksellisten reunakivien turha käyttö suojateiden ja pyöräilijöiden ylityspaikan yhteydessä
• Pyöräteiden valaistus yleensä altis puustokatveelle – toisin kuin ajorata

• Asuinalueilla erillisten jalankulku- ja pyöräteiden kriittinen tarvearviointi! (väistämissäännöt, nopeusrajoitusalueet,
liikenteen rauhoittaminen)
• Pyöräilyn pääreittien ja baanaverkon tavoiteleveysvaatimusten huomiotta jättäminen
• Laajojen pysäköintikenttien sujuvien ja turvallisten kävely- ja pyöräily-yhteyksien suunnittelu ja pyöräpysäköinnin
tilavaraukset
• Pyöräteiden kuivatus, vaaka- ja pystygeometria, liittymägeometria ja näkemäetäisyydet
• Pyöräpysäköintimahdollisuudet ja käyttökelpoiset telinetyypit katutilassa

Cycling Embassy of Denmark:
“Good bicycle parking isn’t
rocket science – just get it right”

