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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis was to plan a free-time bicycle route guidebook to 
the city of Vantaa. The guidebook introduces nature and culture attractions by 
the routes. The aim was to plan the routes nearby the settlement, so they 
would be easy to reach for everyone, and this way contribute to bicycling in 
Vantaa. This Bachelor’s thesis was commissioned by The Vantaa Centre for 
Environmental Affairs. The Vantaa by bicycle -guidebook offers 12 route 
maps and short descriptions of all the nature and cultural attractions on the 
way. A short questionnaire about planning the new guidebook was arranged 
on the website of the city of Vantaa, to get the opinions of the citizens about 
the content of the guidebook as well as the distribution channels of the guide-
book. 
 
The theoretical frame of the thesis deals with Vantaa as a bicycle city, fur-
therance of cycling nationwide as well as at the municipal level and the eco-
logical, cultural and social sustainability of cycling. The theoretical frame 
points out the circumstances of bicycling in the city of Vantaa and creates the 
base for which matters must be considered against while planning a bicycle 
guidebook. The theoretical frame also supports the importance of publishing 
free-time guidebooks at the municipal level when wishing to contribute to cy-
cling.  
 
The guidebook was created during the spring 2015, and the electronic version 
was published in June 2015. All the routes are also downloadable on mobile 
devices with QR-code. The paper version of the guidebook was sent to the 
press in June 2015. The routes were planned with Mapinfo geographic infor-
mation software, and the layout of the guidebook was done with InDesign 
layout software. The questionnaire was done with Webropol software. The 
guidebook serves its users well. However, the city is changing all the time, 
therefore it would be recommended to update the guidebook in about two 
years, when also the technological implementation could be developed even 
further. Maps could for example be changed to be more interactive. 
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1 JOHDANTO 

Tämän produktityyppisen opinnäytetyön aiheena on Vantaan vapaa-ajan pyö-
räilyoppaan laatiminen. Pyöräilyn edistäminen on osa kestävää ja viihtyisää 
kaupungin kehittämistä, sillä pyöräily muun muassa luo asuinympäristöön 
elävyyttä, mikä taas lisää sosiaalista hyvinvointia. Ihmisten liikkuminen ulko-
na myös lisää muiden ihmisten viihtymistä sekä alueen elinvoimaisuutta. 
Vantaalla on runsaasti metsää, rakennettuja viheralueita sekä Vantaan- ja Ke-
ravanjoen ranta-alueita, jotka tarjoavat hyviä pyöräilyreittimahdollisuuksia 
luonnon läheisyydessä. Pyöräily luontokohteisiin edistää lisäksi luontomatkai-
lua alueella. Pyöräily onkin erinomainen tapa tutustua lähiluontoon. Työn ta-
voitteena on edistää vapaa-ajan pyöräilyä Vantaalla ja saada ihmisiä yhä 
enemmän liikkumaan pyöräillen ja samalla tutustumaan Vantaan luontoon ja 
kulttuurikohteisiin. 
 
Vantaan edellinen vapaa-ajan pyöräilyopas on julkaistu vuonna 2012, mutta 
koska kaupunki muuttuu jatkuvasti, haluttiin reittiopas päivittää vuonna 2015. 
Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotos on Vantaa pyöräillen -
reittiopas. Julkaistava opas sisältää 12 eri reittivaihtoehtoa ympäri Vantaata. 
Oppaassa on esiteltynä reittien varrella sijaitsevia luonto- ja kulttuurikohteita 
lyhyin kohdekuvauksin. Kartan avulla voi suunnistaa valmiin reitin läpi tai 
yhdistellä eri reittejä oman mielenkiinnon mukaan. Oppaaseen on valittu mo-
nipuolisesti erilaisia helposti pyörällä saavutettavia kohteita, jotta mahdolli-
simman moni löytäisi itseään kiinnostavaa nähtävää reittien varsilta. Osa on 
myös niin sanottuja teemareittejä, joissa pääpaino matkan varrella on tietyn 
teeman mukaiset kohteet. Kaikkiin oppaassa esiteltyihin kohteisiin pääsee ta-
vallisella pyörällä. Lisäksi joissain kohteissa voi jättää pyörän parkkiin ja tu-
tustua kohteeseen lähemmin kävellen. Oppaan suunnittelusta järjestettiin  
Vantaan kaupungin Internetsivuilla 4.–29.3.2015 kysely, jossa pyöräilystä 
kiinnostuneet saivat kertoa mielipiteensä oppaan sisällöstä ja jakelukanavista. 
 
Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään Vantaan profiilia va-
paa-ajan pyöräilyssä, niin kaupungin omien intressien kuin pyöräilijöidenkin 
näkökulmasta. Lisäksi teoriaosuudessa mietitään pyöräilyn ekologisia, kult-
tuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä pyöräilyn edistämisen keinoja valta-
kunnallisella ja kunnallisella tasolla. Raportin lopussa käsitellään kyselytut-
kimuksen tulokset ja pyöräilyoppaan laatimisprosessia.  
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2 VANTAA PYÖRÄILYKAUPUNKINA 

Vantaalla on asukkaita hieman yli 210 000, ja se on Suomen neljänneksi suu-
rin kaupunki Helsingin, Espoon ja Tampereen jälkeen. (Tilastokeskus 2014; 
Vantaan kaupunki 2015a). Pinta-alaltaan Vantaa on 240,3 km2, josta maa-alaa 
on 238,4 km2. (Vantaan kaupunki 2014a). Vantaa on jaettu Itä-, Länsi- ja 
Keski-Vantaaseen sekä seitsemään suuralueeseen, jotka ovat Hakunila, Koi-
vukylä, Korso, Tikkurila, Aviapolis, Myyrmäki sekä Kivistö (kuva 1). Kau-
punginosia Vantaalla on yhteensä 61. (Vantaan kaupunki 2012a; Vantaan 
kaupunki 2014b.) 
 

 

Kuva 1. Vantaan aluejako (Wikipedia 2009)  

 
Keskellä Vantaata sijaitsee Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentoasema, joka 
vie Keski-Vantaalla ison osan pinta-alasta ja katkaisee kulkutiemahdollisuuk-
sia. Vantaata halkovat myös useat vilkasliikenteiset valtatiet (kuva 2, s. 3), 
jotka tuovat pyöräilyreittien suunnitteluun haastetta. (Vantaan kaupunki 
2010.) Vilkasliikenteisten väylien varressa pyöräily ei ole pitkiä matkoja ko-
vin miellyttävää liikennemelun vuoksi. Kuitenkin esimerkiksi Kehä III:n var-
ressa kulkee hyväkuntoinen kevyenliikenteenväylä, jota voi hyvin hyödyntää 
Itä-länsisuunnassa liikkuessa.   
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Kuva 2. Vantaan valtatiet kartalla 

2.1 Vantaan luontokohteet 

Vantaan luonto on varsin monipuolista ja tarjoaa paljon hyviä pyöräilykohtei-
ta niin metsä-, kulttuurimaisema-, puisto- kuin vesistöalueineen. Vantaan laa-
jojen virkistys- ja viheralueiden verkostoa kehitetään jatkuvasti. Vantaan- ja 
Keravanjoen ranta-alueet ovat asukkaiden keskuudessa suosittuja ulkoilualu-
eita ja muodostavatkin tärkeän osan Vantaan viheraluejärjestelmästä. (Van-
taan kaupunki 2010.) Joen varsille on tehty useita kilometrejä hyväkuntoisia 
hiekkateitä kävelijöille ja pyöräilijöille. Myös suurimpien purojen varsilla on 
hyviä ulkoilureittejä. Vantaalla onkin ainulaatuinen puroluonto, jonka vuoksi 
pyöräilyoppaassa on mukana useampikin purokohde. Vantaan 67 pien-
vesikohteesta 24:ssä on tavallisesta virtavesiluonnosta eroavia erityisiä luon-
toarvoja. Vantaan kaupunkipuroihin myös nousee taimen kudulle mereltä, 
mikä on eurooppalaisittainkin harvinaista metropolialueella. Vantaalla viete-
tään vuonna 2015 purojen teemavuotta, minkä vuoksi myös oli tärkeää tuoda 
pyöräilyoppaaseenkin mukaan purokohteita. (Vantaan kaupunki 2015b.) 
 
Metsää on Vantaalla noin 10 000 hehtaaria, eli kolmannes Vantaan pinta-
alasta. Suurimmat yhtenäiset metsäkokonaisuudet sijaitsevat Vantaan Länsi- 
ja Itäosissa. Vantaan kaupunki on rakennuttanut useille metsäalueille kattavan 
ulkoilureittien verkoston, sillä metsät ovat vantaalaisille tärkeitä virkistäyty-
mispaikkoja. Metsäalueiden ulkoilureitit hoidetaan siten, että niillä on turval-
lista liikkua. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi huonokuntoisia puita pois-
tetaan reittien läheisyydestä. (Vantaan kaupunki n.d.a.) Luonnonsuojelualuei-
ta on yhteensä noin 1 030 hehtaaria. Vantaan ensimmäinen luonnonsuojelu-
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alue perustettiin Keski-Vantaalle Tammistoon vuonna 1946. (Vantaan kau-
punki n.d.b.) Vantaalla sijaitsevasta 46 suojelualueesta ainoastaan noin viidel-
lä on opastaulut, mutta useammalla kulkee kuitenkin hyväkuntoisia luonto-
polkuja. Muutamalle suojelualueelle on opastaulut suunnitteilla. 
 
Viheralueita Vantaalla on varattu kaavoissa noin puolet kaupungin pinta-
alasta (kuva 3). Lähes kaikilla Vantaan kaupunkimaisesti rakennetuilla alueil-
la asuvilla on alle 300 metrin matka lähimmälle virkistysalueelle. Viheraluei-
siin kuuluvat kaikille avoimet puisto- ja lähivirkistysalueet. Vantaalla suurin 
osa puistoista on varsin luonnontilaisia alueita, joihin on rakennettu esimer-
kiksi puistokäytäviä. Jokien ja suurimpien purojen varret muodostavat viher-
alueiden päärungon. Viheralueilla on kaupunkiympäristössä useita tehtäviä 
muun muassa terveyden, sosiaalisen ympäristön, kaupunkikuvan, toiminnalli-
suuden sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä. (Vantaan kau-
punki 2015c.) 
 

 

Kuva 3. Vantaan metsä- ja viheralueet 

2.2 Vantaan kulttuurikohteet 

Historiaa ja kulttuuria Vantaalta löytyy runsaasti myös pyöräilyreittien varrel-
le. Tosin joitakin kohteita, esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ky-
liä, sijaitsee pyörätieverkoston ulkopuolella. Keravan- ja Vantaanjoen varsilla 
on useita myllypaikkoja, joiden ympärille elämä on aikanaan tiiviisti rakentu-
nut. Kulttuurimaisemalla tarkoitetaan perinteisesti ihmisen muokkaamaa mai-
semaa, usein avaraa viljelypeltoa, mutta myös esimerkiksi koskesta nousevia 
myllynpaikkoja tai kirkonkylää historiallisen tien varrella (Teppo-Pärnä 2012, 
175).  
 
Kulttuurimaisemaa yhdistettynä rakennettuun ympäristöön ja muinaisjään-
nöksiin on alettu 1990-luvulla yleisesti kutsua kulttuuriympäristöksi. Museo-
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virasto ylläpitää Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen luetteloa, jossa on viisi vantaalaista kohdetta: Sotungin kyläalue ja 
Håkansbölen kartano, Helsingin pitäjän kirkonkylä, I maailmansodan aikaiset 
linnoitteet Länsimäessä, Korson vanha rautatieasema sekä Tikkurilan kulttuu-
rimaisema. (Teppo-Pärnä 2012, 176; Uudenmaanliitto 2012.) Vantaalla sijait-
see myös yhdeksän kartanoa, joista yhdestä on jäljellä enää rauniot vuoden 
1935 tulipalon jäljiltä. Useat kartanot kuitenkin sijaitsevat pyörätieverkoston 
ulkopuolella tai ovat yksityisessä omistuksessa, jolloin julkista pyöräilyreittiä 
ei ole kohteliasta suunnitella yksityisalueen läpi. Yksi kartano toimii nykyään 
sairaalana. 

2.3 Pyöräilyolosuhteet Vantaalla 

Vantaan pyöräilyverkosto on noin 685 kilometriä pitkä ja koostuu pääosin 
yhdistetyistä pyöräteistä ja jalkakäytävistä. Viivalla tai eri päällysteellä erotel-
tuja pyöräteitä ja jalkakäytäviä (kuva 4) Vantaalla on muutaman kilometrin 
verran. (Pasanen, Rytkönen-Halonen & Väistö 2014.) Jalkakäytäviä Vantaalla 
on noin 130 kilometrin verran, ja usein ne ovat ilman jalkakäytävästä kertovaa 
liikennemerkkiä (Vantaan kaupunki 2015d). Pyöräilijän onkin oltava tarkka-
na, sillä yli 12-vuotias ei saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä, ja kyltin puuttuessa 
jalkakäytävää ei useinkaan huomaa. Vantaalla on myös paljon pientaloalueita, 
joilla ei kulje kevyenliikenteenväyliä. Lisäksi etenkin Itä- ja Länsi-Vantaalla 
olisi kiinnostavia pyöräilykohteita, kuten kartanoita ja vanhoja kylämaisemia, 
mutta ne sijaitsevat pyörätieverkoston ulkopuolella.  
 
 

 

Kuva 4. Eroteltu pyörätie Tikkurilassa 
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Vantaalla maasto on melko tasaista ja maisemat vaihtelevia. Eurooppalaisit-
tain ilmasto pyöräilyyn on Suomessa melko kylmä, mutta Suomen olosuhtei-
siin verrattuna kuitenkin lämmin. (Pasanen ym. 2014.) Usein jo huhtikuussa 
Vantaalla alkaa olla suotuisat olosuhteet vapaa-ajan pyöräilylle, ja kausi jat-
kuu helposti syyskuun loppuun. Lokakuussakin voi vielä nauttia aurinkoisista 
päivistä vapaa-ajan pyöräretkillä. Suurin vapaa-ajan pyöräilysesonki kuiten-
kin osuu varmasti touko-elokuun väliin säistä riippuen.  

 
Maaliskuussa 2013 Vantaan kaupungin Internet-sivuilla julkaistiin kysely, 
jossa kartoitettiin vantaalaisten ja muiden kaupungissa liikkuvien näkemyksiä 
pyöräilystä Vantaalla. Kyselyyn vastasi 258 henkilöä, joista noin 60 % kertoi 
pyöräilevänsä kesäkaudella päivittäin tai lähes päivittäin. Vastaajista 91 % piti 
tärkeänä sitä, että pyöräillen voi nauttia luonnosta. Vastaajia pyydettiin arvi-
oimaan Vantaan pyöräilyn olosuhteita asteikolla 1–5 (erittäin tyytymätön -  
erittäin tyytyväinen). Olosuhteiden arvosanaksi annettiin 3,2. Pyöräilyn edis-
tämistä pidettiin vastaajien keskuudessa hyvin tärkeänä. Asteikolla 1–5 (ei 
lainkaan tärkeää - erittäin tärkeää), pyöräilyn edistämisen tärkeys sai ar-
vosanaksi 4,8. Tärkeimpinä asioina pyöräilyn edistämisessä pidettiin pyöräi-
lyverkon laatutason ja kunnossapidon sekä pyöräilyn turvallisuuden paranta-
mista. (Pasanen ym. 2014.) 

2.4 Pyöräilyn turvallisuus Vantaalla 

Pyöräilyonnettomuudet ja pyöräilykuolemat ovat olleet Vantaalla laskussa jo 
1990-luvun alusta saakka. Onnettomuuksista suurin osa tapahtuu suojatiellä 
tai pyörätien jatkeella. Esimerkiksi vuosien 2007 ja 2011 välillä lähes 60 % 
tapahtuneista pyöräonnettomuuksista Vantaalla tapahtui suojatiellä. (Pasanen 
ym. 2014.) Tämän vuoksi pyöräilyreittien suunnittelussa on tärkeää huomioi-
da, että teidenylityksiä tulisi mahdollisimman vähän ja pyöräreiteillä suosit-
taisiin ali- ja ylikulkusiltoja. Alikulkujen turvallisuutta on pyritty Vantaalla 
parantamaan kevyenliikenteen kaistoilla ja nuolilla, jotka osoittavat kul-
kusuuntaa (kuva 5). 
 

 

Kuva 5. Kaistoitettu alikulkutunneli Hiekkaharjussa 
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Luvussa 2.3. mainitussa asukaskyselyssä pyydettiin vastaajia myös arvioi-
maan pyöräilyn turvallisuutta Vantaalla asteikolla 1–5 (erittäin turvaton - erit-
täin turvallinen). Turvallisuuden kokonaisarvosanaksi annettiin 3,4. Yli 90 % 
vastaajista piti myös erittäin tärkeänä pyöräilyn turvallisuuden parantamista 
muun muassa risteysjärjestelyin ja autoliikennettä rauhoittamalla. (Pasanen 
ym. 2014.) Turvallisemmat pyöräilyolosuhteet vähentävät pyöräilyonnetto-
muuksia ja kaatumistapaturmia. (Liikennevirasto 2012, 13). 

 

3 PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN VALTAKUNNALLISESTI 

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Suomessa kävelyn ja pyöräilyn 
valtakunnallisen strategian vuonna 2011 sekä toimenpidesuunnitelman vuon-
na 2012. Nämä kaksi muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on lisätä 
kävelyn ja pyöräilyn määrää Suomessa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 
Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2014 jalankulku- ja 
pyöräilyväylien suunnitteluohjeen. (Liikennevirasto 2011; Liikennevirasto 
2012; Liikennevirasto 2014.) Vantaa on sitoutunut pyöräilyn kulkutapaosuu-
den kasvattamiseen allekirjoittamalla Charter of Brussels -julkilausuman. 
Vantaa on myös laatinut oman kaupunkitasoisen pyöräilynedistämisohjelman, 
joka tukee valtakunnallisia tavoitteita. 

3.1 Vapaa-ajan pyöräilyn edistämisen keinoja 

Vapaa-ajan pyöräilyn kannalta keskeisiä asioita pyöräilyn edistämiseen on 
pyöräilyreittien laatutason parantaminen ja hyvä kunnossapito sekä pyöräilyn 
markkinointi. Lisäksi asukkaiden tulee kokea pyöräily sujuvaksi, mukavaksi 
ja turvalliseksi. (Liikennevirasto 2012, 3–5.) Pyöräliikenneverkon tarpeet va-
paa-ajan pyöräilylle on erityisesti reittien jatkuvuus, viitoitus ja opastus sekä 
reitit, joiden varrella on vaihtelevia, kauniita maisemia (Liikennevirasto 2014, 
26). Hyvällä liikennesuunnittelulla voidaan siis vaikuttaa vapaa-ajan pyöräi-
lyn edistämiseen, mutta liikennesuunnittelun lisäksi hyvässä pyöräilyoppaassa 
otetaan huomioon reittien jatkuvuus, mielekkyys, turvallisuus sekä maisemat. 
Liikennevirasto (2012, 29) on listannut pyöräilyn edistämisen kärkitoimiksi 
muun muassa informaation pyöräilymahdollisuuksista ja -olosuhteista sekä 
pyöräilyn valtakunnallisen ja paikallisen markkinoinnin.  
 
Pyöräpysäköinti on yhtä oleellinen osa pyöräilyn edistämistä kuin laadukkai-
den tieyhteyksien tai muun infrastruktuurin rakentaminen. Myös vapaa-ajan 
pyöräilyssä pysäköinnillä on merkitystä. Toimivaa pysäköintiä tarvitaan niin 
kotipihassa kuin pyöräilykohteissakin. (Liikenteen tutkimuskeskus Verne 
2011, 184.) Esimerkiksi luontokohteissa, joissa pyörä on jätettävä parkkiin 
vierailun ajaksi, on oleellista, että kohteen ulkopuolella on hyvä pysäköinti-
mahdollisuus. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi luonnonsuojelualueet. Van-
taalla opastettujen luonnonsuojelualueiden ulkopuolella on pyöräpysäköinti-
mahdollisuuksia pääosin melko heikosti.  
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3.2 Pyöräilyn markkinointi ja pyöräilymahdollisuuksista tiedottaminen 

Kunta voi pyrkiä kannustamaan asukkaita pyöräilyn pariin jakamalla helposti 
saavutettavaa ja käytettävää informaatiota pyöräilyn paikallisista reiteistä ja 
olosuhteista. Ulkoilu- ja pyöräilykarttojen pitäminen ajan tasalla ja niiden su-
juva jakelu on tärkeää, kuten myös Internetpohjaisten reittioppaiden kehittä-
minen etenkin suurille kaupunkiseuduille. Pyöräilyn olosuhteet ja saavutetta-
vuus voidaan kaupungeissa nostaa esiin muun muassa uusien asuinalueiden 
markkinoinnissa. (Liikennevirasto 2012, 29.)  
 
Kaupunkitasolla pyöräilyn markkinointiin olisi Liikenneviraston (2012, 29) 
mukaan hyvä nimetä vastuutahot, jotta pyöräilyn markkinoinnin ja ohjauksen 
toimien koordinointi ja rahoitus on helpompi miettiä kokonaisuutena. Paikal-
liselle toiminnalle tulisi myös asettaa selkeä pyöräilyn lisäämistavoite, kuten 
Vantaa onkin tehnyt. Vantaalla on myös  Poljin-pyöräilyedistämistyöryhmä, 
joka koostuu eri alojen ammattilaisista. Vantaalla järjestetään vuosittain eri-
laisia tapahtumia, joissa markkinoidaan pyöräilyä. Joka kevät Vantaan kau-
pungin Poljin-työryhmä esimerkiksi valitsee vuoden vantaalaisen pyöräilijän. 
(Liikennevirasto 2012, 29; Pasanen ym. 2014).  
 
Uutta pyöräilyopasta markkinoitiin Vantaalla jo ennen sen julkaisua. Opin-
näytetyötä varten tehdyn kyselyn yhteydessä kerrottiin uudesta pyöräilyop-
paasta ja myös toukokuun Vantaan asukaslehdessä julkaistiin lyhyt ennakko-
tiedote julkaistavasta oppaasta. Vantaalla uuden julkaistavan oppaan jakelua 
myös parannettiin edellisestä ja erityisesti juuri sähköisten versioiden jakelu 
tuli monipuolisemmaksi, kun opasta pystyy tulostamaan reitti kerrallaan In-
ternetistä tai oppaan voi ladata omalle mobiililaitteelle. Vantaalle on rakentu-
nut viime vuosina useita uusia asuinalueita ja niitä on myös oppaassa pyritty 
tuomaan esille. Uuden pyöräilyoppaan reitit kulkevat pääosin asutusten lähei-
syydessä, joten kuka tahansa voi helposti lähteä pyörällä tutustumaan omaan 
kotiseutuunsa.  

3.3 Vapaa-ajan pyöräilyreittioppaat ja -kartat pyöräilyn edistämisessä 

Valmiit pyöräilykartat ja -oppaat ovat olennainen osa vapaa-ajan pyöräilyn 
edistämistä. Kartat antavat asukkaille informaatiota pyöräilymahdollisuuksista 
kaupungissa ja valmiille reitille kokemattomammankin pyöräilijän on helppo 
lähteä, kun eksymisen riski on vähäinen, eikä itsellä tarvitse olla osaamista 
reittisuunnittelusta. Moni kaupunki Suomessa on laatinut jonkinlaista kartta-
materiaalia oman alueensa pyöräilyreiteistä. Joillain kaupungeilla on pelkäs-
tään kartta kaikista alueen pyöräilyreiteistä, mutta esimerkiksi Lahden, Oulun, 
Helsingin ja Tampereen kaupungit ovat laatineet valmiita pyöräilyreittejä.  
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3.3.1 Vantaan vapaa-ajan pyöräilykartat ja -oppaat 

Vantaan edellinen Vantaa pyöräillen -opas, on vuodelta 2012. Opas on päivi-
tetty versio vuonna 2002 julkaistusta Pyöräilyopas Vantaan luontoon -
oppaasta. Näissä oppaissa on kartalle piirrettynä Vantaan pyöräilytiet ja reitin 
varrelle on merkitty numeroin erilaisia nähtävyyksiä, joista on melko kattavat 
esittelytekstit oppaassa. Oppaissa ei ole siis suunniteltuja valmiita reittejä, 
vaan jokainen voi itse valita oman reittinsä. (Vantaan kaupunki 2002; Van-
taan kaupunki 2012b.) Länsi-Vantaalla on muun muassa kirjastoissa jaossa 
Kuninkaankartanon fillaripolut -esite sekä Länsi-Vantaan kaupunkipolut, jot-
ka ovat alueen paikallisia pyöräilyoppaita. (Vantaan kaupunki 2015d.) 
 
Lisäksi on vielä koko pääkaupunkiseudun kattavia pyöräilykarttoja ja -
oppaita. Pääkaupunkiseudun ulkoilu & pyöräily -kartan avulla pystyy Interne-
tissä suunnittelemaan kartalle oman reitin ja mittaamaan sen pituuden. Kartal-
ta voi valita näytettäväksi joko ulkoilureitit tai pyörätiet. (Ulkoilukartta 2013.) 
Ulkoilukartasta on myös jaossa vuoden 2012 paperinen versio muun muassa 
yhteispalvelupisteissä. Pääkaupunkiseudun ulkoilukarttaa on toimitettu jo yli 
35 vuotta. (Vantaan kaupunki 2015d; YTV 2004, 11.) HSL ylläpitää pääkau-
punkiseudun pyöräilyn ja kävelyn reittiopasta Internetissä. Karttapalvelun 
avulla voi syöttää alku- ja päätepisteen ja valita reitinhakukriteereiksi asfaltti-
päällysteiset tiet, sorapäällysteiset tiet, suorimman reitin tai kevyen liikenteen 
väyliä suosivan reitin. Lisäksi palvelun avulla voi suunnitella oman reitin ja 
merkitä kartalle välipisteitä. Reittioppaassa on myös valikoitavissa suoraan 
esimerkiksi Vantaan viitoitetut pyöräilyreitit. (HSL n.d.) 

3.3.2 Muiden kaupunkien pyöräilyoppaita 

Suomen kaupungeista ainakin Lahdessa on laadittu Helsingin lisäksi kotiseu-
tupyöräilyopas. Lahdessa vuonna 2014 julkaistua pyöräilyopasta - Kotiseutu-
pyöräilyä Lahden seudulla, on saatavissa painettuna versiona sekä sähköisessä 
muodossa. Oppaassa on 17 valmista erilaista reittiä, pituudeltaan 14–100 ki-
lometriä. Kun opas julkaistiin, sen koko 800 kappaleen painos jaettiin lop-
puun. Kirjaa saa lainata myös Lahden kaupunginkirjastosta. Lahdessa pyöräi-
ly on viime vuosina kasvanut, ja kaupungissa panostetaankin kevyen liiken-
teen väylien parantamiseen. (Ruokolainen 2014; Lahden kaupunki 2014.) 
 
Oulu on Suomessa tunnettu pyöräilykaupunkina, missä on laaja pyöräilyreitis-
tö ja sen korkealaatuinen ylläpito. Pyöräteitä on Oulussa yli 600 kilometriä, 
mikä tarkoittaa noin neljää metriä asukasta kohden. Oulun pyöräilyreittikartta 
sisältää kolme eri reittiä, joista lyhyimmällä 10 kilometrin mittaisella merelli-
sellä reitillä on saatavilla myös ilmainen ääniopastus suomeksi tai englannik-
si. Kahden järven reitti Kuivasjärvelle ja Pyykkösjärvelle on 17 kilometrin 
mittainen, ja pisin reitti Oulujoen varressa on 26 kilometriä. (Oulun kaupunki 
n.d.; Oulun kaupunki 2011.) 
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Tampereella on toteutettu ladattavia pyöräilykarttoja QR-koodien avulla mo-
biililaitteisiin. Karttoja on kaiken kaikkiaan neljä. Yhdessä ladattavassa kar-
tassa on Tampereen keskustan pyörätiet ja pyöräparkit. Toinen on Tampere-
Pirkkala pyöräilykartta, jossa on  valtakunnalliset reitit, seudulliset pääreitit, 
molempien kuntien pääreitit ja paikallisreitit sekä muut pyörätiet. Kolmas 
kartta on Pyhäjärven maisemareitti, joka ohjaa kulkijaa mahdollisimman 
luonnonläheisille ja rantoja pitkin kulkeville reiteille. Neljäs ladattava kartta 
on Kaukajärven maisemareitti, joka on melko mäkinen ja suositellaan ajetta-
vaksi maastopyörällä. (Tampereen kaupunki 2015.) 

3.4 Vantaan pyöräilyn edistämisohjelma 2014–2020 

Vantaan pyöräilyn edistämisohjelma sai alkunsa Teppo Pasasen vuonna 2013 
tekemästä diplomityöstä ”Pyöräliikenteen kehittäminen kuntatasolla – 
case Vantaa”. Diplomityössä tutkittiin pyöräilyn edistämisen keinoja kuntata-
son toimijan näkökulmasta, ja sen tuloksena syntyi Vantaan kaupungille eh-
dotus pyöräilyn edistämisstrategiaksi. Pyöräilyn edistämisohjelman luonnos 
valmistui alkuvuodesta 2014, jolloin aloitettiin myös kokonaisvaltaisen lii-
kennepoliittisen ohjelman tekeminen. Pyöräilyn edistämisohjelmaa ei ole vie-
lä julkaistu, sillä ohjelman hyväksyminen odottaa liikennepoliittisen ohjelman 
valmistumista. (Pasanen ym. 2014.) 
 
Pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa sekä pyöräilyn suosiota 
että turvallisuutta Vantaalla. Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen on 
linjassa Vantaan kaupungin strategian kanssa, johon on sitouduttu myös alle-
kirjoittamalla Charter of Brussels -julkilausuma. Charter of Brussels sitouttaa 
asettamaan tavoitteeksi pyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 
prosenttiin sekä pyöräilijöiden kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähen-
tämisen 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi julkilausuman allekir-
joittaneet kaupungit sitoutuvat muun muassa kehittämään pyöräpysäköintiä ja 
vastuullista matkailua investoimalla toimenpiteisiin, jotka lisäävät pyöräilytu-
rismia. (Pasanen ym. 2014; Velo-City 2009.) Vaikka edistämisohjelma kos-
kee pyöräilyä kokonaisvaltaisesti kulkutapana, pätee se yhtä hyvin myös va-
paa-ajan pyöräilyyn. Mikäli vapaa-ajan pyöräily lisääntyy, nostaa se myös 
pyöräilyn kokonaismääriä Vantaalla. Toisaalta myös ihmisten pyöräillessä 
aluksi opastettuja reittejä pitkin, oma asuinseutu tulee paremmin tutuksi, jol-
loin esimerkiksi asiointi- ja työmatkapyöräilykin voivat lisääntyä.  
 
Vantaalla pyöräilyn edistämiseen on hyvät lähtökohdat. Maasto on tasaista ja 
maisemat vaihtelevia. Myös pyöräilyn turvallisuus on parantunut viime vuo-
sikymmeninä. Jotta pyöräilyn paariin saataisiin houkuteltua uusia kaupunki-
laisia, täytyisi Vantaan nostaa infrastruktuurin laatutasoa ja houkuttelevuutta 
sekä kehittää pyöräilyn markkinointia, pyöräilyyn kannustamista ja erilaisten 
pyöräilypalveluiden tarjontaa. (Pasanen ym. 2014.) 
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4 PYÖRÄILY JA KESTÄVÄ KEHITYS 

Kestävän kehityksen elementtejä ovat taloudellinen, ekologinen sekä kulttuu-
rinen ja sosiaalinen kestävä kehitys. Jotta kestävyys voidaan saavuttaa, on 
kaikkien näiden ulottuvuuksien kehitys oltava kestävää. (Opetushallitus n.d.; 
Virtuaaliamk n.d.) Vapaa-ajan pyöräilyyn liittyy niin ekologinen kestävyys 
kuin kulttuurinen ja sosiaalinenkin kestävyys. Pyöräilyn kulkutapaosuuden li-
sääminen vähentää liikenteen päästöjä, kun samalla henkilöautoliikenne vä-
henee.   

4.1 Ekologinen kestävyys ja pyöräilyn ympäristövaikutukset 

Ekologiseen kestävyyteen kuuluu muun muassa luonnon- ja ympäristönsuoje-
lua, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristötietoisuuden lisäämistä 
(Opetushallitus n.d.; Virtuaaliamk n.d.). Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen on 
osa kestävän ja ympäristöystävällisen liikennepolitiikan toteuttamista. Pyöräi-
ly on kävelyn tavoin päästötön kulkumuoto, ja niiden lisääminen onkin yksi 
keskeinen liikennesektorin päästövähennyksiin tähtäävistä toimenpiteistä 
Suomessa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011.) Luonnossa pyöräily vah-
vistaa myös ihmisten luontosuhdetta ja lisää ympäristötietoisuutta.  
 
Pyöräilyn suosiminen ehkäisee saasteiden lisäksi energiankulutuksen ja melun 
määrän lisääntymistä sekä vähentää ruuhkautumista. Polkupyörä on kilpailu-
kykyinen vaihtoehto henkilöautolle myös nopeudessa etenkin lyhyillä mat-
koilla. (Liikenteen tutkimuskeskus Verne 2011, 21.)  

4.2 Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys 

Sosiaalisesti kestävä kehitys liittyy esimerkiksi elinympäristön laatuun ja viih-
tyvyyteen, terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kulttuurinen kestävä 
kehitys muun muassa sisältää kulttuurisen monimuotoisuuden sekä kulttuuri-
perinnön ja arvokkaiden maisemakohteiden säilymisen. Lisäksi sosiaalis-
kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät myös uuden teknologian käyttömahdolli-
suudet. (Opetushallitus n.d.; Virtuaaliamk n.d.) 

4.2.1 Pyöräily osana sosiaalista kestävyyttä 

Liikunnan puute on WHO:n arvion mukaan maailmanlaajuisesti neljänneksi 
tärkein riskitekijä elintapasairauksien aiheuttamiin kuolemantapauksiin. Suo-
messa tehtyjen kyselyiden mukaan työikäisistä vain noin puolet liikkuu suosi-
tusten mukaisesti vähintään tunnin päivässä. 15-vuotiaista ainoastaan yksi 
kymmenestä liikkuu riittävästi. Omatoiminen liikkuminen esimerkiksi pyö-
räillen, pitää myös ikääntyvän ihmisen pidempään terveenä ja vähentää lai-
toshoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Säännöllisen liikunnan terveysvaikutukset 
ovat huomattavat. Jo puolen tunnin päivittäinen reipas pyöräily tai kävely riit-
tää pitämään fyysistä kuntoa yllä. Hyvä kunto taas auttaa jaksamaan parem-
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min, pitää mielen virkeämpänä ja vähentää sairastelua. Pyöräily on helppo 
kuntoilumuoto ja taloudellisesti liikkujalle edullista. Luonnossa pyöräillen 
liikkuvan hyöty koostuu useista eri tekijöistä. Liikkujan kunto paranee ja hän 
saa ympäristöstään monipuolisempia elämyksiä kuin esimerkiksi sisällä liik-
kuja. Pyöräilijä tapaa liikkuessaan muita ihmisiä ja luo asuinympäristöön elä-
vyyttä, mikä lisää sosiaalista hyvinvointia. Ihmisten läsnäolo parantaa turval-
lisuudentunnetta ulkona ja lisää muiden liikkujien viihtymistä sekä alueen 
elinvoimaisuutta. (Liikennevirasto 2012, 12; Liikenne- ja viestintäministeriö 
2011.) 

4.2.2 Luonto osana sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä 

Luonto tarjoaa ihmisille runsaasti erilaisia ekosysteemipalveluita. Osa ekosys-
teemipalveluiden merkityksestä on taloudellisia, mutta osa perustuu muihin 
kuin rahallisiin arvoihin. Tällaisia ekosysteemipalveluita ovat esimerkiksi ul-
koilu, maisema, luontokasvatus sekä virkistys. (Furman & Hanski 2012, 14–
15.) Monet tutkijat ovat todenneet luonnossa oleskelun elvyttävän kehoa ja 
mieltä. Luonto rentouttaa ja rauhoittaa, virkistää ja antaa voimaa. Luonnossa 
voi pysähtyä, aistia tunnelmia ja elää hetkessä.  Jo hetkellinen pysähtyminen 
luonnossa lievittää ahdistusta ja stressiä. Esimerkiksi metsässä tehtävän pyö-
räily- tai kävelylenkin aikana monet ongelmat ja haasteet saattavat selkiytyä. 
(Kaukonen 2012, 25.) Liikunta luonnossa esimerkiksi pyöräillen tarjoaa mah-
dollisuuden hyödyntää sekä liikunnan että luonnon tarjoamia terveysvaiku-
tuksia.  
 
Luontokokemuksien myönteisiä vaikutuksia kutsutaan elpymiseksi. Tutkijat 
ovat erotelleet elpymisessä neljä eri elementtiä, jotka ovat lumoutuminen, ar-
jesta irtautuminen ja yhteensopivuuden sekä jatkuvuuden kokemus. Myös 
luontokuvien näkeminen vaikuttaa ihmisen fysiologisiin toimintoihin myön-
teisesti, puhumattakaan luonnossa liikkumisesta. Luonnon vaikutuksesta esi-
merkiksi jännittyneisyys vähenee ja verenpaine sekä sydämensyke alenevat. 
Luontokokemukset yhdistettynä liikuntaan ovat merkittävä tapa ehkäistä eri-
laisia sairauksia. Luonnossa liikkuminen muuttuu haastavammaksi kaupunki-
en viheralueiden vähetessä. Kaupunkiviheralueet ovatkin merkittävä resurssi, 
joka edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. (Kaukonen 2012, 26–27; 
University of Minnesota 2014.) 
 
Pyöräilyoppaan laatimiseen liittyvässä kyselyssä vastaajilta kysyttiin mielui-
simpia vierailukohteita pyöräreittien varrella. Mieluiten vastaajat suuntaisivat 
vesistöjen ääreen, kulttuurimaisemiin sekä puistoihin ja puutarhoihin, mikä 
tukee WWF Suomen metsäasiantuntijana toimivan Maija Kaukosen (2012, 
28) näkemystä siitä, että parhaiten kaupunkilaisia elvyttäviä paikkoja ovat 
ranta-alueet sekä luonnonmukaisesti hoidetut metsä- ja muut luontoalueet. 
Kaupunkipuistot eivät tosin täysin korvaa metsien ja laajojen ulkoilualueiden 
tuomaa rauhaa ja elpymistä. Kaupunkilaisten lempipaikat ovat useimmiten 
metsä- ja luontokohteita rakennetun ympäristön sijaan. Erilaiset luonnon ää-
net ja tuoksut, sekä toisaalta luonnosta löytyvä rauha ja hiljaisuus koetaan 
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merkitykselliseksi luonnon tarjoamaksi ekosysteemipalveluksi. (Kaukonen 
2012, 27–28.) Pyöräilyopasta suunnitellessa on tärkeää huomioida luonnon 
vaikutukset ihmiselle ja pyrkiä suunnittelemaan reittejä siten, että ne kulkisi-
vat ainakin osittain rauhallisilla puistomaisilla tai metsäisillä kulkuväylillä, ja 
että niiden varsilla on mahdollisimman paljon luonnontilaisia metsä- ja vesis-
tökohteita. 

4.2.3 Luonto- ja kulttuurikohteet osana kaupunkielämää 

Kaupunkilaislasten liikkuminen luonnossa vähenee, kun luontoympäristö siir-
tyy yhä kauemmas rakennettujen ympäristöjen tieltä. Lapset vieraantuvat 
luonnosta, eikä heille pääse syntymään oikeaa luontosuhdetta. Samalla kun 
lasten luontosuhde heikkenee, lisääntyy ympäristökasvatus kouluissa ja päi-
väkodeissa. Tiedon ja asennekasvatuksen lisäksi lapsi kuitenkin tarvitsee 
myös tunnepitoisen luontokokemuksen, jolloin myös arvostus ja ymmärrys 
luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tarjoamia palveluita kohtaan kasvaa. 
Luontosuhteen kehittäminen ja luonnossa liikkumisen opettaminen pienestä 
pitäen voi myös vähentää todennäköisyyttä sairastua myöhemmällä iällä. 
Metsään ei usein enää pääse takapihalta, jolloin vanhemmilta vaaditaan 
enemmän viitseliäisyyttä viedä lapsiaan kaupunkialueiden ulkopuolelle luon-
toretkille, esimerkiksi juuri polkupyörällä. (Kaukonen 2012, 29–30, 33.)  
 
Jotta kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus luontokokemuksiin, on huolehdit-
tava, että kaupungeissa ja niiden läheisyydessä on riittävästi luontoalueita. 
Kaupunkisuunnittelulla on siis suuri merkitys siinä, minkälainen kaupunkira-
kenne on, ja minkälainen viheralueverkosto säilytetään kaupungissa. Pirstou-
tumattomat kaupunkimetsät, rakentamattomat rannat, jokien ja purojen varret 
sekä suojelualueet luovat myös monimuotoisuudelle tärkeän viheralueverkos-
ton, joka on tärkeä niin lajien säilymiselle kuin ihmisten virkistäytymiselle-
kin. (Kaukonen 2012, 31–32.) 
 
Vantaalla on vuosien 2013–2016 strategiassa mainittu yhtenä painopistealu-
eena kaupunkirakenteen eheyttäminen, jonka tarkoituksena on tiivistää raken-
nettuja alueita ja näin mahdollistaa yhtenäinen jatkuva viheralueverkosto eko-
logisine yhteyksineen. Tämä varmistaa myös, että viheralueet ovat helposti 
asukkaiden saavutettavissa ja auttaa varmistamaan terveellisen ja viihtyisän 
elinympäristön vantaalaisille. (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2015.) 
Vantaalla viheralueita onkin paljon, ja kaupunki pyrkii säilyttämään suurem-
pia viheraluekokonaisuuksia niin ihmisten virkistysmahdollisuuksien kuin 
eläinten ekologisten yhteyksien säilymisen vuoksi. (Vantaan kaupunki 
2015c.) 
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5 KYSELYTUTKIMUS 

 
Kyselytutkimuksella haluttiin selvittää ihmisten toiveita reittien pituudeksi ja 
mahdollisia muita toiveita avoimen kysymyksen avulla. Kyselyn tarkoitus oli 
selvittää sitä, minkä tyyliset kohteet olisivat vetovoimaisimpia useimpien vas-
taajien mielestä. Vaikka oppaaseen oli tarkoitus suunnitella mahdollisimman 
monipuolisesti reittejä eri kohteista kiinnostuneille, karsintaa olisi voinut teh-
dä sen perusteella, jos tietyt kohteet eivät olisi saaneet kyselyssä lainkaan 
kannatusta. Reittioppaan saatavuudesta haluttiin tietää, kokevatko pyöräilijät, 
että reittikarttoja ja -oppaita on ollut Vantaalla tarpeeksi saatavilla. Tietoa ha-
luttiin saada myös siitä, missä julkaisumuodossa uudelle pyöräilyoppaalle oli-
si kysyntää. Kyselyssä myös selvitettiin ihmisten vapaa-ajan pyöräilyn mää-
rää Vantaalla ja pyöräilyä lasten kanssa, jolloin oppaaseen olisi voinut suunni-
tella useampia lyhyitä ja lapsia kiinnostavia reittejä. Kysely tuki oppaan laa-
dintaa, mutta samalla myös markkinoi asukkaille etukäteen julkaistavaa opas-
ta. 
 
Kyselyn laatiminen aloitettiin hahmottamalla kysymyksiä Word-ohjelmaan. 
Kun alustava kysely Wordilla oli tehty,  se lähetettiin Vantaan kaupungin Pol-
jin-työryhmälle kommentoitavaksi. Yhden muutosehdotuksen perusteella ky-
selyyn tehtiin sanamuodon korjaus, ja muuten kysely laadittiin alkuperäisen 
luonnoksen mukaisesti Webropol-ohjelmalla. Webropol-kyselylomake lähe-
tettiin Vantaan ympäristökeskuksessa vielä testattavaksi 43 hengelle, jotta 
lomakkeen mahdolliset tekniset ongelmat selviäisivät ennen kyselyn virallista 
julkaisua. Vastauksia testikyselyyn tuli 12, eikä lomakkeen kanssa ollut on-
gelmia. Muutama kysymysten asetteluun liittyvä muutosehdotus tuli, joiden 
perusteella kyselyä muutettiin ennen lopullista julkaisua. Kysely julkaistiin 
4.3.2015 Vantaan kaupungin Internet-sivuilla sekä Vantaan ympäristökeskuk-
sen Facebook-sivuilla. Kysely oli avoinna kolme viikkoa ajalla 4.3.–
29.3.2015. 

 
Kysely sisälsi 11 kysymystä, joista yksi oli riippuvainen edellisen kysymyk-
sen vastauksesta, eli osalle vastaajista kysymyksiä oli vain 10. Suurin osa ky-
symyksistä oli monivalintakysymyksiä. Viimeisenä kyselyssä oli yksi avoin 
kysymys, jossa sai halutessaan kertoa muita toiveita tai ajatuksia oppaaseen 
liittyen. Kysely sisälsi vastaajan taustatiedot, kysymyksiä vastaajan tämänhet-
kisestä vapaa-ajan pyöräilystä, reittikarttojen ja -oppaiden saatavuudesta sekä 
uuden oppaan sisältöön liittyviä kysymyksiä. Kyselytutkimus sekä kyselyn 
saate ovat tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 1 ja 2). 

5.1 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi 51 henkilöä Vantaalta ja Helsingistä. Kyselyn tulokset on 
koottu Webropol-ohjelmasta sekä Exceliin että pdf-muotoon, joista ne on ana-
lysoitu ja tuloksista on tehty kuvaajat Excelin avulla. Myös avoimet vastauk-
set on luettu, ja ne on koottu lukuun 5.1.6. 
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5.1.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista 59 % oli naisia ja 41 % miehiä. Kyselyssä kysyttiin 
vastaajan asuinpaikkaa postinumeron perusteella (kuvio 1). Kysymys ei ollut 
pakollinen, joten postinumeronsa kertoi vain 46 vastaajaa. Vastaajista suurin 
osa (76 %) asui Vantaalla, mutta yllättävän moni vastaaja (24 %) oli helsinki-
läinen. Kaiken kaikkiaan 46 vastaajasta Helsingissä asuvia oli 11. Vantaalla 
vastauksia tuli melko kattavasti koko kaupungista, mutta eniten vastaajia oli 
Keski-Vantaalta, jonka osuus oli 35 %. Itä-Vantaalta vastaajia oli 24 % ja 
Länsi-Vantaalta 17 %.  

 

 

Kuvio 1. Vastaajan asuinalue 

 
Suurin osa vastaajista oli iältään 50–59-vuotiaita (kuvio 2, s. 16). Heitä oli 
vastaajista 37 %. Vastaajista kukaan ei ollut alle 20-vuotias. 20–29-vuotiaita 
vastaajia oli 8 %. 30–39-vuotiaita oli 21 %, mikä oli toiseksi suurin vastaaja-
ryhmä. 40–49-vuotiaita oli vastaajista 20 % ja yli 60-vuotiaita 14 %. Kaiken 
kaikkiaan yli 40-vuotiaita oli vastaajista reilu enemmistö (71 %). Vastaajien 
ikäjakauma ei ollut yllätys, sillä olettama oli, että suurin osa vapaa-ajan pyö-
räilijöistä on keski-ikäisiä. 
 

24%	  

24%	  35%	  

17%	  

Vastaajan asuinalue 

Helsinki	  

Itä-‐Vantaa	  

Keski-‐Vantaa	  
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Kuvio 2. Vastaajan ikä 

5.1.2 Vapaa-ajan pyöräilytottumukset 

Vastaajilta kysyttiin, tekevätkö he vapaa-ajallaan pyöräilyretkiä. Vastaajista 
57 % vastasi tekevänsä pyöräilyretkiä usein, ja 37 % pyöräilee joskus vapaa-
ajallaan (kuvio 3). Ainoastaan 6 % vastaajista ilmoitti, ettei ole tehnyt pyöräi-
lyretkiä vapaa-ajallaan. Lukumäärällisesti näitä vastauksia oli kolme.  
 

 

 
 

Kuvio 3. Vapaa-ajan pyöräilytottumukset 

 
 
Vastatessaan edelliseen kysymykseen, ettei ole tehnyt vapaa-ajan pyöräilyret-
kiä, vastaajalta kysyttiin, miksi hän ei ole pyöräillyt vapaa-ajallaan. Vastaajia 
oli kolme, mutta kysymyksessä sai valita useamman kuin yhden vaihtoehdon, 
joten siitä syystä vastauksia on tuloksissa neljä (kuvio 4, s. 17). Vastaajista 
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37%	  

14%	  
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20-‐	  

20-‐29	  

30-‐39	  

40-‐49	  

50-‐59	  

60-‐	  

6%	  

37%	  
57%	  

Teetkö	  pyöräilyretkiä	  vapaa-‐ajalla?	  

En	  ole	  tehnyt	  

Kyllä	  joskus	  
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kaksi vastasi, ettei ole ollut pyörää käytössä, ja yksi vastaajista ei ollut tiennyt 
hyviä pyöräilyreittejä. Yksi vastaus, ”joku muu, mikä?”, oli laiskuus. 
 
 

 

Kuvio 4. Miksi vastaaja ei ole tehnyt vapaa-ajan pyöräilyretkiä 

 
Vastaajilta kysyttiin, kenen kanssa he yleensä pyöräilevät. Tätä kysyttiin siksi, 
että sillä on vaikutusta reittien suunnitteluun. Jos moni pyöräilisi lasten kans-
sa, voisi oppaaseen suunnitella enemmän lyhyitä, lapsia kiinnostavia reittejä. 
Kysymyksessä sai valita useamman kuin yhden vaihtoehdon, joten osa vastaa-
jista on valinnut kaksi tai kolme vaihtoehtoa. Vastauksia eri vaihtoehdoille 
annettiin kaiken kaikkiaan 71. Suurin osa (56 %) vastaajista pyöräilee yksin 
(kuvio 5). Ystävän tai kumppanin kanssa pyöräilee 33 % ja lasten tai koko 
perheen kanssa pyöräilee 11 % vastaajista.  
 
 

 

Kuvio 5. Kenen kanssa vastaaja yleensä pyöräilee 
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5.1.3 Nykyisten reittikarttojen ja -oppaiden saatavuus 

Kyselyssä haluttiin selvittää, onko vastaajien mielestä Vantaalla tällä hetkellä 
hyvin reittioppaita tai -karttoja saatavilla ja olisiko tekeillä olevalle pyöräi-
lyoppaalle kysyntää. Lähes yhtä monta vastaajaa koki, että materiaalia on ol-
lut saatavilla tarpeeksi (40 %) kuin että olisi kaivannut jotain lisää (38 %) 
(kuvio 6). Vastaajista 22 % ei ole tarvinnut reittioppaita tai -karttoja. Vastaa-
jat, jotka vastasivat, että olisivat kaivanneet jotain lisää, saivat myös kertoa, 
mitä olisivat kaivanneet lisää. Avoimet vastaukset on tuotu Excelistä sellaise-
naan kuin vastaaja ne on kirjoittanut, ainoastaan kirjoitusvirheet on korjattu.  

 
   

 

Kuvio 6. Tämänhetkisten reittikarttojen ja -oppaiden saatavuus Vantaalla 

 
Avoimet vastaukset: Ei, olisin kaivannut jotain lisää tai parempaa saatavuutta, 
mitä?   
- Paikkoja, joista karttoja saa   
- Ajantasaisemmat kartat   
- Tarkempimittakaavainen kartta Vantaalta tarpeen   
- Reittikarttoja tms.   
- Pitkänmatkan pyöräilyreittiä, vantaan ulkopuolelle esim. ja lähialueen näh-
tävyydet   
- Ladattavat kartat   
- Mielenkiintoisia reittejä ja kohteita   
- Nähtävyyksistä tietoa ja ei heti tule mieleen mistä kartan saisin  
- Eri pituisia ja reittejä eri teemoilla   
- Valmiita pitkiä ei asfalttireittejä   
- Useampia reittejä saisi olla   
- Helpommin käsiteltävä kartta   
- Enemmän jakelupisteitä   
- Reittikarttoja on saatavilla, reittioppaita ei   
- Joenvarsireitit, niiden liittyminen muualle   
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- Selkeitä pyöräilyreittiehdotuksia, parhaat reitit maantiepyöräilyyn, maasto-
pyöräilyyn, eri tarkoituksiin. 

5.1.4 Uusien reittikarttojen ja -oppaiden saatavuus 

Vastaajilta haluttiin tietoa myös siitä, miten he toivoisivat uuden pyöräilyreit-
timateriaalin olevan saatavilla. Tässäkin kysymyksessä sai valita useamman 
kuin yhden vaihtoehdon, sillä karttoja ja oppaita voi julkaista useammassa 
kuin yhdessä muodossa. Kaiken kaikkiaan vastauksia annettiin 97. Vastaajista 
37 % toivoi uusia reittikarttoja älypuhelimelle tai tablettitietokoneelle ladatta-
vaksi (kuvio 7). 28 % toivoi tulostettavia karttoja Vantaan kaupungin Inter-
net-sivuilta. Paperista A5-kokoista reittiopaskirjaa toivoi 22 % vastaajista ja 
10 % halusi suuri taiteltavia peruskarttoja. Lisäksi 3 % vastaajista toivoi jotain 
muuta vaihtoehtoa, ja he saivat myös kertoa, mitä vaihtoehtoa toivoisivat. 
Avoimet vastaukset on tuotu Excelistä siten kuin vastaajat ovat ne kirjoitta-
neet.  
 
 

 

Kuvio 7. Missä muodossa uusia reittikarttoja toivotaan saataville 

 
Avoimet vastaukset: joku muu, mikä? 
- Kaupungin internet sivulla laadukas pdf-muoto, jonka voi tulostaa halua-
maansa mittakaavaan. Tai vain osan. 
- Perinteinen ulkoilukartta 
- Reitit valmiina tiedostoina siirrettäväksi esimerkiksi Garmin, strava jne. oh-
jelmiin. 
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5.1.5 Pyöräilyoppaan sisältöön liittyvät vastaukset 

Vastaajilta kysyttiin oppaan sisältöön liittyen kaksi kysymystä: Minkä pituisia 
reittejä vastaaja luultavimmin pyöräilisi, ja mitkä luonto- tai kulttuurikohteet 
matkan varrella kiinnostaisivat eniten. Kaiken pituisia reittejä annetuista vaih-
toehdoista toivottiin (kuvio 8). Reitit 11–15 km, 16–20 km ja yli 21 km saivat 
kaikki 15 vastausta, eli 29,4 % jokainen vaihtoehto. Reitin lyhyin pituusvaih-
toehto 5–10 km sai kuusi vastausta, eli 11,8 %.  
 

 

Kuvio 8. Vastaajalle sopivin pyöräreitin pituus 

 
Reitin varrella olevista luonto- ja kulttuurikohdevaihtoehdoista kaikki saivat 
kannatusta kyselyssä. Vastaajat saivat valita useamman kuin yhden vaihtoeh-
don, ja vastauksia annettiin kaiken kaikkiaan 296. Keskimäärin yksi vastaaja 
siis valitsi 5,8 kiinnostavaa kohdetta. Osa vastaajista oli valinnut kaikki vaih-
toehdot kiinnostaviksi, osa oli valinnut vain kaksi tai kolme kiinnostavaa 
kohdetta, joten hajontaa sen suhteen oli melko paljon. Eniten kiinnostusta he-
rättäisi vesiluontokohteet (purot, kosket ja joet), jotka saivat 14 % vastauksis-
ta (kuvio 9, s. 21). Toiseksi eniten vastaajia kiinnostaisivat kulttuurimaisemat 
(13 %) ja kolmanneksi eniten sekä kartanot (12 %) että puistot ja puutarhat 
(12 %). Luonnonsuojelualueet ja luontopolut saivat 11 % vastauksista. Sillat 
kiinnostaisivat 9 %, asuinalueet 8 % ja uintipaikat 6 % vastaajista. Sekä vanha 
teollisuus että kirkot kiinnostaisivat toiseksi vähiten (5 %). Geologia herätti 
vähiten annetuista vaihtoehdoista kiinnostusta (4 %).  Lisäksi vaihtoehtona oli 
”joku muu”, johon tuli kolme vastausta, eli 1 % kaikista vastauksista. Avoi-
met vastaukset on tuotu Excelistä siten kuin vastaajat ovat ne kirjoittaneet.  
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Kuvio 9. Kiinnostavimmat luonto- tai kulttuurikohteet reitin varrella 

 
Avoimet vastaukset: joku muu mikä? 
- Eväiden syöntipaikka luonnossa 
- Hylätyt rakennukset, piilossa olevat paikat jne. 
- Kahvilat, terassit, ravintolat, vanhat kaupat, maatilamatkailu jne. 

5.1.6 Avoimen kysymyksen vastaukset 

Kyselyn lopuksi oli avoin kohta, jossa vastaaja sai kertoa muita toiveitaan tai 
ajatuksiaan oppaaseen liittyen. Avoimia vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 15. 
Toiveita ja ajatuksia tuli erilaisia, ja osa oli erittäin käyttökelpoisia huomioon 
otettavia asioita oppaan teon avuksi. Vastauksissa jonkun verran toistui 
materiaalin saatavuuden muuttaminen enemmän sähköiseen muotoon. Avoi-
met vastaukset on tuotu Excelistä siten kuin vastaajat ovat ne kirjoittaneet. 
Ainoastaan kirjoitusvirheet on korjattu.  

 
- Kahviloita ja taukopaikkoja. 
- Kansikuvassa voisi olla myös pyöräilijä/pyöräilijöitä (toisin kuin Vantaa 
pyöräillen -oppaissa) 
- Jos oppaaseen tulee mielenkiintoisia kohteita, olisi niistä kiva tietää ovatko 
esteettömiä ja esim. lapsille sopivia 
- Kaupungintalo, Mika Häkkisen aukio, urbaanit kohteet ja muut nähtävyydet 
kotiseudulla. Avoimin silmin löytää kaikkea kivaa ja lapset tykkää 
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- Nettipainotus ehkä tärkeämpi kuin kirjanen muoto 
- Kadunnimet, etäisyyksiä, uusien reittien arvioitu valmistuminen 
- Geokätköistä saa hyviä vinkkejä reittikohteiksi 
- Painettu ulkoilukartta on ollut oikein hyvä. Sillä voi suunnitella pidemmän 
reitin, koska näkee laajan alueen kerralla ja sen voi taitella sopivasta 
kohdasta auki tilanteen mukaan 
- Reitit pakokaasuja välttäen, myös työapaikkapyäräilyyn. Taajamasta 
taajamaan, mutta välillä mahd. välttää esim. vanhan ja uuden tuusulantien 
viertä ajaminen 
- Tiedän, että on olemassa pyöräilykarttoja, mutta tekniikan edistyessaä 
varmaankin olisi järkevää laittaa niitä mobiili-muotoon. Kesäpyöräilijänä 
arvostan myös viihtyisiä terasseja matkan varrella 
- Enemmän infoa reitin varrella olevista nähtävyyksistä 
- Olisi kiva, jos esim. kartan viereen tulisi pienet esittely/infotekstit reitin 
kohteista 
- Nykyisetkin ovat ihan hyviä, samoin Helsingin puolen kaupunginosaan 
liittyvät oppaat 
- Ei oppaaseen liittyen, vaan yleensä kevyen liikenteen väyliin, joita saisi olla 
enemmän ja ne voisi suunnitella käyttäjien toiveiden mukaan. Eli kysely siitä 
aiheesta voisi olla aiheellinen 
- Toivoisin oppaasta koko pääkaupunkiseudun kattavaa sekä paperista 
versiota, että applikaatiota älypuhelimeen  
Hienointa olisi, että oppaaseen merkittyihin reitteihin olisi merkitty voiko ne 
ajaa esim. Maantiepyörällä. Reitit olisi tehty yhteistyössä Esim. Hepon tai 
muiden pyöräilijöiden / järjestojen kanssa jolloin saataisiin hyvät reitit 
selville 

5.2 Kyselyn yhteenveto ja luotettavuuden arviointi 

Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella pyritään yleistämään tietoa. 
Pieneltä joukolta kysytään tutkittavaan ongelmaan liittyviä kysymyksiä, ja 
tämän joukon oletetaan edustavan koko perusjoukkoa. Tutkimuksen lähtökoh-
tana on tutkimusongelma, johon kyselyllä halutaan vastauksia. Ennen kyselyn 
aloittamista on siis oltava selvillä, mihin kysymyksiin halutaan vastauksia. 
Kyselylomakkeen on oltava vastaajaystävällinen ja kysymystekstit on harkit-
tava tarkkaan virhetulkintojen välttämiseksi. Ennen varsinaisen kyselyn jul-
kistamista, lomake on testattava, jotta edellä mainittuihin ongelmiin voidaan 
puuttua ennen varsinaista julkaisua. (Kananen 2008, 11–12.)  

 
Kyselytutkimukseen ei valittu mitään tiettyä joukkoa tutkittavaksi, vaan kyse-
lyyn sai vastata kaikki halukkaat. Kun kysely julkaistiin Vantaan kaupungin 
Internet-sivuilla, oletuksena oli, että kyselyyn vastaavat todennäköisesti vain 
asiasta kiinnostuneet ja lähinnä vantaalaiset. Vastaajista kuitenkin 24 % asui 
Helsingissä, mikä selittyy luultavasti sillä, että kyselyä oli kuulemani mukaan 
mainostettu Vantaan kaupungin työntekijöiden keskuudessa, joista osa asuu 
Helsingissä. Koska kyselyyn vastanneista lähes kaikki tekevät vapaa-ajan 
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pyöräilyretkiä, niin vastaajat olivat olettamuksen mukaisesti kiinnostuneita 
tutkimusaiheesta. 
 
Ennen kyselyn laatimista oli määritelty, mihin kysymyksiin halutaan saada 
vastauksia kyselyn avulla. Kysely testautettiin kahdesti. Ensimmäisessä vai-
heessa lähetettiin pelkkä Word-versio asiantuntijaryhmälle, eli Vantaan kau-
pungin Poljin-työryhmälle. Heiltä haluttiin saada kommentteja mahdollisiin 
sisällöllisiin seikkoihin, jos jokin kysymys olisi epäselvästi muotoiltu tai ky-
selyyn haluttaisiin jotain lisää.  Toisessa testausvaiheessa varsinainen Webro-
pol-kyselylomake lähetettiin työpaikalla vastattavaksi. Tässä vaiheessa oli 
tarkoitus selvittää mahdollisia teknisiä ongelmia Webropol-lomakkeessa sekä 
myös sitä, onko kysymykset selkeästi muotoiltuja. Kysely lähetettiin sisäisesti 
42 henkilölle, joilta pyydettiin vastauksia kyselyyn sekä kommentteja kaikista 
havaitsemista ongelmista kyselyssä. Kysely toimi teknisesti moitteettomasti, 
eikä kysymysmuodoista ollut epäselvyyksiä. Sisältöön tuli muutama muutos-
ehdotus, jotka vielä korjattiin ennen kyselyn varsinaista julkaisua. Koska ky-
selyyn tehtiin testin jälkeen muutamia muutoksia palautteen perusteella, jou-
duttiin tekemään kokonaan uusi kysely, ja työpaikalta saadut testivastaukset 
pyyhkiytyivät pois lopullisesta kyselystä. 
 
Kysely laadittiin mahdollisimman lyhyeksi, jotta vastaajien saaminen maksi-
moituisi. Liian pitkä kysely helposti karkottaa vastaajan. Samalla pyrittiin ot-
tamaan mukaan vain ne kysymykset, joilla on oppaan laatimisen kannalta 
merkitystä. Kaikki kysymykset viimeistä avointa kysymystä lukuun ottamatta 
olivat strukturoituja monivalintakysymyksiä, eli vastausvaihtoehdot oli val-
miiksi annettu. Kyselylomakkeen kysymykset etenivät aihepiireittään. Lo-
makkeen alussa kysyttiin taustatietoja, sen jälkeen vastaajan omia vapa-ajan 
pyöräilytottumuksia ja reittikarttojen saatavuutta. Viimeisenä osiona oli op-
paan sisältöön liittyvät kysymykset. Jokainen aihepiiri oli omalla sivullaan, 
jotta aiheen hahmottaminen olisi helpompaa. Vaikka usein suositellaan tausta-
tietojen kysymistä lomakkeen lopussa, ne päätettiin sijoittaa lomakkeen al-
kuun, jotta kysely alkaisi mahdollisimman helpoilla kysymyksillä. Taustatie-
toina ei myöskään kysytty mitään kovin arkaluonteista, joka olisi säikäyttänyt 
vastaajan. Postinumeroa ei ollut pakollista antaa, jotta vastaaja ei kokisi sitä 
liian tungettelevaksi. (Kananen 2008, 25–33.) Postinumeroa haluttiin kuiten-
kin kysyä, jotta selviäisi vastaajien kattavuus Vantaalla ja pystyisi päättele-
mään missä päin Vantaata reiteille olisi eniten kysyntää. Näin niille Vantaan 
alueille missä kysyntää on eniten, voidaan myös suunnitella enemmän reittejä. 
Sukupuoli- ja ikäjakauma antoivat taustatietoa vastaajan profiilista, mutta toi-
saalta ne olivat oppaan laatimisen kannalta merkityksettömiä tietoja. 
 
Kaikki lomakkeelta saadut vastaukset antoivat arvokasta tietoa oppaan laati-
misen ja reittien jakelun kannalta. Kysymyksessä uusien reittikarttojen saata-
vuudesta on mahdollisuus, että vastaajat ovat tulkinneet vastausvaihtoehtoja 
eri tavalla. Kaikki eivät välttämättä esimerkiksi tiedä, minkälainen on suuri 
taiteltava peruskartta tai A5-kokoinen reittiopaskirja. Kysymykset olivat muu-
ten melko yksinkertaisia, ja kysymysten tai vastausvaihtoehtojen tulkinnassa 
ei ollut juurikaan mahdollisuutta väärinymmärryksiin. Useampi henkilö Van-
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taan kaupungilta antoi palautetta, että kysely oli sopivan lyhyt ja helppo vas-
tattava. Kyselyssä olisi ollut hyvä kysyä sitä, minkälaisella päällysteellä mie-
luiten pyöräillään. Tämä olisi antanut jonkinlaista suuntaa siihen, kannattaako 
pyöräilyreittejä suunnitella enemmän asfaltti- vai hiekkapäällysteisille teille.  
 

6 PYÖRÄILYOPPAAN LAATIMISPROSESSI 

Olin keväällä 2015 työharjoittelussa Vantaan kaupungin ympäristökeskukses-
sa, jossa sain alkuvuodesta tehtäväkseni suunnitella vapaa-ajan pyöräilyop-
paan. Olin ehtinyt jo aloittaa pyöräilyreittien suunnittelua, kun ehdotin, että 
tekisinkin aiheesta opinnäytetyön. Aihe valikoitui melko luonnostaan, sillä 
liikkuminen on osa omaa jokapäiväistä elämää. Olen asunut Vantaalla koko 
ikäni, joten Vantaa on alueena tuttu, mikä auttoi paljonkin oppaan suunnitte-
lussa. Toimeksianto syntyi helmikuussa 2015. Opinnäytteen ohjaajaksi toi-
meksiantajan puolelta valittiin ympäristösuunnittelija Jarmo Honkanen, joka 
on myös Vantaan kaupungin Poljin-työryhmässä mukana. Pyöräilyoppaan 
valmistumisaikatauluksi sovimme loppukevään tai alkukesän, jotta opas saa-
daan pyöräilijöiden käyttöön jo kesällä 2015. Omaksi tavoitteeksi asetin op-
paan valmistumisen toukokuun 2015 loppuun mennessä. Tämä tarkoitti sitä, 
että reitit olisivat valmiina huhtikuun loppuun mennessä ja koeajot suoritettu 
toukokuun puoliväliin mennessä, jolloin taitolle jäisi aikaa kaksi viikkoa. Op-
paan laatimisessa oli yksinkertaistettuna kuusi eri vaihetta: 
 
1. Kohteiden ryhmittely ja merkitseminen kartalle Mapinfo-paikkatieto-

ohjelmassa 
2. Kyselyn laatiminen ja tulosten analysointi 
3. Reittien suunnittelu kohteiden ympärille 
4. Kohdekuvausten kirjoittaminen 
5. Reittien koeajo ja viimeistely 
6. Oppaan taitto InDesign-ohjelmalla 

 
 

Toimeksiantaja halusi oppaan mallipohjaksi Helsingin kotiseutupyöräilyreitti-
oppaan, jossa reitit kiertävät Helsingin eri kaupunginosissa olevia nähtävyyk-
siä. Jokainen matkan varrella oleva luonto- tai kulttuurikohde on merkitty 
numerolla, ja kohteista on viereisellä sivulla lyhyet kuvaukset (Helsingin kau-
punki 2015.) Sovimme myös, että oppaaseen tulee joitakin teemareittejä, jois-
sa reitin pääpaino on tietyn tyyppisissä kohteissa. Muita kriteereitä ei aloitus-
vaiheessa oppaalle ollut. Toimeksiannon jälkeen, olin sähköpostitse yhteydes-
sä Vantaan kaupungin liikennesuunnitteluosaston liikennejärjestelmäinsinööri 
Emmi Koskiseen sekä liikennetutkija Timo Väistöön. Kerroin heille opinnäy-
tetyöaiheestani, ja miten olen ajatellut toteuttaa oppaan sekä mitä käsittelen 
tietoperustassa. Emmi Koskiselta sain ohjeeksi pitää enemmän selkeää linjaa 
siinä, että työssä käsitellään nimenomaan vapaa-ajan pyöräilyä. Opasta myös 
markkinoitiin etukäteen, sillä laadin lyhyen tiedotteen  julkaistavasta pyöräi-
lyoppaasta Vantaan asukaslehden toukokuun numeroon. 
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Kävin esittelemässä opinnäytetyötäni 10.4.2015 Vantaan Poljin-työryhmän 
kokouksessa. Reitin profiilia toivottiin julkaistavaksi oppaaseen, samoin koe-
ajoilta saamaani GPS-reittidataa, jolloin sekin olisi pyöräilijälle ladattavissa 
reittikartan lisäksi. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä en ollut pyö-
räillyt täsmälleen sitä reittiä, joka oppaaseen tulee, kun olin matkalla käynyt 
katsomassa vaihtoehtoisia reitin osuuksia, ja tein reiteille myös jälkikäteen 
paljon muutoksia. 
 
Työn tavoitteena oli toteuttaa pyöräilijöille mahdollisimman hyvin palveleva 
tietopaketti ja reittiopas, joka voisi motivoida yhä useampaa kaupunkilaista 
liikkumaan pyöräillen, ja tutustumaan Vantaan luontoon ja kulttuurikohtei-
siin. Pyöräilymateriaalin tuottaminen, ja uusien pyöräilyreittien tarjoaminen  
todennäköisesti jossain määrin edistää vapaa-ajan pyöräilyä Vantaalla. Op-
paan kohderyhmänä on kaikkien vantaalaisten pyöräilystä kiinnostuneiden li-
säksi myös naapurikuntalaiset. Matkailijoiden potentiaali oppaan käyttäjiksi 
on melko pieni, sillä Vantaalla ei ole kaupunkipyöriä eikä myöskään pyörän-
vuokrausta.  
 
Oppaan painosmääristä päättää työn toimeksiantaja, ja jakelupisteet riippuvat 
siitä, kuinka paljon opasta painetaan. Aiempaa pyöräilyopasta on ollut jaossa 
muun muassa liikuntavirastossa sekä ympäristökeskuksessa. Uusi opas on 
myös sähköisenä versiona Vantaan kaupungin Internet-sivuilla, josta sen voi 
tulostaa A4-kokoisena joko kaksipuolisena tai kartan ja kohde-esittelyt eri si-
vuille. Sekä oppaassa että Internet-versiossa on QR-koodit, joiden avulla kar-
tat voi nopeasti ladata älypuhelimelle tai tablettitietokoneelle. 

6.1 Prosessin aloitus ja tiedon keruu 

Aloitin opinnäytetyöprosessin oppaan laatimisella, koska sillä oli kiireelli-
sempi aikataulu kuin raportilla. Keräsin aluksi mahdollisimman paljon tietoa 
Vantaaseen liittyen, lähinnä erilaisista luonto- ja kulttuurikohteista, joita mer-
kitsin Mapinfossa Vantaan karttapohjalle. Ensin ryhmittelin kohteita Word-
tekstinkäsittelyohjelmalla, ja tämän jälkeen aloin merkitsemään kohteita kart-
tapohjalle. Tiedonhaussa käytin Internetiä sekä erilaisia Vantaan julkaisuja, 
kuten edellistä pyöräilyopasta ja Vantaan luonnonmuistomerkit -julkaisua. 
Koko ikäni Vantaalla asuneena pystyin myös hyödyntämään omaa tietämys-
täni Vantaan kohteista jotka omasta mielestäni ovat näkemisen arvoisia. Etsin 
tietoa myös muiden kaupunkien pyöräilyoppaista, kuten Helsingin kotiseutu-
pyöräilyreittejä, Lahden pyöräilyopasta sekä Oulun pyöräilyreittejä.  
 
Aloitin ensin laatimalla listan erilaisista kohteista ryhmittäin, joiden alle pys-
tyin keräämään tiedon, mitä kohteita kustakin ryhmästä Vantaalla on. Ryhmiä 
oli kaiken kaikkiaan aluksi 14: Asuinalueet, kartanot, kosket, purot, sillat, 
luonnonmuistomerkit, kulttuurimaisemat, historia ja geologia, luontopolut ja 
ulkoilualueet, luonnonsuojelualueet, vanha teollisuus, kirkot ja kappelit, len-
tokonebongaus sekä puistot ja puutarhat. Aloitin merkitsemällä Mapinfoon 
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yksi aihepiiri kerrallaan kohteita siten, että jokaisella ryhmällä oli oma tunnus 
kartalla (Kuva 6). Näin hahmotin itse helposti, mitä kohteita on missäkin 
kohdassa karttaa. Kohteiden ympärille aloin suunnittelemaan reittejä.    
 

 

Kuva 6. Kohdesymbolit Mapinfon karttapohjalla 

 
Kun toimeksianto opinnäytetyöstä oli saatu, oli tärkeää saada kysely pian jul-
kaistua, jotta saisin vastaukset käyttööni mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Sain myös Teppo Pasaselta luonnoksen Vantaan pyöräilyn edistämisoh-
jelmasta, josta näin hänen tekemänsä kyselyn vuodelta 2014. Pystyin jättä-
mään omasta kyselystäni pois samat kysymykset esimerkiksi pyöräilyn moti-
vaatiota tai pyöräilymääriä koskien. Koska minulla ei ollut aiempaa kokemus-
ta kyselytutkimusten laatimisesta, etsin Internetistä tietoa mitä hyvässä kyse-
lyssä on otettava huomioon. Tutkin materiaalia esimerkiksi kyselylomakkeen 
hyvistä ja heikoista ominaisuuksista, lomakkeen laajuudesta, kysymyk-
senasettelusta sekä kysymysten rakennevaihtoehdoista (Helsingin yliopisto 
n.d.; KvantiMOTV 2010). 

6.2 Oppaan rakenne ja kohteiden valinta 

Aiemmin vuonna 2012 julkaistussa pyöräilyoppaassa on kartalle merkitty 
Vantaan pyöräilyteitä sekä esitelty niiden varrella olevia kohteita, joista jo-
kainen voi suunnitella itse omia pyöräilyreittejä (Vantaan kaupunki 2012b). 
Valmiita kotiseutupyöräilyreittejä aiemmassa oppaassa ei ole, joten uuteen 
oppaaseen tehtiin hieman erilainen rakenne. Valmis reitti alku- ja päätepistei-
neen voi houkutella uusia pyöräilijöitä, kun reittiä ei tarvitse itse suunnitella.  
 
Käytin hyväkseni kohteiden haussa Vantaan Vampatti-karttapalvelua, jossa 
on kartalle merkittynä luontotietoja, esimerkiksi luonnonmuistomerkit, huo-
mionarvoiset puut ja arvokkaat geologiset kohteet. (Vantaan karttapalvelu 
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n.d.) Lisäksi tutkin edellisiä pyöräilyoppaita, Vantaan opaskarttaa Mapinfos-
sa,  julkaisua Vantaan luonnonmuistomerkeistä sekä museoviraston tietokan-
taa. (Vantaan kaupungin ympäristökeskus 2005; Museovirasto 2009). Etsin 
tietoa myös Googlen hakukoneen avulla sekä hyödynsin omaa Vantaa-
tietouttani. Koska metsillä on ihmiselle todistetusti terveysvaikutuksia, pyrin 
suunnittelemaan jokaiselle reitille vähintään yhden metsäkohteen, sekä mieltä 
rauhoittavia vesistökohteita. Luonnonsuojelualueista halusin mukaan pääasi-
assa sellaiset kohteet, joilla kulkee luontopolku.  

6.3 Reittien suunnittelu 

Kun olin saanut merkittyä kaikki kohteet kartalle Mapinfossa, aloin suunnitte-
lemaan niiden ympärille reittejä siten, että valitsin aluksi aina jonkin tietyn 
suuralueen Vantaalta, jonne aloin miettimään reittiä niin, että sen varrelle 
osuisi mahdollisimman monipuolisesti erilaisia nähtävyyksiä (kuva 7).  
 
 

 

Kuva 7. Reittien suunnittelu kartalle 

 
Huomioon otettavia seikkoja oli kohteiden lisäksi reitin pituus, turvallisuus 
sekä pyöräilyn mukavuus ja mielekkyys. Aloin ensin hahmottelemaan reittiä 
pelkällä viivain-työkalulla karttapohjan päälle, jotta hahmottaisin suurin piir-
tein, mistä reitti voisi kulkea, ja minkä pituinen siitä tulisi. Mapinfossa minul-
la oli Vantaan pohjakartta sekä tiekartta, jossa näkyi eriteltynä Vantaan pyörä-
tiet, hiekkatiet, autotiet, suojatiet, ali- ja ylikulut, portaat sekä jalkakäytävät 
(kuva 8, s. 28). 
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Kuva 8. Vantaan autotiet ja kevyenliikenteen tiet kartalla 

 
Jo heti ensimmäisessä hahmotteluvaiheessa pyrin huomioimaan turvallisuus-
näkökohdat, eli katsoin, että reitti kulkee mahdollisimman paljon pyöräteillä, 
ja että tienylityksiä tulisi mahdollisimman vähän. Kun olin saanut jonkinlai-
sen käsityksen siitä, mistä reitti voisi kulkea, aloin piirtää reittiä viiva-
työkalulla. Reitin mukavuudessa ja mielekkyydessä pyrin huomioimaan sen, 
että reitin varrella olisi myös varsinaisten esiteltyjen kohteiden ulkopuolella 
mukavia ja vaihtuvia maisemia sekä erilaisia ajopintoja. Suosin reiteillä joen-
vartta sekä muita erilaisia hiekkatie-osuuksia, siellä missä sellaisia oli vaihto-
ehtona. Vaikka hiekkatiellä on hitaampaa pyöräillä kuin päällystetyllä tiellä, 
hiekkatieosuudet ovat kuitenkin turvallisempia sekä maisemallisesti muka-
vampia.  
 
Kävin ensin kartalla läpi jokaisen suuralueen Itä-, Länsi- ja Keski-Vantaalta, 
jotta sain reitit kattamaan lähes koko Vantaan. Näistä reiteistä muodostui niin 
sanotut yleisreitit, eli reittien varrella on mahdollisimman paljon minkä tahan-
sa aihepiirin nähtävyyksiä. Pyrin siihen, että reitti on ennen kaikkea mukava 
pyöräiltävä ja esittelee monipuolisesti Vantaan luontoa ja historiaa, myös 
muilta osin kuin mitä kohteita oppaassa on esiteltynä. Kun kävin reittejä 
myöhemmin läpi kartalla sekä koeajaen maastossa, huomasin vielä sellaisia 
kohteita, joita en ollut merkinnyt alun perin kartalle, mutta kohde oli mieles-
täni sellainen, joka pitäisi oppaassa esitellä. Näin reittien varrelle tuli vielä 
myöhemmässä vaiheessa joitain kohteita lisää, tai muokkasin reittiä kulke-
maankin hieman eri kautta kun aiemmin, jotta sain jonkin tietyn kohteen vielä 
reitin varrelle lisättyä.  
 
Kun olin suunnitellut kaikki yleisreitit koko Vantaan kattavasti, aloin miettiä 
mahdollisia teemareittejä. Teemojen valintaan vaikutti tekemäni kyselyn tu-
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lokset, eli valitsin suurilta osin teemoiksi sellaisia kohteita, jotka kyselyssä 
nousivat vastaajien mielestä vetovoimaisimmiksi. Valintaan vaikutti myös se, 
mitä kohteita itse Vantaalla pidin vetovoimaisina. Toisaalta yhtenä kriteerinä 
oli myös se, mitä kohteita jollakin tietyllä alueella on niin monta, että siitä 
saisi muodostettua sopivan pituisen pyöräreitin.  

6.3.1 Suuralueiden yleisreitit 

Vantaan suuraluekierroksia on oppaassa kuusi. Näistä reiteistä neljä kattaa 
melko monipuolisesti koko suuralueen kaupunginosat, ja ne kulkevat oppaas-
sa nimellä suuraluekierros. Kahden suuralueen yleisreitit esittelevät monipuo-
lisesti erilaisia kohteita matkan varrella, mutta nämä reitit eivät kierrä niin 
kattavasti kaikkia kaupunginosia omalla suuralueellaan, joten en halunnut ni-
mittää niitä suuraluekierroksiksi. Nämä reitit ovat Hakunila–Länsimäki-
kierros Itä-Vantaalla, sekä Joenvarsikierros Aviapolis-Kirkonkylä Keski-
Vantaalla. Hakunilan reitti on pituudeltaan 17 kilometriä, ja oppaassa esitelty-
jä kohteita reitin varrella on kahdeksan. Reitillä on muun muassa suuri Ojan-
gon ulkoilualue hyväkuntoisine metsäreitteineen sekä Håkansbölen kar-
tanopuisto, joka on valtakunnallisesti merkittävä suojelukohde. Länsimäessä 
on kiinteänä muinaismuistona suojeltu ensimmäisen maailmansodan aikainen 
linnoitusalue. Lisäksi kierroksella ohitetaan Fazerin makeistehdas sekä Van-
taan uusi jätteidenpolttolaitos.  
 
Aviapoliksen ja Helsingin pitäjän kirkonkylän joenvarsikierros on 13 kilomet-
riä pitkä reitti, josta noin puolet reitistä kulkee hiekkateitä pitkin Keravanjoen 
ja Vantaanjoen varressa. Reitti oli tarkoitus nimetä Aviapoliksen suuralueen 
kierrokseksi. Reitiltä kuitenkin puuttui useita alueen kaupunginosia, ja reitti 
kulki myös Tikkurilan suuralueen puolella Helsingin pitäjän kirkonkylässä, 
joten päätin nimetä reitin toisin, jotta nimi kuvastaisi paremmin reitin sisältöä. 
Oppaassa esiteltyjä kohteita kierroksella on 16, muun muassa Vantaan vanhin 
luonnonsuojelualue Tammistossa sekä Backaksen historiallinen kartanomiljöö 
Kartanonkoskella.  
 
Tikkurilan suuralueen reitti on 18 kilometriä pitkä. Kohteita reitillä on 21. 
Tikkurilan reitti Keski-Vantaalla alkaa Tiedekeskus Heurekalta, ja sen varrel-
la on useita luonto- ja historiakohteita sekä myös asuinalueita. Kierroksella 
esitellään muun muassa Suomen vanhinta säilynyttä rautatieasemaa, Tikkuri-
lankoskea, jonka ympärille koko Tikkurilan teollisuus alkoi aikanaan kehittyä 
sekä Vantaan pienintä kaupunginosaa, Helsingin pitäjän kirkonkylää. Myyr-
mäen suuralueen reitti on 24 kilometriä pitkä,  ja se on oppaan reiteistä pisin. 
Oppaassa esiteltyjä kohteita reitillä on 21. Länsi-Vantaalla Myyrmäen suur-
alueella on runsaasti luontoa, ja reitillä käydäänkin kolmella luonnonsuojelu-
alueella, kahdella kosteikolla, neljällä viheralueella sekä Vantaankoskella, 
jonka yli kulkee myös historiallinen Kuninkaantie. Kierroksella esitellään 
myös muutamia muita historiallisia ja kulttuurillisia kohteita. 
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Koivukylän suuralueen reitillä pituutta kertyy 17 kilometriä, ja esiteltyjä koh-
teita reitillä on 12. Kohteista yhdeksän on erilaisia luontokohteita, kuten kos-
kia, viheralueita, luonnonsuojelualue sekä kaksi kaunista luonnontilaisessa 
uomassaan mutkittelevaa purokohdetta, Tervaoja ja Rekolanoja. Kivistön 
suuralueen reitti on 20 kilometriä pitkä, ja kohteita reitillä on 14. Kivistön 
suuralue on Vantaan alueista suurin ja asukastiheydeltään pienin. Alueella 
onkin runsaasti luonnonsuojelualueita sekä muita luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittäviä alueita. Monet näistä alueista on kuitenkin hankalasti 
pyörällä saavutettavissa, eikä asutuksesta kauempana sijaitsevilla alueilla ole 
pyöräteitä. Kivistön reitti kulkee päällystettyjä teitä pitkin, sillä alueella ei ole 
paljoa hiekkateitä, ja toisaalta halusin mukaan myös nopeamman, maantie-
pyöräilijöille sopivan reitin. Kivistössä sijaitsee vuoden 2015 asuntomessu-
alue sekä Vantaan ensimmäinen pikapyörätie, eli pyöräilyn laatukäytävä. Rei-
tillä poiketaan myös Myyrmäen suuralueen puolella Vantaankosken maise-
missa.  

6.3.2 Teemareitit 

Teemareittejä oppaaseen muodostui kuusi. Näistä reiteistä tosin Tikkurila–
Hakunila-kierros ei varsinaisesti sisällä mitään tiettyä teemaa, mutta koska 
reitti kulkee suuralueiden välillä, se ei myöskään sisälly suuraluereitteihin. 
Kierros on 16 kilometriä pitkä, ja reitillä on 19 esiteltyä kohdetta. Kohteet 
ovat sekä historiaa että luontoa esitteleviä. Reitillä on osittain samoja kohteita 
kuin Tikkurilan ja Hakunilan suuralueiden kierroksilla, mutta myös muita 
kohteita on mukana. Reitti lähti alun perin muodostumaan sen perusteella, että 
halusin oppaaseen mukaan Tikkurilan ja Hakunilan välimaastossa sijaitsevan 
Kalkkikallion suojelualueen, joten päätin tehdä kaupunginosien välille yhden 
reitin. Kalkkikalliolla kulkee hyväkuntoinen luontopolku, joka johdattaa lähes 
65 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevalle näköalapaikalle. Tämäkin 
reitti pääosin kulkee päällystettyjä teitä pitkin, joten se soveltuu hyvin Kivis-
tön reitin lisäksi maantiepyöräilijöille.  

 
Tikkurilan suuralueen puistokierros esittelee kuutta eri puistoaluetta 16 kilo-
metrin matkallaan. Reitti kulkee luonnonläheisissä maisemissa Keravanjoen 
ja Kylmäojan varsilla. Oppaassa esitellään lisäksi useita historiallisia kohteita. 
Kaiken kaikkiaan reitillä on 19 esiteltyä kohdetta. Länsi-Vantaan luonnonsuo-
jelualuekierros on 23 kilometriä pitkä, ja reitillä tutustutaan neljään eri luon-
nonsuojelualueeseen: Kakolanmäkeen, Pitkäkoskeen, Mätäojaan sekä Petik-
koon. Petikko on Läntisen Vantaan suurin viheralue, ja alueella on upeat ul-
koilumaastot. Suojelualuetta Petikon 1 700 hehtaarista on 54 hehtaaria. Pitkä-
kosken luonnonsuojelualue sijaitsee Vantaanjoen varressa, ja suojelualueella 
virtaava koski on Vantaanjoen toiseksi pisin. Mätäojan puronvarsiluonto on 
kasvustoltaan erittäin monipuolinen. Kakolanmäellä puolestaan on muun mu-
assa Ancylus-järven muinaisranta sekä arvokas kallioketo. Reitin varrella on 
myös muita luonto- ja historiakohteita, ja kaiken kaikkiaan kohteita on 11.  
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Aviapolis–Haltiala-kierros Keski-Vantaalla tutustuttaa erityisesti luontokoh-
teisiin sekä Aviapoliksen alueella että Helsingin puolella Keskuspuistossa. 
Reittiä lähdettiin rakentamaan nimenomaan niin, että haluttiin mukaan Van-
taanjoen varressa kulkeva reitti Helsingin puolella, sillä se on maisemallisesti 
erittäin hieno. Vantaan puolella ei kulje joenvarsireittiä samalla kohtaa. Kier-
ros on 15 kilometrin mittainen, ja sen varrella on 13 esiteltyä kohdetta. Itä-
Vantaan vesistökierros Korso-Leppäkorpi-Vallinoja on reiteistä lyhin, ainoas-
taan 10 kilometrin mittainen. Reitillä on viisi esiteltyä kohdetta, joista kolme 
on vesistökohteita: Leppäkorven maauimala sekä kaksi puroa, joista toisessa 
on myös pieni koski. Lisäksi reitillä kierretään Leppäkorven laajin suoalue 
ulkoilureitteineen sekä Korson keskuspuiston kaunis viheralue. Vesistökierros 
Keravanjoki-Kuusijärvi Itä-Vantaalla on 11 kilometrin mittainen. Reitti kier-
tää Keravanjoen varressa kolme hienoa koskikohdetta sekä muun muassa 
Vantaan suosituimman ja suurimman uimarannan, Kuusijärven. Reitin kah-
deksasta kohteesta kuusi on vesistökohteita. Halusin suunnitella myös hieman 
lyhyempiä reittejä, sillä teettämässäni kyselyssä kaiken pituisia reittejä toivot-
tiin, ja lyhyempiä reittejä voi pyöräillä helposti lastenkin kanssa. 
 
Teemareittien laatiminen osoittautui huomattavasti haasteellisemmaksi kuin 
alussa kuvittelin. Huomasinkin, että monet saman aihepiirin kohteet ovat 
Vantaalla hyvin hajallaan, tai pyöräillen saavuttamattomissa. Alun perin tar-
koituksena oli suunnitella esimerkiksi kartanokierros, mutta kartanot ovat si-
joittuneet niin kauas toisistaan, että tarpeeksi montaa kartanoa ei saanut nipu-
tettu yhden reitin varrelle, jotta reittiä olisi voinut kutsua kartanokierrokseksi. 
Teemareitit olivat haastavia toteutettavia, mutta olen kuitenkin ihan tyytyväi-
nen niihin reitteihin, mitä lopulta sain suunniteltua.  

6.4 Oppaan kohde-esittelyt 

Laadin kohde-esittelytekstejä samanaikaisesti reittisuunnittelun kanssa. Jokai-
sen suunnitellun reitin jälkeen keräsin Wordiin reitin varrelle osuvat kohteet, 
ja aloin etsiä kohteista tietoa. Käytin hyväkseni Vantaan kaupungin erilaisia 
julkaisuja, kuten luonnonsuojelualuekartoitusta, kulttuurimaisemaselvitystä, 
virtavesiselvityksiä ja aiempia pyöräilyoppaita. Etsin tietoa paljon myös In-
ternetistä Vantaan kaupungin sivuilta, museoviraston sivuilta sekä muilta si-
vuilta, joilta löysin aineistoa kohteista. Käytin hyväkseni myös omaa havain-
nointia kun vierailin kohteissa. Kokosin kohde-esittelytekstit kaiken sen ai-
neiston perusteella, mitä eri lähteistä löysin. Tämä oli melko haastavaa, sillä 
joistain kohteista tietoa oli paljon, ja se saattoi poiketa eri lähdeaineiston välil-
lä, ja joistain kohteista tietoa ei meinannut löytyä juuri mitään. Koska kohde-
esittelytekstit täytyi pitää hyvin lyhyinä, oli myös vaikeaa saada tiivistettyä 
oleellisin tieto muutamaan lauseeseen. Kirjoitin ensin hieman pidempiä esitte-
lytekstejä, ja kun vein tekstit myöhemmin taitto-ohjelmaan, niin huomasin et-
tä niillä reiteillä joilla kohteita on eniten, ei kaikki esittelytekstit mahtuneet-
kaan yhdelle sivulle. Jouduin vielä siis loppuvaiheessa taiton yhteydessä kar-
simaan esittelytekstejä jonkin verran. 
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Lähetin kohde-esittelytekstit 21.5.2015 Vantaan Poljin-työryhmälle luettavak-
si. Kommentointiaikaa oli 27.5.2015 saakka. Sain kommentteja teksteistä 
kuudelta eri asiantuntijalta, muun muassa kaavasuunnittelijoilta. Teksteistä 
löytyi useampia asiavirheitä esimerkiksi vuosiluvuissa. Lisäksi osa korjasi 
kirjoitusvirheitä ja ehdotti joitain sanamuutoksia. Olikin erittäin hyvä, että 
niin moni ehti tekstejä kommentoimaan, ja sain korjattua oikeat tiedot oppaa-
seen. Kävin kohde-esittelyitä läpi myös työpaikallani ohjaajani kanssa, ja hän 
antoi korjausehdotuksia  luontokohteiden esittelyteksteihin sekä yleiseen teks-
timuotoon. Olisi ollut hyvä saada esittelytekstit aiemmin kommentoitavaksi 
jolloin olisi pystynyt lähettämään esimerkiksi vanhoja rakennuksia koskevat 
tekstit museolle tarkistettavaksi. Nyt kommentointiaika oli kuitenkin niin ly-
hyt, ettei kaikkia eri alojen osaajia pystynyt huomioimaan, vaan pyrittiin kor-
jaamaan suurimmat asiavirheet. 

6.5 Oppaan taitto ja ulkoasu 

Työpaikan opinnäytetyöohjaajani Jarmo Honkanen taittoi yhdestä suunnitte-
lemastani reitistä koevedoksen 9.4. jotta näimme suuntaa antavasti miltä opas 
tulisi näyttämään, ja miten karttamme toimisi Helsingin kotiseutureittien tait-
topohjassa. Koevedoksesta huomasimme, että reittien pohjakartaksi pitää vali-
ta yksinkertaisempi kartta kuin pohjana käyttämäni opaskartta. Kartasta erot-
tui liikaa yksityiskohtia, jolloin se näytti sekavalta. Latasin Mapinfoon poh-
jaksi Vantaan yleiskartan, jonka alle laitoin yksinkertaisemman opaskartan. 
Lisäsin yleiskarttaan läpinäkyvyyttä sen verran, että alla oleva opaskartta nä-
kyi hieman läpi. Näin kartasta tuli selkeämpi. Totesimme myös että painetusta 
oppaasta on tehtävä isomman kokoinen kuin edellinen Vantaa pyöräillen -
opas, joka on pienempi kuin A5-kokoinen. Kartat ovat sen veran suuria, ettei-
vät ne olisi mahtuneet millään sen kokoiseen oppaaseen.  
 
Aloitin taittoprosessin 1.6.2015. Alun perin suunnitellusta kahden viikon tait-
toajasta myöhästyin siis viikolla muiden työkiireiden vuoksi. Taitoin oppaan 
InDesign-ohjelmalla, jonka käyttöön sain opastusta työpaikkaohjaajaltani 
Jarmo Honkaselta. Taitto-ohjelma ei ollut minulle ennestään tuttu, joten taitto 
sujui alkuun melko hitaasti. Oppaasta tuli sekä A4-kokoinen tulostettava ja 
ladattava versio että A5-kokoinen paperinen opasvihko. Tämä tarkoitti sitä, 
että taitto-ohjelmassa täytyi tehdä kartat ja kohde-esittelyt kahdelle eri taitto-
pohjalle. A5-kokoisessa painetussa oppaassa kartat ovat koko aukeaman ko-
koisena, eli myös A4-kokoisena, mutta sivujen väliin jää taitoskohta. Jotta 
tuon taitoskohdan sai huomioitua, niin painetun oppaan kartoissa ei voinut 
suoraan hyödyntää samaa A4-kokoista taittopohjaa (liite 3).  
 
Alun perin ajatuksena oli, että painetusta oppaasta tulisi A5-kokoinen sivulle 
aukeava, eli kirjan tavoin toimiva vihkonen. Tällöin kartta olisi ollut au-
keaman vasemmalla sivulla ja kohde-esittelyt aukeaman oikealla sivulla, jol-
loin molemmat olisivat olleet A5-kokoisia. Taitoin yhdestä reitistä tällaisen 
aukeaman jonka tulostin kokeeksi. Työpaikkaohjaajani kanssa totesimme sen 
olevan niin pieni, että kartasta ja teksteistä on vaikea saada selvää. Tulimme-
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kin siihen tulokseen, että oppaan sivut aukeaisivatkin ylöspäin, jolloin kartta 
voisi olla koko aukeaman kokoinen (A4) ja kohde-esittelyt seuraavalla au-
keamalla myös A4 kokoisena. Osa reiteistä kulkee enemmän etelä-
pohjoissuunnassa, ja osa enemmän itä- länsisuunnassa, joten osa kartoista piti 
asettaa oppaaseen vaakaan ja osa pystyyn. 

 
Aloitin taiton siten, että tallensin Mapinfosta jokaisen reitin yksitellen kuva-
tiedostona, jonka asettelin Photoshopilla oikean kokoiseksi ja tämän jälkeen 
siirsin kartan InDesign-ohjelmaan. Mapinfossa tein reiteille kohteiden kohdal-
le pienet pisteet sekä lisäsin mittakaavajanan. InDesign-ohjelmalla loin suu-
remmat ympyränmuotoiset kohdepisteet, jotka sijoitin alkuperäisen kartan 
pisteiden päälle. Nämä pisteet numeroin kohdenumeron mukaan, ja kohde-
esittely-sivulla samanlainen ympyrä samalla numerolla kohdentaa oikean esit-
telytekstin kohteeseen kartalla. InDesign-ohjelmassa lisäsin kartalle myös 
Photoshopissa laatimani pohjoisnuolen sekä reitin pituuden kertovan kuvak-
keen. Kohde-esittelysivulle merkitsin kohteiden perään kahvilat sekä eväiden-
syöntipaikat. Kahvilasymboliksi valitsin kahvikupin, ja eväidensyöntipaikaksi 
ristikkäin olevan haarukan ja veitsen. Lisäsin taitto-ohjelmassa myös reittien 
varrella sijaitsevat oleellisimmat tiennimet, sillä kaikki nimet eivät erottuneet 
pohjakartalta tarpeeksi selvästi, ja osa tiennimistä jäi myös reittiviivan alle 
piiloon.  

 
Oppaan kanteen halusin pyöräilijän kuvan, jota laatimassani kyselyssäkin toi-
vottiin. Hyvää kuvaa ei ollut valmiina, joten kuva piti ottaa itse. Päädyimme 
kuvaamaan työpaikkamme lähellä Kartanonkoskella Illenpuistossa, jonka 
keskellä on sorsalampi ja sitä ympäröi monipuolinen kasvillisuus. Olin itse 
kuvassa pyöräilijänä, ja työpaikkaohjaajani Jarmo Honkanen otti kuvan. Op-
paan ulkoasun perusilme määräytyi Helsingin kotiseutureittien pohjan mu-
kaan, sillä käytimme taitto-ohjelmassa samaa pohjaa. Vantaan kaupunki oli 
saanut luvan pohjan käyttöön Helsingin kaupungilta. Muutin oppaan pohjavä-
rin kuitenkin sinisestä vihreäksi. Reittiviivat olin alun perin suunnitellut sini-
sellä katkoviivalla, mutta muutin lopuksi reitit punaiseksi yhtenäiseksi viivak-
si (kuva 9, s. 33), sillä se erottui karttapohjasta paremmin. Kohteet merkitsin 
kartalle punareunaisella ympyrällä, jonka keskellä on musta numero valkoi-
sella pohjalla. 
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Kuva 9. Uudet reittiviivat kartalla 

 
Edellinen opas on painettu vain suomeksi, ja nyt tuntui ajankohtaiselta miettiä 
oppaan julkaisua myös ruotsiksi ja kenties englanniksikin. Vantaan väestöstä 
kuitenkin joka kymmenes on vieraskielinen (Vantaan kaupunki 2010). Koska 
Vantaalla oli samaan aikaan käynnissä Internet-sivujen uudistus joiden tekste-
jä kielenkääntäjät työstivät, ei käännöstyö onnistunut samanaikaisesti suo-
menkielisen oppaan julkaisun kanssa. Asia jäi harkintaan, ja mahdollisesti 
käännös toteutetaan myöhemmin toimeksiantajan niin halutessa.  

6.6 Reittien testaus ja viimeistely 

Halusin koeajaa kaikki suunnittelemani reitit läpi, jotta tiedän, millaisia reitit 
ovat. Koeajo osoittautui erittäin tärkeäksi, sillä huomasin joka reitillä jotain 
muutettavaa. Joissain kohti esimerkiksi puuttui tie tai se oli huonokuntoinen 
tai huomasin jonkin toisen reittivalinnan olevan järkevämpi, jolloin jouduin 
ajamaan useampia pätkiä nähdäkseni, mikä vaihtoehto on toimivin. Kaikilla 
reiteillä matkaa kertyi enemmän kuin reitin oppaassa oleva pituus on. Kolme 
reiteistä kävin juoksemassa, sillä Itä-Vantaalle olisi ollut liian pitkä siirtymä-
matka, eikä pyörä mahtunut autoon. Reitit, jotka juoksin, olivat Korso–
Leppäkorpi–Vallinoja-vesistökierros, Keravanjoki–Kuusijärvi-vesistökierros 
sekä Hakunila–Länsimäki-kierros. Useammalta reitiltä jouduin käydä myö-
hemmin juoksemassa tai pyöräilemässä joitain osuuksia uudestaan, kun tein 
muutoksia reitteihin, joita en ollut ensimmäisellä koeajolla käynyt testaamas-
sa. Joitain lyhyimpiä pätkiä muuttaessani käytin hyödykseni Google Street 
view -palvelua, kun ei tuntunut järkevältä lähteä 15 kilometrin päähän katso-
maan yhtä 100 metrin mittaista tienpätkää. Reittitestauksessa kaiken kaikki-
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aan juoksukilometrejä kertyi noin 65 ja pyöräilykilometrejä noin 230. Kaikki 
pyöräillyt reitit koeajoin vaihteettomalla Jopo-merkkisellä pyörällä, joten ai-
nakin tiedän varmasti, että kaikkiin kohteisiin pääsee tavallisella pyörällä. 
Yhdelle pyöräilyreitille otin äidin mukaan ja kolmelle juoksureitille mukaan 
lähti kaveri. Näin sain muutamalle reitille myös ulkopuolisen näkökulmaa rei-
tin toimivuudesta.  
 
Aloitin reittien koeajon huhtikuussa kun kelit alkoivat olla suotuisia pyöräilyl-
le. Koeajoin ensimmäisen reitin 9.4.2015 Tässä vaiheessa olin suunnitellut 
kuusi reittiä, jotka jossain määrin kattoivat kaikki Vantaan suuralueet. Kaikki 
reitit oli suunniteltu ja testattu 8.5.2015 mennessä, eli viikkoa aikaisemmin 
kuin olin tavoitteeksi asettanut. Tämän jälkeen kävin vielä tekemässä joitain 
tarkistuskäyntejä muutamaan kohteeseen jotka olivat tulleet viime hetkellä 
mukaan. Minulla oli reiteillä Polarin GPS-kellollinen sykemittari, jonka avul-
la sain pyöräilemäni reitin kartalle sekä reitin korkeuserotiedot ja nousujen ja 
laskujen määrän metreinä. Nämä tiedot oli tarkoitus laittaa mukaan oppaaseen 
reittien tietoihin, mutta koska reitteihin tuli myöhemmin muutoksia, ja kävin 
niitä erilaisissa pätkissä testaamassa, eivät nousujen ja laskujen määrät olleet 
enää niin luotettavia, että olisin uskaltanut niitä oppaassa ilmoittaa.  
 
Pääsääntöisesti reittien pyöräily sujui hyvin. Kun itse on pyöräillyt reitit läpi, 
myös usko reittien toimivuuteen on vahvempi, kuin jos olisi suunnitellut reitit 
vain kartalla, ilman omaa kokemusta. Reittien testivaiheessa myös itse huo-
masin metsien ja vesistökohteiden rauhoittavan vaikutuksen. Olikin mielestä-
ni tärkeää pyrkiä suunnittelemaan vähintään yksi metsä- tai vesistökohde joka 
reitille. Reittien koeajolla tutustuin Vantaaseen aivan uusin silmin, ja näin pal-
jon uusia upeita kohteita, joiden olemassa olosta en aiemmin ollut edes tien-
nyt. Testauksen aikana olin melko vakuuttunut, että oppaan avulla moni pyö-
räilijä löytää uusia kohteita Vantaalta ja voi nauttia Vantaan tarjoamista kau-
niista luonto- ja kulttuurikohteista. Toisaalta reiteistä jäi pieni epävarmuus, et-
tä olisiko voinut jotain toteuttaa paremmin, mutta varmastikaan koskaan en 
olisi voinut päästä itseäni täysin tyydyttävään lopputulokseen. Valmis pyöräi-
lyopas on tämän työn liitteenä (liite 4). 
 

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaiken kaikkiaan oppaan suunnitteluprosessi sujui hyvin ja suunnitelmien 
mukaisesti. Aikataulu piti muuten suunnitelmien mukaisesti, mutta taitto vii-
västyi viikolla, jolloin tarkimmat viimeistelyt jäivät tekemättä kiireen vuoksi. 
Myös opaskarttojen lataaminen Internetiin ja lähettäminen painoon jäi toi-
meksiantajan tehtäväksi. Aikataulu oli melko tiukka työmäärään nähden. Pro-
sessi alussa työmäärän hahmottaminen oli hieman vaikeaa, ja esimerkiksi reit-
tien koeajon tärkeys korostui vasta ensimmäisen testireitin jälkeen, kun huo-
masi, kuinka paljon muutoksia sen perusteella joutuukin tekemään. Vasta rei-
tin varrella huomaa, mikä on toimiva ratkaisu ja mikä ei. Reittien viimeiseen 
viimeistelyyn meni yllättävän paljon aikaa, kun vielä viime hetkillä touko-
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kuun loppupuolella epävarmuus iski, ja useampaan reittiin piti tehdä vielä 
pieniä muutoksia. Taittoa olisi pitänyt päästä testaamaan aikaisemmin, sillä 
kohteiden esittelytekstit olivat liian pitkiä, ja niitä piti taitto-ohjelmassa vielä 
lyhentää. Osa tehdystä työstä meni siis hukkaan, kun kaikkia esittelytietoja ei 
voinutkaan hyödyntää. 
 
Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisin suunnitellut vielä Aviapoliksen suuralu-
een ja Hakunilan suuralueen reitin siten, että ne kattavat suurimman osan alu-
eiden kaupunginosista. Ihanteellisin tilanne olisi ollut suuraluekierrosten osal-
ta, että ne olisivat kattaneet kaikki suuralueiden kaupunginosat. Toisaalta olisi 
kuitenkin ollut mahdotonta saada kaikkia mukaan ilman, että reiteistä olisi 
tullut todella pitkiä. Kaikissa kaupunginosissa ei myöskään ollut mitään näh-
tävyyksiä. Nyt suunnittelu toteutui siis kohteiden ehdoilla. Eli pääosin pyöräi-
lyreitti kulkee sieltä, missä on jotain nähtävää, jota oppaassa voi esitellä. 
Teemareittien osalta suunnittelu osoittautui luultua hankalammaksi, sillä sa-
man kategorian kohteet sijaitsevat ympäri Vantaata, eikä järkeviä kokonai-
suuksia tuntunut löytyvän kovin montaa ilman, että reitti olisi muodostunut 
liian pitkäksi.  

7.1 Työn onnistumisen arviointi 

Pyöräilyoppaalle oli selkeä tarve, ja opinnäytetyö oli myös vahvasti kytkök-
sissä ympäristösuunnittelijan työhön. Työstä tuli sellainen kuin toimeksiantaja 
toivoi, ja opas on sellaisenaan valmis käyttöön otettavaksi. Pyöräilyoppaan 
laatimisprosessi sujui itsenäisesti ja useita uusia työtapoja käyttäen paikkatie-
to-ohjelmassa sekä taitto-ohjelmassa.  
 
Työ valmistui toimeksiantajan kanssa alkuvuonna sovittujen aikataulujen 
puitteissa, ja oppaalle asetetut tavoitteet täyttyivät. Oppaasta tuli käyttäjäänsä 
palveleva, koko Vantaan kattava paketti, joka hyvin todennäköisesti saa ihmi-
siä lähtemään pyöräretkelle. Kysyntää oppaalle on ollut, sillä pitkin kevättä si-
tä on Vantaan kaupungilta jo kyselty. Reitit onnistuivat loppujen lopuksi mie-
lestäni hyvin, mutta osasta jäi myös pieni epävarmuus. Ensimmäisten reittien 
koeajosta oppaan julkaisuun kului yli kuukausi, joten reiteille on saattanut tul-
le esimerkiksi tietöiden aiheuttamia muutoksia.  
 
Projekti oli mielenkiintoinen ja paljon uusia asioita opettava. Erilaisten oh-
jelmien, suunnittelutyön ja tiedonhakuprosessin lisäksi opin paljon myös Van-
taasta, ja sen historiasta ja luonnosta. Reittien suunnittelun myötä myös löysin 
Vantaalta hienoja kohteita joiden olemassa olosta en tiennytkään. Uskon, että 
moni muukin pyöräilijä löytää itselleen uusia kohteita ja voi nauttia Vantaan 
tarjoamista luonto- ja kulttuurikohteista.  
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7.2 Kehitysehdotukset 

Koska kaupunkirakenne elää jatkuvasti, uutta rakennetaan, vanhaa puretaan, 
ja teiden paikkoja siirretään, olisi suositeltavaa päivittää opas noin kahden 
vuoden kuluttua. Kun olemassa olevat kartat, kohde-esittelyt ja taittopohjat on 
jo olemassa, ei itse päivittäminen ole suuritöinen prosessi. Reitit täytyy uudes-
taan koeajaa, mikä on toki aikaa vievää. Ajantasaiset pyöräilyoppaat ovat kui-
tenkin oleellinen osa vapaa-ajan pyöräilyä.  
 
Tekniikan kehittyessä, myös oppaan seuraavan päivityksen yhteydessä voi 
kartoista saada jo uusia julkaisumuotoja. Tämän projektin yhteydessä aika ei 
esimerkiksi riittänyt selvittämään, olisiko reittejä saanut reaaliaikaisesti satel-
liittiseurantaan, jotta pyöräilijä olisi helposti voinut seurata omaa etenemis-
tään kartalla. Tällainen olisi saattanut olla esimerkiksi sykemittarin GPS-
ominaisuuden kautta jotenkin mahdollista. Kartan päivityksen yhteydessä 
myös Internetissä oleviin karttoihin voisi liittää kohteiden yhteyteen kameran 
kuvan, jota klikkaamalla saa esiin kuvan kohteesta.  
 
Pyöräilyn edistämissuunnitelman tukemiseksi Vantaalla voisi harkita kaupun-
kipyörien hankkimista tai vaihtoehtoisesti jonkinlaista polkupyörävuokrausta. 
Vapaa-ajan pyöräilyoppaat olisivat erinomainen väline myös turisteille tutus-
tua Vantaaseen, mutta harvemmalla matkailijalla on mukanaan oma polku-
pyörä. Jos työn toimeksiantaja päättää teettää oppaasta englanninkielisen 
käännöksen, voisi opasta hyödyntää myös ulkomaalaiset turistit. Oppaan 
käännättäminen ruotsiksi ja englanniksi on erittäin suositeltavaa.  
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Liite 1 
 
KYSELYN SAATE  

 

Kerro näkemyksesi Vantaan vapaa-ajan pyöräilyreiteistä 
ja reittikarttojen saatavuudesta  
 
Vantaan vapaa-ajan pyöräilyreittiopas julkaistaan kesäksi. 
Opas sisältää valmiiksi piirretyt reitit kartalla, sekä lyhyet kohdekuvaukset reitin varrella 
nähtävistä luonto- ja kulttuurikohteista. 
 
Voit vaikuttaa oppaan ja reittien suunnitteluun vastaamalla kyselyyn 30.3.2015 mennessä. 
Kyselyn tavoitteena on kartoittaa vapaa-ajan pyöräilystä kiinnostuneiden näkemyksiä Van-
taan pyöräilyreiteistä, reittikarttojen saatavuudesta sekä luonto- ja kulttuurikohdetoivomuk-
sista.  
 
Kysely tapahtuu sähköisesti ohessa olevan linkin kautta. Aikaa kyselyyn vastaamiseen me-
nee noin 3-5 minuuttia. Kyselyn vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäisiin vastaajiin, ja 
tulokset julkaistaan ainoastaan yhteenvetomuodossa Hämeen ammattikorkeakoululle tehtä-
vän kestävän kehityksen opinnäytetyössä. 
 
Kiitos vaivannäöstänne ja vastauksistanne. 
 
Kyselyyn  
 
 
Lisätietoa: 
Anne Heinonen 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
anne.heinonen@student.hamk.fi 
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VANTAA PYÖRÄILLEN -REITTIOPAS 
 

 
 

Vantaa pyöräillen -opas tutustuttaa Vantaan luontoon ja historiaan valmiiden kotiseutupyöräilyreittien avulla. 
Oppaassa on esiteltynä reittien varrella sijaitsevia luonto- ja kulttuurikohteita lyhyin kohdekuvauksin. Kartan avulla voi suun-
nistaa valmiin reitin läpi tai yhdistellä eri reittejä oman mielenkiinnon ja pyöräilykunnon mukaan. Osassa reiteistä pääpaino 
on tietyn teeman mukaisissa kohteissa. Oppaaseen on valittu monipuolisesti erilaisia helposti pyörällä saavutettavia kohteita 
asuinalueiden lähiympäristöstä. Vantaalla on myös paljon muita kiinnostavia kohteita, joita ei ole esitelty tässä oppaassa. 
Pyörällä voikin halutessaan poiketa reitiltä tutustumaan myös muihin itseään kiinnostaviin kohteisiin. 

Pyöräilyreitit kulkevat sekä asfaltoiduilla pyöräteillä että hiekkaisilla ja metsäisillä ulkoilureiteillä. Reitin aloituspisteen voi valita 
itse ja reittiä voi kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Kohteiden sijainti on merkitty kartalle punareunaisella ympyrällä, jonka 
sisällä on numero. Viereisen sivun kohdeluettelosta samalla numerolla löytyy kohteen esittelyteksti.  

Koska oppaan tarkoituksena on esitellä Vantaan luontoa ja kulttuuria mahdollisimman monipuolisesti, reitti ei aina välttämättä 
ole lyhyin mahdollinen. Reitti on merkitty kartalle puanisella viivalla. Oppaassa on esitetty myös joitakin kiertoreittimahdolli-
suuksia. Hieman reitiltä sivussa oleviin kohteisiin voi poiketa merkittyä vaaleanpunaista viivaa seuraten. Lisäksi joissain koh-
teissa voi jättää pyörän parkkiin ja tutustua kohteeseen lähemmin kävellen. Kaikki oppaan reitit voi ajaa tavallisella pyörällä. 

Reitit voi tulostaa paperille (A4) tai ladata QR-koodilla älypuhelimelle tai tabletille. Mikäli reitin tallentaa pdf-muodos-
sa tietokoneelle, sen lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -ohjelma. Voit myös suunnitella oman reitin käyttäen hyväkse-
VL�+6/�Q�S\|UlLO\Q�MD�NlYHO\Q�UHLWWLRSDVWD�RVRLW�WHHVVD�KWWS���SN�UHLWWLRSDV�¿���

           Pyöräilyoppaan reitti
           Johdattaa oppaassa esiteltyyn kohteeseen reitiltä poiketen
           Vaihtoehtoinen reitti
         
           Kahvila, kioski tai ravintola
         
 Eväspaikka  

         
           Kahvila, kioski tai ravintola           Kahvila, kioski tai ravintola
         
 Eväspaikka  

           Kahvila, kioski tai ravintola

Vantaa pyöräillen
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ͻ� EŽƵĚĂƚĂ�ĂŝŶĂ�Ɵ�ůĂŶƚĞĞƐĞĞŶ�ƐŽƉŝǀĂĂ�ŶŽƉĞƵƩ�Ă�ũĂ�ŬćǇƚć�ƚĂƌǀŝƩ�ĂĞƐƐĂ�ƐŽŝƩ�ŽŬĞůůŽĂ͘�
ͻ�
ͻ� ^ƵŽũĂƟ�Ğƚć�ƉŝƚŬŝŶ�ƐĂĂ�ƉǇƂƌćŝůůć͕�ŬƵŶ�ƉǇƂƌćƟ�Ğ�ũĂƚŬƵƵ�ƐĞŶ�
ͻ� ŵŽůĞŵŵŝŶ�ƉƵŽůŝŶ͘�

ͻ� :ĂůŬĂŬćǇƚćǀćůůć�Ğŝ�ƐĂĂ�ƉǇƂƌćŝůůć͘��ůůĞ�ϭϮͲǀƵŽƟ�ĂƐ�ůĂƉƐŝ�ƐĂĂ�
ͻ� ƉǇƂƌćŝůůć�ũĂůŬĂŬćǇƚćǀćůůć͕�ŵƵƩ�Ă�ŚćŶ�Ğŝ�ƐĂĂ�ĂŝŚĞƵƩ�ĂĂ�ŬŽŚƚƵƵƚŽŶƚĂ�ŚćŝƌŝƂƚć�ũĂůĂŶŬƵůƵůůĞ͘


