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Tiivistelmä 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön keväällä 2011 julkaisema Kävelyn ja pyöräilyn valta-
kunnallinen strategia tähtää siihen, että kävelyllä ja pyöräilyllä on omat, poliittisesti 
tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä muiden kulkutapojen joukossa. Strate-
gia ja tämä toimenpidesuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena 
on lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 
vastaavasti vähentää henkilöautomatkoja. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä ovat 
laaja-alainen toimenpidevalikoima sekä yhteistyö valtion, kuntien ja yksityisen sekto-
rin kesken. Liikennepolitiikassa ja kaupunkisuunnittelussa kävely ja pyöräily on tun-
nustettava perusliikkumismuodoiksi, ja niiden edistäminen on otettava konkreetti-
seksi osaksi yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittämistä. 
 
Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on kannustaa ja mahdollistaa ihmisiä valitse-
maan kävely tai pyöräily ainakin osalla matkoistaan. Potentiaalia kulkutapa-
osuuksien muutokseen on kaikenkokoisissa kunnissa, kaikissa väestöryhmissä ja 
monentyyppisillä matkoilla. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on perinteisesti ollut liikenneturvallisuus- ja infra-
struktuuripainotteista. Merkittävää muutosta liikkumisvalinnoissa ei kuitenkaan voida 
saavuttaa vain rakentamalla uusia jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Lisäksi tarvitaan 
asenteisiin vaikuttamista, olemassa olevien väyläverkkojen laatutason nostoa sekä 
kävelyä ja pyöräilyä suosivaa yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa. 
 
Toimenpidesuunnitelma on monen tahon yhteinen linjaus kävelyn ja pyöräilyn edis-
tämiseksi tarvittavista toimista. Esitetyt toimenpiteet viedään käytäntöön valtion ja 
kuntien omissa suunnitelmissa, toiminnanohjauksessa ja toteutuksessa. Suunnitel-
man toimeenpanoa seurataan säännöllisesti. 

 

Toimenpidesuunnitelma on jaettu neljään kokonaisuuteen, jotka koskevat 1) asentei-
siin vaikuttamista, 2) infrastruktuuria, 3) yhdyskuntarakennetta sekä 4) hallinnon 
rakenteita ja lainsäädäntöä. Näiden alla on esitetty yhteensä 33 toimenpidettä vas-
tuutahoineen. Keskeiset linjaukset kussakin kokonaisuudessa ovat seuraavat: 
 

Tärkeät valinnat 

 
Kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi liikkumistapojen on muututtava niiden kansalaisten 
parissa, jotka nyt autoilevat tai kulkevat auton kyydissä suuren osan matkoistaan. 
Tavoitteena on muuttaa tämän ryhmän kulkutapavalintoja niissä tilanteissa, joissa 
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kävely tai pyöräily tarjoaa käyttökelpoisen, toimivan ja haluttavan vaihtoehdon. Ison 
ihmisjoukon pienistäkin muutoksista syntyy iso vaikutus. 
 
Motivointia ja tiedon levittämistä tarvitaan kansalaisille, päättäjille ja suunnittelijoil-
le. Tietoa esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn konkreettisista hyödyistä on runsaasti ole-
massa, mutta se ei aina välity sille joka tekee asiaan liittyviä päätöksiä.   
 
Keskeiset keinot kulkutapavalintoihin vaikuttamiseen ovat 
– kävelyn ja pyöräilyn markkinointi ja muut liikkumisen ohjauksen toimenpiteet 
– kävelyn ja pyöräilyn välineiden, varusteiden ja palvelujen kehittäminen ja käytön 

edistäminen 
 
Reitti selvä 
 
Kansainväliset ja suomalaiset kokemukset osoittavat pyöräilyn suosion salaisuudeksi 
sen, että arkimatkat on käytännöllistä ja helppoa tehdä pyörällä. Terveyshyödyt, ym-
päristöystävällisyys ja ruuhkien välttäminen ovat tervetulleita sivuvaikutuksia, mutta 
harvoin pääsyitä kulkea pyörällä. Olosuhteet pitää luoda sellaiseksi, että asukkaat 
kokevat pyöräilyn sujuvaksi, mukavaksi, turvalliseksi ja nopeaksi matkantekotavaksi.  
 
Kävelyn suosioon pätevät pääosin samat vaatimukset kuin pyöräilyyn. Jalan liikkues-
sa korostuu kuitenkin vielä enemmän houkutteleva, ihmisen mittainen kaupunkiym-
päristö. Kävelymatka on kokemus. Tarvitaan ympäristöä, joka kutsuu ihmiset kävele-
mään. 
 
Keskeiset keinot kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi ovat 
– paikalliset linjaukset kävelyn ja pyöräilyn asemasta ja pyöräilyn suunnitteluperi-

aatteiden tarkistaminen 
– houkuttelevan jalankulkuympäristön rakentaminen ja autoliikenteen rauhoittami-

nen 
– pyöräilyreittien laatutason parantaminen ja puuttuvien linkkien rakentaminen 
– kunnollisen pyöräpysäköinnin järjestäminen 
– jalkakäytävien ja pyöräteiden hyvä kunnossapito 
 
Kaikki lähellä 
 
Matkan pituus on keskeinen kulkutavan valintaa ohjaava tekijä. Nykyiset kehitys-
suunnat, yhdyskuntien hajautuminen ja palvelupisteiden vähentyminen, pidentävät 
matkojen pituuksia heikentäen kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Samalla autonomis-
tuksen kasvu, varsinkin autokaupunkialueella yleinen perheen toinen auto, vähentää 
merkittävästi muiden kulkutapojen käyttöä. 
 
Maankäytön suunnittelussa tulee olla olennaisena lähtökohtana kävelyn ja pyöräilyn 
edellytysten varmistaminen. Kaupunkiseutujen jalankulku- ja pyöräilyvyöhykkeille ja 
pienempien taajamien keskustojen tuntumaan sijoittuva asunto- ja toimitilarakenta-
minen on avainasemassa. Julkisen ja yksityisen palveluverkon kehitystä on tärkeää 
ohjata siten, että palvelut ovat saavutettavissa myös jalan ja pyörällä. 
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Keskeiset keinot, joilla turvataan mahdollisuus tehdä arkipäivän matkat jalan ja pyö-
rällä, ovat 
– lyhyisiin etäisyyksiin ja sekoittuneisiin toimintoihin perustuvien jalankulku- ja 

pyöräilyvyöhykkeiden parantaminen ja lisärakentaminen 
– julkisten ja kaupallisten lähipalvelujen vahvistaminen 
– maankäyttöön hyvin kytkeytyvän jalankulku- ja pyöräilyverkon sekä kiinteistöjen 

pyöräpysäköinnin suunnittelu ja osoittaminen eriasteisissa kaavoissa 
 

Järjestelmä toimii 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on vietävä tavoitelauseista konkreettiseksi osaksi 
yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittämistä. Hyvä tahto ei riitä, vaan tarvitaan 
kävelyä ja pyöräilyä edistäviä valintoja yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittä-
mistä ohjaavissa päätöksissä ja resurssien jaossa. 
 
Sekä liikennesektorin rahoituksessa että henkilöresursoinnissa tulisi pyrkiä siihen, 
että eri kulkumuotoja resursoidaan tavoiteltavan kulkumuotojakauman mukaisesti. 
Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet ovat yksittäisinä pieniä ja myös edullisia verrat-
tuna isoihin liikennehankkeisiin. 
 
Tahto ja tavoitteisiin sitoutuminen punnitaan myös silloin, kun kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen vaatii taloudellisia kannustimia työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämi-
seksi tai autoilua rajoittavia toimenpiteitä, kuten nopeuksien hillintää ja liikennetilan 
uudelleenjakoa. 
 
Keskeiset keinot kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseksi ovat 
– kävelyn ja pyöräilyn nostaminen selvästi nykyistä enemmän esille valtion ja kun-

tien liikennepolitiikassa  
– kävelyä ja pyöräilyä tukevat työmatkaliikenteen taloudelliset kannustimet 
– riittävät ja osaavat henkilöresurssit jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluun ja edis-

tämiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn määrien seuranta 
– kävelyn ja pyöräilyn kasvua ja turvallisuutta tukevat liikennesäännöt, niitä koske-

va tiedotus ja valvonta. 
 


