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Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kempeleen kunta ovat tilanneet 

opinnäytetyönä selvityksen erilaisten korkeatasoisten pyöräilyväylien sosiaalisista, talou-

dellisista ja liikenteellisistä vaikutuksista. Tavoitteena oli tutkia, millaisia vaikutuksia kor-

keatasoisilla pyöräilyn infrastruktuuriratkaisuilla on ollut toteutuksen jälkeen. Lisäksi sel-

vitettiin, onko tällaisista ratkaisuista ollut hyötyä, jotta muun muassa voidaan perustella 

tulevia investointihankkeita.  

 
Infrastruktuurihankkeiden vaikutuksia kartoitettiin taustaselvityksen sekä asiantuntija-

haastatteluiden ja kyselytutkimusten avulla. Aluksi selvitettiin, millaisia sosiaalisia, talou-

dellisia sekä liikenteellisiä vaikutuksia baanaverkon kaltaisten ratkaisujen toteuttamisesta 

on eri lähteissä arvioitu, mitattu tai tutkittu syntyvän.  Asiantuntijahaastatteluissa ja tutki-

muksissa selvitettiin korkeatasoisten pyöräteiden eri vaikutuksia. Lisäksi baanaverkon to-

teutukselle arvioitiin terveydellisten- ja ympäristövaikutusten vähenemä ja sen synnyttä-

mät terveyshyödyt.  Analysoinnin tukena käytettiin Maptionnaire-, Webropol- ja HEAT-

työkaluja.  

 
Tuloksissa havaittiin, että baanaverkon kaltaiset ratkaisut lisäävät merkittävästi tervey-

dellisiä hyötyjä ja vähentävät ympäristöpäästöjen vaikutusta. Työn tuloksia hyödynnetään 

Oulun seudun baanaverkon laajuuden määrittelyssä. 

 
Asiasanat: korkeatasoinen pyörätie, baanaverkko, pyöräilyninfrastruktuuri, laatutaso 
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The City of Oulu, the Northern Ostrobothnia ELY Center and the Municipality of Kempele 

have ordered a thesis study of the social, economic and traffic impacts of various high-

quality cycling routes. 

  

The purpose of the project is to find out what the impact of the high-quality cycling infra-

structure solutions have been and whether such solutions have been useful to justify fu-

ture investment projects. 

The working methods were background study and expert interviews and questionnaires. 

In the background study, the social, economic and traffic impacts of the implementation 

of solutions such as the high-quality cycling routes were assessed, measured or investi-

gated from various sources. In this case, the high-quality path is called Baanaverkko. 

Expert interviews and studies explored the different effects of high-quality bicycle paths. 

In addition, the implementation of high-quality cycle path was assessed by the reduction 

in health and environmental impacts and the health benefits it generated. Maptionnaire, 

Webropol and HEAT tools were used to support the analysis. 

The results show that solutions such as the high-quality path significantly increase health 

benefits and reduce the impact of environmental emissions. 

  
The results of the work will be utilized in defining the scope of the Oulu Region Baanav-
erkko. 
 
 
 
 

Keywords: High quality bicycle path, Baanaverkko, cycling infrastructure, quality level 
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KÄSITTEET  

Baana yleistyvä nimitys korkeatasoiselle pyörätielle, jonka 

suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään sovittuja 

laatuvaatimuksia  

HEAT tutkimustyökalu, jonka avulla lasketaan terveydellis-

ten- ja ympäristöllisten vaikutusten taloudellinen ar-

vio 

Hiilidioksidipäästö palamisreaktiossa syntyneitä kaasuja. Hiilidioksidi-

päästöjä syntyy muun muassa ajoneuvojen poltto-

ainepäästöistä. Hiilidioksidipäästöt ovat osallisena 

ilmastonmuutokseen  

Hiukkaspäästö pienistä hiukkasista syntyvä päästö, joka syntyy 

kiinteän ja nestemäisen polttoaineen palamisen 

seurauksena  

Korkeatasoinen pyörätie normaalitasoista pyöräilyväylää korkeatasoisempi 

pyöräilyväylä. Yleensä jalankulkijat ja pyöräilijät 

käyttävät eri tilaa  

Maptionnaire internet-pohjainen karttakyselypalvelu, jonka avulla 

kerätään tietoa johonkin paikkaan kytketyistä ai-

heista 

Pyöräilyverkko pyöräilynverkko, jonka osina toimivat pää-, alue- ja 

paikallisreitit 

Webropol internet-pohjainen kyselytutkimustyökalu, jonka 

avulla voidaan kerätä tietoa ja vertailla saatuja tu-

loksia 
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1 JOHDANTO 

Pyöräilyn edistäminen on kestävän kaupunkiliikenteen avaintekijä. Pyöräily nähdään te-

hokkaana kulkumuotona liikennejärjestelmän ja kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi 

edistämällä pyöräilyä toteutetaan kansallisia sekä kansainvälisiä ilmastotavoitteita. 

Pyöräilyn suosiota pyritään lisäämään parantamalla käyttäjien liikenteellistä ja sosiaalista 

turvallisuutta. Avaintekijöitä ovat pyöräily-yhteyksien jatkuvuus ja selkeys sekä mukavat 

ja turvalliset reitit. 

Oulun seutu on pyöräilyn ykkönen Suomessa. Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen 

mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus oli korkein Oulun seudulla (16 %). Pysyäkseen pyöräi-

lyn ykkösenä Suomessa velvoittaa se, että pyritään parantamaan jatkuvasti pyöräilyn ta-

sokkuutta.  

 

Oulun seudulla pyöräilyn kehittäminen on uudessa nosteessa. Seudun pyöräilyn pääreit-

tisuunnitelma 2030 valmistui keväällä 2017. Tavoitetilanteessa noin 60 kilometrin mat-

kalla pyöräilijöiden esitetään kulkevan eri tilassa jalankulkijoiden kanssa. Oulussa työn 

alla olevassa baanaverkkosuunnitelmassa on jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettua seu-

dullista suunnitelmaa jopa yli 80 km.  

 

Ensimmäinen reilun kahden kilometrin pituinen ’’kaksisuuntainen pyörätie ja tämä rinnalla 

kulkeva jalkakäytävä’’ ja baananverkon laatuvaatimukset täyttävä osa valmistui Kempe-

leen kuntakeskuksen ja Zeppelinin välille lokakuussa 2016. Oulussa on jo toteutettu Lin-

nanmaan baanan 1. vaihe, joka sijaitsee välillä Saaristonkatu - Mäkelininkatu - Syrjätie. 

Seuraavaksi toteutettavia kohteita ovat Linnanmaan baanan 2. vaihe sekä Kajaanintien, 

Maikkulan, Lintulan ja Limingantullin baanojen 1. vaihe.  Nämä kohteet toteutetaan vuo-

den 2019 aikana. Baanaverkon toteuttaminen on osa Oulun seudun pyöräilyn ja jalanku-

lun määrätietoista kehittämistä.  

 

Opinnäytetyössä kartoitetaan, millaisia sosiaalisia, taloudellisia ja liikenteellisiä vaikutuk-

sia baanaverkon kaltaisten ratkaisujen toteuttamisesta on ylipäätänsä arvioitu, tutkittu tai 
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mitattu syntyvän. Arvioinnissa analysoidaan myös eri ympäristötekijöiden vaikutuksia tu-

loksiin. Työssä perehdytään aiempiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin sekä taustaselvityk-

siin. 

Tarkoituksena on selvittää pilottikaupunkien baanaverkon kaltaisten ratkaisujen toteutta-

misen vaikutuksia. Tarkastelussa haastatellaan pilottikaupunkien liikenteen ja maankäy-

tön suunnittelusta vastaavien asiantuntijoiden näkemyksiä. Pilottikohteiksi valittiin Hel-

sinki, Tampere ja Joensuu, koska näissä kaupungeissa on jossain määrin jo toteutettu 

korkeatasoisia pyöräilyn infrastruktuurin ratkaisuja. Lisäksi työssä haastatellaan asian-

tuntijoita, jotka ovat perehtyneet korkeatasoisten pyöräilyväylien hierarkiaan syvemmin 

sekä tutkitaan eri työmenetelmillä korkeatasoisten pyöräilyväylien sosiaalisia ja taloudel-

lisia vaikutuksia.  

 

Työn tukena käytettiin Maptionnaire-, Webropol- ja HEAT-työkaluja. Baanaverkon kaltais-

ten ratkaisujen toteuttamisen sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi tehdään kysely Map-

tionnaire- ja Webropol-työkalulla, jossa haastatellaan Kempeleen ja Linnanmaan pyöräi-

lybaanan käyttäjiä. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan HEAT-menetelmän avulla, jossa 

selvitetään terveydellisten- ja ympäristövaikutusten taloudellinen arvio. Lopuksi tulok-

sissa nostetaan esille merkittävimmät asiat taustaselvityksistä sekä haastatteluista ja tut-

kimuksista. 
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2 KORKEATASOISET PYÖRÄTIET 

2.1 Pyöräilyverkko 

Hyvä pyöräilyverkko on autoliikenteen tapaan hierarkkinen, jossa muista reiteistä kun-

nossapidoltaan ja laadultaan erottuvat tärkeimmät reitit. Pyöräilyverkon hierarkia tulee 

laatia yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa yleiskaavan yhteydessä. Pyöräily-

verkon hierarkia perustuu eritasoisten keskusten välisiin yhteyksiin, jossa keskeisin 

kohde on kaupunkikeskus. Kolmitasoinen toiminnallinen luokitus sisältää pää-, alue- ja 

paikallisverkon (kuva 1). Pyöräilyn pää- ja aluereitit muodostavat yhdessä pyöräilyn ta-

voiteverkon. (Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelma. 2030 - 2017, 2.)  

 

  

KUVA 1. Pyöräilyverkon toiminnallinen luokitus (Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnit-

telu. 2014, 39) 

Kaikilla suurimmilla kaupunkiseuduilla tulisi olla laadittuna pyöräilyntavoiteverkko, joka 

koostuu pyöräilyn pääreiteistä ja usein myös aluereiteistä. Tavoiteverkon laatimisen jäl-

keen suositellaan suunniteltavan pyöräilyyn tarkoitettu väylätyyppi, joka soveltuu parhai-

ten alueen käyttäjäryhmille sekä toiminnallisen luokituksen mukaan. (RT 98-11180. 2015, 

11.) 
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Pyöräilyn tavoiteverkon hyödynnettävyyttä voidaan käyttää yleiskaavan laatimisessa 

pyöräilyn ja jalankulun pää- ja aluereittien määrittämisessä, asemakaavassa paikallisreit-

tien suunnittelussa, pyöräilyn, jalankulun ja muun liikennejärjestelmän kehittämis- ja toi-

menpideohjelmien laatimisessa sekä hankkeiden priorisoinnissa. Tavoiteverkko voi toi-

mia esim. kunnossapitoluokituksen määrittäjänä etenkin talvikaudella. (Oulun seudun 

pyöräilyn pääreittisuunnitelma. 2030 - 2017, 3.) 

 

2.1.1 Pyöräilyverkon suunnittelumetodit 

Korkeatasoisten ja toimivien pyöräilyn infrastruktuuriratkaisujen saavuttamiseksi tulee 

ensimmäisenä määrittää pyöräilyverkko. Tarkoitus on suunnitella kokonaisuus toimivaksi 

liikkumistarpeiden ja vallitsevien olosuhteiden mukaan.  Kulkuyhteyksien käytön, liiken-

teellisen funktion ja rakenteellisten järjestelyjen välille on tarkoituksena löytää tasapaino.  

Johdonmukaista liikenneympäristöä ja tunnistettavia katuluokkia tulee pyrkiä luomaan sa-

manaikaisesti. Tämä edellyttää kokonaisuutena liikenneympäristön tarkastelua kaikkien 

liikennemuotojen osalta.  (Verkkotason suunnittelu, 1.) 

Jatkuvan pyöräilyverkon suunnittelun lähtökohta on luoda mahdollisuus polkupyörän käy-

tölle arkisena kulkuvälineenä. Tavoitteena on kehittää liikenneturvallisuutta ja pyöräilyolo-

suhteita kokonaisvaltaisesti. Koko katuverkon laajuudessa pitää pyrkiä sovittamaan muu 

liikenne ja pyöräily yhteen. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on mukauttaa muu liikenne pyö-

räilyyn (liikenteen rauhoittaminen) tai sopeuttaa pyöräilyä muuhun liikenteeseen (esim. 

erillinen pyörätie). (Verkkotason suunnittelu, 1.) 

Pyöräilyn pääverkkoa suunniteltaessa tulisi pyrkiä tarjoamaan suorimmat ja turvallisim-

mat reitit. Pyörällä kulkiessa matkan tulisi olla lyhyempi kuin autolla. Pyöräilyverkon ko-

konaisuus on yksi asia, mikä lisää pyöräilyn houkuttavuutta. Ympärillä olevat olosuhteet 

ja väylien hyvä laatutaso lisäävät pyöräilyä ja sen miellyttävyyttä.  (Pyöräily, 1.)  

Tie- ja katuosuuksien parannettavuutta pyöräilijöille päivitetään rauhoittamalla autoliiken-

nettä ajoradalla. Pyöräteitä, jotka sijaitsevat taajamien välissä, kannattaa suunnittelussa 

käyttää hyväksi vähäliikenteisen tiestön osia. Tämä edellyttää, että laatutaso tiellä on 
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pyöräilylle sopiva. Esimerkiksi pyöräilyyn eivät sovellu hyvin sorapäällysteiset tiet. Kun 

ollaan rakennetussa ympäristössä, tulee käyttäjän pystyä liikkumaan sujuvasti kaikkiin 

määränpäihin. (Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. 2014, 34.)  

Taulukossa 1 on esitetty tarkemmin pyöräilyn verkkosuunnittelun ja reittien sijoittamisen 

periaatteita ja vaatimuksia.  

TAULUKKO 1. Pyöräilyn verkkosuunnittelun ja reittien sijoittamisen periaatteita ja vaati-

muksia (Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. 2014, 35) 

 

2.1.2 Väylätyypit 

Pyöräilyn eri väylätyyppejä ovat sekaliikenneväylä, pyöräkatu, yksi- tai kaksisuuntainen 

pyörätie, pyöräkaista sekä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Väylätyypin valintaa miet-

tittäessä tutkitaan ensimmäisenä, onko tarvetta erottaa pyöräily autoliikenteestä. Tämän 

jälkeen katsotaan, erotetaanko pyöräily myös jalankulusta (kuva 2). Oikean pyöräily-

väylän tyypin valinta riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka paljon nykyinen pyöräilijöiden ja 
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jalankulkijoiden määrä on ja kuinka paljon se kasvaa tulevaisuudessa. Lisäksi valinnassa 

huomioidaan autoliikenteen määriä ja niiden nopeusrajoituksia sekä pyöräilyverkon toi-

minnallista luokitusta ja yhdyskuntarakenteen vyöhykettä. (Jalankulku- ja pyöräilyväylien 

suunnittelu. 2014, 59.) 

 

KUVA 2. Pyöräilyväylän tyypin valinta (Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. 2014, 

59) 

2.1.3 Risteysratkaisut 

Turvallisen pyöräliikenteen järjestelyt tulee aina suunnitella siten, että pyöräilijöillä on vai-

vatonta ja sujuvaa kulkea autoliikenteen kanssa, liikennenopeuksista tai vilkkaudesta riip-

pumatta. Lisäksi muusta liikenteestä ei saa aiheutua vaaraa jalankulkijoille. Liikenneym-

päristössä liikkuessa on käyttäjien ymmärrettävä muiden liikkujien kulkusuunnat ja aikeet 

selkeästi. (Risteyssuunnittelun tavoitteet pyöräliikenteen kannalta. 2016, 1.) 

Liikenneverkon käyttäjien tulee olla hyvässä vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolien 

kanssa. Liikkumisen tulee olla helppoa, selkeää ja turvallista. Pyöräilijöiden huomiota ja 

muun liikenteen seuraamista vaikeuttavat näköesteet, kuopat, reunatuet, jyrkät kaarteet, 
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urat jne. Liikenneonnettomuuksien määrää lisää se, jos risteyskohdissa on liikaa havain-

nointia vaativia asioita. Korkeatasoisella pyörätiellä tulee huomioida väistämisvelvollisuu-

det tarkasti. Suunniteltaessa korkeatasoista pyörätietä prioriteettina on pyöräilijöiden 

väistämisvelvollisuuden vähentäminen. (Risteyssuunnittelun tavoitteet pyöräliikenteen 

kannalta. 2016, 1.) 

Selkeän ja turvallisen pyöräliikenteen saavuttamiseksi tulee jokainen kulkumuoto suun-

nitella niille kuuluvan käyttäjäryhmän mukaan. Käyttäjän on pystyttävä hahmottamaan 

heille tarkoitettu tila. Risteysalueella jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu rakenteellisesti 

on tärkeää. (Risteyssuunnittelun tavoitteet pyöräliikenteen kannalta. 2016, 1.) 

Risteysratkaisujen turvallisuutta parannetaan käyttämällä värillistä asfalttia ylityksissä. 

Värillinen asfaltti korostaa ylitys kohtaa, joten autoliikenteelläkin on helpompi havainnol-

listaa ylityskohta ja pystyä ennakoimaan paremmin muut liikkujat. Värillistä asfalttia suo-

sitellaan käytettäväksi korkeintaan kahdessa ylityksessä risteystä kohti. Värillinen asfaltti 

viedään risteyksen yli vain, jos se tukee väistämissääntöjä. (Risteyssuunnittelun tavoit-

teet pyöräliikenteen kannalta. 2016, 1.) 

 

2.1.4 Pyöräilyväylän muu laatu ja varustelu 

Korkeatasoisia pyöräteitä suunniteltaessa on huomioitava laatuvaatimukset. Vaatimuksia 

voidaan soveltaa tarvittaessa. Seuraavassa luettelossa on esitelty Oulun seudun baana-

verkon luonnosvaiheessa käytettäviä laatuvaatimuksia: 

• Pyöräilijät ja jalankulkijat erotellaan toisistaan.  

• Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelua korostetaan pyöräilijän väyläosuuden 

punaisella ajopinnalla.  

• Pyörätiellä ei ole milloinkaan tasoeroa eikä poikittaisia reunakiviä. 

• Sivusuunnat väistävät aina pyöräteiden keskinäisissä liittymissä. Sivusuunnat 

väistävät yleensä katujen ja teiden liittymissä, jos kyseessä ei ole pääkatu tai -tie 

tai liikennevaloliittymä. Pääkadun tai –tien ja liikennevaloliittymän kyseen ollessa 

väistämisvelvollisuus määräytyy auto- ja pyöräliikenteen määrien perusteella. 

• Liikennevaloliittymissä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sujuvuutta parannetaan 

mahdollisuuksien mukaan seuraavilla toimenpiteillä: 
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o pyytävät ja pidentävät pyöräliikenteen tutkat 

o pyytävät ja pidentävät jalankulkijoiden tutkat 

o opastimet ja painonapit sekä pyörätien että jalkakäytävän puolella 

o lepovihreä jalankulku- ja pyöräilyväylälle hiljaisina aikoina. 

• Suuntauksessa ja näkemissä mitoitusnopeutena on 40 km/h (tai 45 km/h, jos mo-

poilu on sallittu). Jalankulkuvyöhykkeellä suuntauksen mitoitusnopeutena voidaan 

käyttää 30 km/h.  

• Väylätyypin ollessa 2-suuntainen pyörätie + jalkakäytävä, poikkileikkauksen mitat 

ovat seuraavat:  

o Tavoiteleveytenä on pyörätie 4,0 m ja jalkakäytävä 2,5 m. Lisäksi erotteluun 

varataan 0,1 m tiemerkintäerottelu. 

o Jos tila ei anna lyhyellä matkalla myötä, niin ehdoton minimi on pyörätiellä 

3,0 m ja jalkakäytävällä 1,5 m. 

o Lumitilan tulee olla hyvä (= niin leveä, että siihen mahtuu koko talven lumi-

kuorma eikä aurauslumi lennä lumitilan yli) tai vähintään tyydyttävä (= 0,7 

X kyseiselle puolelle aurattavan alueen leveys). Muussa tapauksessa au-

rauslumi kuljetetaan pois. 

• Jos väylätyyppinä on pyöräkatu, se suunnitellaan tapauskohtaisesti olosuhteet 

huomioiden.  

(Oulun pyöräilyn Baanaverkko, luonnos. 11/2018, 3-4.) 

 

2.2 Taloudelliset vaikutukset 

Pyöräilyn edistäminen nähdään yhtenä kestävän kaupunkiliikkumisen avaintekijänä. Pyö-

räilyn potentiaali tiiviissä kaupunkiympäristössä on suuri. Se on tehokas kulkumuoto ta-

louden, terveyden sekä tilankäytön kannalta. Pyöräilyä edistämällä ollaan mukana tuke-

massa kansainvälisiä ilmastotavoitteita. (Pyöräily, 1.)  

Pyöräily ei ole pelkästään kannattavaa ympäristöllisesti, vaan jopa taloudellisesti. Kuten 

Bikenomicsin raportissa esitettyjen kokemusten ja esimerkkien avulla on esitetty, Suomi 

voi ottaa tuottavuusloikan edistämällä suuresti pyöräilyä. (Pyöräilyn taloustietoa päättä-

jien tueksi. 2016, 2.) 
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KUVA 3. Nykyisen pyöräilyn ja kävelyn terveyshyödyt (Kallio 2013, 21) 

Pyöräilyn tuottamia merkittäviä talousvaikutuksia ovat esimerkiksi 

• terveysvaikutukset 

• liikenteen sujuvuus 

• matka-aika 

• päästöt 

• liikenneturvallisuus 

• investointien määrä 

• kiinteistöjen arvo 

• sosiaalinen turvallisuus 

• työkyky ja paikallistalous. 

Näistä suurimmat hyödyt kertyvät pyöräilyn terveysvaikutuksista. Pyöräilymatkailu ja pyö-

räilyteollisuus ovat voimakkaasti kasvavia elinkeinoja maailmanlaajuisesti tulevaisuu-

dessa (kuva 4). (Pyöräilyn taloustietoa päättäjien tueksi. 2016, 4.)  
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KUVA 4. Pyöräilyn edistämisen vaikutusketju (Pyöräilyn taloustietoa päättäjien tueksi. 

2016, 5) 

Pyöräilyn edistäminen on todettu kannattavaksi monissa eri pyöräilynhankkeissa ympäri 

maailmaa. Näiden tutkimuksien pohjalta on hyöty-kustannussuhteeksi korkeimmillaan 

saatu laskelmissa yli 30. (Pyöräilyn taloustietoa päättäjien tueksi. 2016, 6.) 

Jopa pienillä pyöräilykampanjoilla voidaan saavuttaa merkittäviä talousvaikutuksia. Tämä 

edellyttää sitä, että tulee päästä vaikuttamaan ihmisten liikkumistottumuksiin positiivisella 

tasolla. Oulun kaupunki on kaksi kertaa järjestänyt ’’Talven pyöräilijä’’ -kampanjan, jonka 

taloudellisiksi hyödyiksi 20 vuoden ajalle on laskettu 375 500 €, jolloin hyöty-kustannus-

suhde on ollut 14,9. (Pyöräilyn taloustietoa päättäjien tueksi. 2016, 6.) 

Tavoitteena olisi saada pyöräily osaksi arkea. Kansanterveyttä edistää, kun saadaan lii-

tettyä liikunta jokapäiväisiin arkirutiineihin. Yli neljännes suomalaisten tekemistä mat-

koista liittyy koulunkäyntiin ja työmatkoihin. Edistämällä pyöräilyn houkuttelevuutta saa-

daan yhä useampi pyöräilijä lisää. Tähän voidaan vaikuttaa parantamalla pyöräilijöiden 

asemaa liikennesujuvuuden osalta. (Pyöräilyn taloustietoa päättäjien tueksi. 2016, 8.) 

Pyöräily on todettu auttavan kestävää kehitystä ja olevan taloudellisesti kannattavampaa, 

kuin moottoriajoneuvolla kulkeminen.  
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Esimerkiksi Englannissa on huomattu pyöräilyn hyöty taloudellisessa ja liikenteellisessä 

näkökulmassa. Tämä siis tarkoittaa, että Englannissa on alettu parantamaan liikenneolo-

suhteita pyöräilijän kannalta. Esimerkiksi kahdeksan kaupunkia Englannissa sai vuonna 

2013 yhteensä 104 M€ valtion rahoituksen liikkumisen ohjaukseen ja pyöräilyolosuhtei-

den parantamiseen. Englannin Highwayn tekemän tutkimuksen mukaan rahoituksesta on 

arvoitu tuovan yhteiskunnalle yli 5-kertaiset hyödyt takaisin (taulukko 2). (Pyöräilyn ta-

loustietoa päättäjien tueksi. 2016, 6.) 

TAULUKKO 2. Arvioidut hyödyt (1 000 €) kaupungeittain Englannin CycleCity Ambition 

Grant -ohjelmasta (Pyöräilyn taloustietoa päättäjien tueksi. 2016, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

BCR:n raportin mukaan voidaan varmasti päätellä, että kestävän matkailu, pyöräily ja 

etenkin kävely tarjoavat säännöllisesti erittäin korkean vastineen rahalle (kuva 5). (Value 

for Money. 2015, 8.) 
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KUVA 5. Kävelyn ja pyöräilyn hyödyt Englannissa taloudellisesti BCR:n raportin mukaan 

(Value for The Economy. 2015, 22) 

 

2.3 Sosiaaliset vaikutukset 

Pyöräilyn sosiaalisissa vaikutuksissa otetaan huomioon ihmisten viihtyvyys pyöräily-

väylällä kuljettaessa. Pyörätien käyttäjällä tulee olla viihtyisä ja turvallinen olo. Monien 

tutkimuksien mukaan viihtyisät ja turvalliset kulkureitit lisäävät kaupungin ja alueen elin-

voimaa. Viihtyisyyden ja turvallisuuden tunteeseen voidaan vaikuttaa jo pyörätietä suun-

niteltaessa. Keskeisimpiä asioita, jotka vaikuttavat käyttäjien viihtyvyyteen kulkiessa pyö-

rätiellä, ovat  

• valaistus 

• maankäyttö 

• pyörätien ympäristö / maisema 

• pyöräteiden kunto 

• saavutettavuus. 

Jotta saadaan käyttäjälle mahdollisimman hyvä kokemus kulkea pyörätiellä, tulee pyöräi-

lijöiden tarpeet ottaa huomioon niitä suunniteltaessa. Taulukossa 3 on esitelty erilaisten 

pyöräilijöiden tarpeita.  
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TAULUKKO 3. Erilaisten pyöräilijöiden tarpeita (Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnit-

telu. 2014, 26)   
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3 TUTKIMUKSET JA HAASTATTELUT KORKEATASOISTEN PYÖRÄ-

TEIDEN VAIKUTUKSISTA 

Haastatteluissa kartoitettiin asiantuntijoilta ja suunnittelussa mukana olleita henkilöiltä jo 

toteutettujen korkeatasoisten pyöräteiden vaikutuksia. Haastattelut jaettiin kahteen eri 

osaan, pilottikuntiin ja asiantuntijoihin (luvut 3.1 - 3.2). Tutkimuksissa haluttiin selvittää 

myös baanan käyttäjien mielipiteitä eri vaikutuksista (luvut 3.3 – 3.4). Lisäksi tutkittiin kor-

keatasoisten pyöräteiden terveydellisten- ja ympäristövaikutusten taloudellista arviota 

HEAT-menetelmällä (luku 3.5). 

3.1 Pilottikuntien haastattelut 

Pilottikohteiksi työhön valittiin Helsingin, Tampereen ja Joensuun kaupungit, joissa jokai-

sessa on suunniteltu ja jossain määrin myös toteutettu korkeatasoisia pyöräilyn väylärat-

kaisuja. Kustakin kaupungista haastateltiin puhelimitse liikenne- ja/tai maankäytön suun-

nittelun asiantuntijaa. Haastatteluista oli sovittu etukäteen ja myös kysymykset oli toimi-

tettu etukäteen.  

 

Haastateltavilta kysyttiin seuraavia asioita: 

• Onko kaupungissanne tehty tai suunniteltu tehtävän korkeatasoisia pyöräilyn ratkai-

suja lähivuosien aikana? Käytättekö te korkeatasoiselle pyöräilyn ratkaisulle erillistä 

nimeä, esim. Baanaverkko? 

• Millaisia korkeatasoiset pyöräilyn ratkaisut ovat olleet? Millainen poikkileikkaus ja 

väylätyyppi? 

• Kuinka paljon edellä mainittuja ratkaisuja teiltä löytyy nyt ja oman arvionne perus-

teella viiden ja kymmenen vuoden kuluttua? (Kuinka laajalla alueella?) 

• Miten korkeatasoiset pyöräilyn ratkaisut näkyvät yleiskaavoituksessa? 

• Miten korkeatasoiset pyöräilyn ratkaisut näkyvät asemakaavassa? 

• Onko kaupungissanne tehty tai oletteko ajatelleet tekevänne vaikutustarkasteluja 

korkeatasoisten pyöräilyreittien vaikutuksista?  
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• Jos olette jo tehneet vaikutustarkasteluja, niin missä yhteydessä olette niitä tehneet 

ja millaisia tuloksia olette saaneet? Onko niistä erotettavissa erikseen sosiaalisia, ta-

loudellisia ja liikenteellisiä vaikutuksia? Onko vaikutustarkasteluja mahdollista saada 

käyttöömme? 

• Onko vaikutustarkasteluissa huomattu muutoksia korkeatasoisen pyöräilyreitin toteu-

tuksen jälkeen? 

• Jos ette ole tehneet edellä mainittuja vaikutustarkasteluja, niin miksi? 

• Minkälainen strategia kaupungissanne on ollut pyöräilijämäärän muutokselle (pyöräi-

lyn kulkumuoto-osuuden kasvu, pyöräilymäärän kasvu jne.)? 

• Millaista palautetta olette saaneet korkeatasoisten pyöräilyväylien toteutuksesta? 

Keneltä olette saaneet palautetta; asukkaat, elinkeinoelä, työpaikat, matkailijat, päät-

täjät? 

• Mikä on teidän oma mielipiteenne jo toteutuneista korkeatasoisista pyöräilyn rei-

teistä? 

• Onko kaupungissanne varattu erillistä rahoitusta pyöräilyn infrastruktuurin rakenta-

miselle tai hoidatteko asian jotenkin muuten? Kuinka paljon pyöräilyn infrastruktuurin 

rakentamiseen käytetään kaupunkinne liikenneympäristön kehittämiseen varattuja 

rahoja vuosittain? 

• Tuleeko jotain muuta asiaan liittyen mieleen? 

 

Liitteessä 1 on esitetty kyselylomake. 

 

3.1.1 Helsingin pilottikohteen suunnittelijan haastattelu 

Helsingin kaupungista haastateltiin puhelimitse pyöräilykoordinaattori Reetta Keisasta. 

Haastattelusta kävi ilmi, että nykyisin Helsinkiin on suunniteltu korkeatasoisia pyöräily-

väyliä 130 kilometrin matkalle koko kaupungin kattavaksi pyöräilyverkoksi, jonka lisäksi 

on suunniteltu erillinen kantakaupungin tavoiteverkko. Kantakaupungin tavoiteverkkoa on 

suunniteltu 120 kilometrin matkalle. Osa suunnitelmista on jo hyväksytty ja toteutettu. 

(Keisanen 2018.) 

Yleisin korkeatasoisen pyöräilyreitin väylätyyppi on ollut 2-suuntainen pyöräväylä ja sen 

vierellä kulkeva jalkakäytävä. Tämä ratkaisumalli on kuitenkin todettu vanhanaikaiseksi 
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Helsingin ympäristöön turvallisuuden ja jatkuvuuden kannalta. Reetta Keisasen (2018) 

mukaan Helsingin yleinen linjaus pyöräväylille on sen sujuvuus joka paikassa. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on saada baanaverkko 130 kilometrin matkalla valmiiksi 

2030 vuoteen mennessä ja kantakaupungin tavoiteverkko 120 kilometrin matkalla vuo-

teen 2025 mennessä. Yleiskaavoituksessa baanaverkko on merkattu erillisellä baana-

merkinnällä. Kantakaupungin tavoiteverkkoa ei ole merkitty erikseen.  Kaavoituksessa 

baanaverkon sijainti on ohjeellinen. (Keisanen 2018.) 

Helsingissä tehtyjen korkeatasoisten pyöräilyväylien vaikutustarkastelujen avulla on to-

dettu, että pyöräilijämäärät ovat nousseet vuodessa yli 100 000 käyttäjällä. Laskentaa on 

suoritettu automaattilaskureilla.  On todettu myös, että pyöräilybaanan toteutuksen jäl-

keen yritykset, jotka sijaitsevat baanan lähistöllä, ovat saaneet kasvatettua liikevaihtoa. 

Vaikutustarkasteluja on toteutettu uusien hankkeiden ja ylläpidon tueksi sekä tulevaisuu-

den pyöräliikenteen määrän arviointiin. Suurin osa Helsingin kaupungin tulleesta palaut-

teesta korkeatasoisia pyöräilyväyliä koskien on ollut positiivista. (Keisanen 2018.) 

Lopuksi kysyttiin Reetta Keisasen mielipidettä jo toteutetuista korkeatasoisista pyöräilyn 

reiteistä.  Keisasen mielestä korkeatasoiset pyöräilynväylät ovat todella keskeisiä ja tär-

keitä jalankulku- ja pyöräilyväylien uudistamisessa. Uudistamisen myöstä tulisi rakenta-

misen malli uusia samalla suunnittelun ohella. Keisanen painottaa vielä, että esteettö-

myys tulee huomioida paremmin sekä entistä tarkemmin myös väylien kallistukset ja töys-

syt.  

 

3.1.2 Tampereen pilottikohteen suunnittelijan haastattelu 

Tampereelta haastateltavaksi valittiin Timo Seimelä, joka toimii Tampereen kaupungilla 

liikenneinsinöörinä. Haastattelu suoritettiin sähköpostilla niin, että kysymysten runko toi-

mitettiin haastateltavalle etukäteen. 

Seimelän (2018) mukaan Tampereen kaupungin pyöräilyolosuhteiden kehittämisen pai-

nopisteenä ovat olleet viimeisen viiden vuoden aikana keskustan pyöräilykehän ja seu-



 24 

dulliset pyöräilyn pääreitit. Tampereella on suunnitteilla raitiotien rakentamisen yhtey-

dessä toteuttaa korkeatasoinen pyöräilyreitti Hervannan ja keskustan välillä. Korkeata-

soiselle pyöräilyn väylälle ei ole vielä erillistä nimeä. Monessa kaupungissa niitä kutsu-

taan baanoiksi, mutta Tampere ei tule käyttämään sitä nimitystä.  

Tampereella kaikki uudet ja parannetut pyöräilyn pääreitit on toteutettu eroteltuina. Pyö-

rätien leveys määräytyy ennustettujen pyöräilijämäärien mukaan (nykymäärä x 2). Pää-

reittien ”uudet” pyörätiet ovat vähintään 2,5 metriä leveitä ja osa on 4 metriä leveitä. (Sei-

melä 2018.) 

Tampereella tavoitteena on muuttaa seuraavan 10 vuoden aikana kaikki ydinkeskustan 

pääpyöräreitit ja seudulliset pyöräilyn pääreitit korkeatasoisiksi edellä mainittujen kritee-

rien mukaan. (Seimelä 2018.) 

Keskustan strategisessa osayleiskaavassa on esitetty keskustan pyöräilyn seudullinen ja 

muu pääreitistö sekä keskitetty pyöräpysäköinti. Merkintöjä osayleiskaavasta löytyy seu-

dullisen pyöräilyn pääreitistä, keskustan pyöräilyn pääreitistä ja keskitetystä pyörä-

pysäköinnistä. Pyöräilyn pääreitistön tavoiteverkkoa kehitetään sujuvan, nopean ja tasa-

vauhtisen arkipyöräilyn mahdollistamiseksi. Reittien täsmälliset sijainnit ratkaistaan tar-

kemmassa suunnittelussa ja reitit toteutetaan siten, että pyöräilyväylän pituus- ja poikki-

leikkaus, sijoittuminen maastoon sekä risteämisratkaisut muun liikenteen kanssa tukevat 

pyöräilyn nopeutta, sujuvuutta ja turvallisuutta ja kehittävä virkistyspainotteinen pyöräi-

lynreitti kullekin reitille laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa ratkaistaan pyöräilyn ja vir-

kistyksen välinen suhde ja reitin toteuttamistapa. Tampereen alueen asemakaavassa esi-

tetään hyvin kattavasti pyöräilyn tavoiteverkko. Kaavassa näkyvät kaikki pyöräväylät sekä 

ulkoilu- ja virkistysreitit. (Seimelä 2018.) 

Tampere on tehnyt vuodesta 1992 lähtien pyöräilyn määrien seurantaa ja heillä on tällä 

hetkellä n. 40 automaattilaskentapistettä, joissa seurataan ympärivuotisesti pyöräilijöiden 

määriä.  Sen lisäksi kesäkuussa tehtiin käsin laskentaa n. 100 pisteessä. Viime aikoina 

Tampereella tehtiin kohteissa laskentaa ennen parannustoimenpidettä ja uudet laskennat 

tehdään, jotta voidaan arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus. (Seimelä 2018.) 

Vaikutustarkasteluissa ilmeni, että parantamistoimenpiteet lisäsivät pyöräilyn määriä ky-

seisellä kadulla talvikaudella n. 19 % ja kesäkaudella 14 %.  Lisäksi kadulla tapahtui mer-

kittävää pyöräilyn siirtymistä itäpuolelta parannetulle puolelle. Seimelä on itse sitä mieltä, 
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että pyöräilyväylien laatutason parantamisella on ollut positiivinen vaikutus ja ne ovat pa-

rantaneet liikenteellistä sujuvuutta. 

Tampereen kaupungilla on kävelyn ja pyöräilyn infran parantamiseksi erillisrahoitus vuo-

dessa 2-3 M€ ja kaiken kaikkiaan kaupunki on käyttänyt rahaa toteutukseen 3-4 M€/v. 

Raitiotien rakentamisen yhteydessä kaupunki on toteuttamassa katujen saneerausta 

sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista. Se nostaa kävelyn ja pyöräilyn ke-

hittämisrahat yli 6 M€. 

 

3.1.3  Joensuun pilottikohteen suunnittelijan haastattelu 

Joensuusta haastateltavaksi valittiin Juha-Pekka Vartiainen, joka toimii Joensuun kau-

pungilla kaavoituspäällikkönä. Haastattelu suoritettiin sähköpostilla niin, että kysymysten 

runko toimitettiin haastateltavalle etukäteen. 

Vartiaisen (2018) mukaan Joensuussa keväällä 2017 hyväksytyn Pyöräilyn ja jalankulun 

kehittämissuunnitelma 2030:n toteutus on käynnissä. Pyöräilyn pää- ja aluereittien muo-

dostamaa kokonaisuutta kutsutaan baanaksi.  

Joensuussa toteutettiin vuonna 2017 pääreittiratkaisuja kahta eri tyyppiä. Pyöräkatu, joka 

on 400 metriä pitkä, toteutettiin Kauppakadun pohjoispäähän ja kaksisuuntainen pyöräi-

lyväylä, jonka vierellä kulkee jalkakäytävä, toteutettiin Pötkään 900 metrin matkalle. Vuo-

delle 2022 on suunniteltu toteutettavan keskustan alueelle, Otsolaan Yliopiston ympäris-

töön, Mutalaan ja Rantakylään 450 metriä pitkää ’’baanaa’’. (Vartiainen 2018.) 

Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 (2008) pyöräilyn reitit on merkitty kevyen liikenteen 

laatukäytävinä tai kevyen liikenteen laatukäytävätarpeena. Nämä reitit on merkitty sen 

hetken suunnittelutilanteen näkökulmasta kattavina. Keskustan osayleiskaavassa (2012) 

on merkitty erilaisia katutyyppejä ja reittejä, joista tästä näkökulmasta merkittäviä ovat 

joukkoliikenne-, pyöräily- ja jalankulkupainotteinen katu, kävelykatu, jalankulku- ja pyö-

räilypainotteinen katu ja pyöräilyn pääreitti. Erillisiä kaavamääräyksiä ei ole annettu. Jo-

ensuun asemakaavassa ei ole erillistä merkintää korkeatasoisista pyöräilynväylistä.  
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Tämän hetkisiä korkeatasoisia pyöräilyn reittejä Joensuussa on toteutettu vasta 2017 al-

kaen, joten vaikutustarkasteluja ei ole tehty. (Vartiainen 2018.) 

Kaupungilla on tarkoitus nostaa pyöräilyn kulkutapaosuus uudelle tasolle tuomalla täysin 

uudenlaisia ratkaisuja Joensuuhun (”baana”, pyöräkatu, uudet kiertoliittymämallit) (Varti-

ainen 2018). 

Vartiaisen (2018) mukaan Joensuun kaupungin saama palaute uusista korkeatasoisista 

pyöräilynväylistä on kiittävää, osassa pyöräilyn uusia väylätyyppejä pidetään kerskara-

kentamisena. Palautetta on tullut asukkailta, järjestöiltä, yrittäjiltä ja päättäjiltä. Palautetta 

ei ole kerätty kyselyillä, vaan se on tullut spontaanisti tai muiden kyselyiden yhteydessä. 

Vartiaisen mielestä uudet korkeatasoiset ratkaisut ovat oikeansuuntaisia ja tärkeitä. Seu-

raavalle tasolle ei voida nousta vanhoilla ratkaisuilla. Uudet ratkaisut herättelevät myös 

keskustelua ja nostavat esiin vastakkaisia näkemyksiä. Ratkaisut ovat sisällöltään riittä-

viä, mutta määrällisesti vielä aivan riittämättömiä. Uusista väylätyypeistä ei synny vielä 

yhtenäisiä verkkoja. 

 

3.2 Asiantuntijahaastattelut 

Pilottikaupunkien liikenteestä ja maankäytöstä suunnittelusta vastaavien lisäksi työssä 

kartoitettiin muutamilta eri asiantuntijoilta, millaisia sosiaalisia, taloudellisia ja liikenteelli-

siä vaikutuksia baanaverkon kaltaisten ratkaisujen toteuttamisesta on arvioitu, tutkittu tai 

mitattu syntyvän. 

Haastateltaviksi asiantuntijoiksi valikoitui seuraavia tahoja: 

• Liikennevirasto: liikennetekniikan asiantuntija Ari Liimatainen 

• Oulun polkupyöräilijät Oy: puheenjohtaja Pasi Haapakorva 

• WSP: johtava asiantuntija Kalle Vaismaa 

• Pyöräliitto: johtava asiantuntija Otso Kivekäs 

• Tampereen kaupunki: liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru  

• Ramboll Finland: suunnittelupäällikkö Reijo Vaarala. 
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Haastattelut suoritettiin puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Haastatteluista oli sovittu 

etukäteen ja myös kysymykset oli toimitettu etukäteen.  

 

Haastateltavilta kysyttiin seuraavia asioita: 

• Mikä on teidän mielestänne korkeatasoinen pyöräilyn reitti? 

• Millaista nimitystä käyttäisitte korkeatasoiselle pyöräilyn reitille? 

• Kuinka tärkeänä näette pyöräilyinfrastruktuurin kehittymistä nykyistä korkeatasoi-

semmaksi? Minkälaisia ratkaisuja itse suositte ja millaisessa ympäristössä? 

• Mikä on oma arvionne pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisen vaikutuksista korkea-

tasoisemmaksi? 

• Mikä on oma näkemyksenne pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisen hyödyistä / hai-

toista?  

• Miten arvioisit hyötyjen / haittojen kohdistuvan Oulussa ja Oulun seudulla? 

 

• Missä teidän mielestänne Suomessa ollaan pisimmällä korkeatasoisen pyöräi-

lyinfrastruktuurin toteutuksessa? Perustelkaa vastauksenne? Entä kansainväli-

sesti? 

• Missä teidän mielestänne Suomessa ollaan pisimmällä korkeatasoisen pyöräi-

lyinfrastruktuurin synnyttämien vaikutusten arvioimisessa/mittaamisessa? Entä 

kansainvälisesti? 

• Miten te toivoisitte, että korkeatasoisen pyöräilyinfrastruktuurin synnyttämiä vaiku-

tuksia mitattaisiin / arvioitaisiin? 

• Tuleeko jotain muuta mieleen asiaan liittyen? 

 

Haastatteluiden perusteella saatiin kartoitettua, mikä on korkeatasoinen pyöräilyn reitti. 

Yleinen mielipide jokaisen asiantuntijan kohdalla oli, että reitin tulee olla selkeä, johdon-

mukainen ja hyvin eroteltu muusta liikenteestä. Lisäksi yleiskunnon tulee olla laadukas. 

Korkeatasoisten pyöräilyreitin yleisin nimitys Suomessa on valikoitunut baanaksi. Asian-

tuntijahaastatteluissa tuli ilmi, että korkeatasoinen pyöräilyn infrastruktuurin kehittyminen 

nähdään erittäin tärkeänä. Jokainen asiantuntija oli sitä mieltä, että pääreiteillä on suuri 
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potentiaali kasvattaa pyöräilyn määrää, koska pyöräilystä tulee kilpailukykyinen entistä 

pidemmillä matkoilla autoiluun nähden. Myös kynnys aloittaa pyöräily madaltuu, koska 

pääreitille hakeuduttua voi luottaa pääsevänsä merkittyjä reittejä kohteeseen tuntematta 

väyläverkkoa ollenkaan entuudestaan.  

 

Haastatteluissa todettiin, että Suomessa pisimmällä korkeatasoisten pyöräilyinfrastruk-

tuurin toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa ollaan Helsingissä, jossa toteutetaan uu-

simpia trendejä ensimmäisten joukossa. Oulun seutua pidetään kuitenkin vielä Suomen 

pyöräilykaupunkina. Oulussa ollaan kovaa vauhtia kirimässä uusien trendien mukaan, 

mutta toteutuksessa sovelletaan Oulun seudun maankäytölle ja käyttäjille toimivampaa 

pyöräily- ja kävely-ympäristöä. 

 

Lopussa asiantuntijoilta kysyttiin, miten he toivoisivat, että korkeatasoisten pyöräilyninfra-

struktuurin synnyttämiä vaikutuksia mitattaisiin / arvioitaisiin. Yleisenä huomiona tuli esille 

taloudelliset vaikutukset, auto- ja pyöräliikenteen käyttäjien määrän nousu/lasku sekä hii-

lidioksidivaikutusten arvioiminen. 

 

3.3 Kempeleen baanan haastattelu- ja kyselytutkimus 

Jo toteutettujen baanaverkon kaltaisten ratkaisujen sosiaalisia vaikutuksia lähdettiin kar-

toittamaan haastattelemalla käyttäjiä ja laatimalla Maptionnaire-kysely.  Oulun seudulla 

ensimmäinen korkeatasoinen pyörätie on avattu Kempeleessä kuntakeskuksen ja kaup-

pakeskus Zeppelinin välille 3.11.2016. Kempeleen baanan reitti (kuva 6) ja baanalla käy-

tettävät poikkileikkaukset (kuva 7). 
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KUVA 6. Kempeleen pyöräilybaana 
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KUVA 7. Kempeleen pyöräilybaanan poikkileikkauksia (Pyöräilyn ja jalankulun erityinen 

laatukäytävä välillä kuntakeskus – Zeppelin, suunnitelma) 

Kempeleen baanan sosiaalisia vaikutuksia kartoitettiin haastattelemalla baanalla kulki-

joita kasvotusten sekä laatimalla Maptionnaire-kysely, joka lähetettiin kaikkiin Kempeleen 

alueen ala- ja yläkouluihin, OSAO:n ammattioppilaitokseen ja lukioihin. Kyselyyn ei saatu 

yhtään vastausta Kempeleen alueen kouluista. Kysely lisättiin vielä Kempeleen alueen 

sosiaalisen median ryhmään Facebookissa. Vastauksia kertyi yhteensä 93 kpl, joista 50 

haastattelua tehtiin kasvotusten baanan käyttäjille ja 43 kpl Maptionnaire-kyselyllä 24.8-

28.9.2018. Kysely- ja haastattelurunko löytyvät liitteestä 3. 
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Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Kempeleen baanan käyttäjien mielipiteitä sosiaali-

sesta näkökulmasta. Haastattelussa ja kyselyssä kysyttiin Kempeleen baanan sosiaali-

sen turvallisuuden, esteettömyyden, talvikunnossapidon sekä opastuksen vaikutuksia to-

teutuksen jälkeen. Edellä mainittuihin Kempeleen baanaa koskeviin kysymyksiin pyydet-

tiin arvosanaa 4-10 väliltä. 

Käyttäjiltä kysyttiin myös, onko Kempeleen baana lisännyt omaa pyöräilyn tai kävelyn 

määrää. Tähän kysymykseen 37 käyttäjää vastasi myöntävästi. Kartoituksessa selvisi, 

että Kempeleen baanan talvikunnossapito on käyttäjien mielestä heikkoa. Talvikunnos-

sapidon kaikkien ikäluokkien arvosanaksi saatiin 7,8. Muilla kyselyssä kartoitettavilla vai-

kutuksilla oli yleisesti hyvät arvostelut ja arvosanojen keskiarvot olivat 8,0–8,5.  

 

KUVA 8. Lisääkö Kempeleen baana käyttäjien kävelyn ja pyöräilyn määrää (vastaajien 

määrä 93 kpl) 

Vastaukset sisälsivät paljon hyvää palautetta, jossa pidettiin Kempeleen baanaa yleisesti 

hyvänä ratkaisuna ja liikenteellisesti turvallisempana kuin yhdistetyssä jalankulku- ja pyö-

räilyväylässä. Lisäksi tuli negatiivista palautetta, jossa käyttäjät mainitsivat baanan var-

rella olevien alikulkutunneleiden olevan liian kapeita, mikä johtaa vaaratilanteisiin. Toinen 

yleisessä palautteessa noussut ongelmakohta liittyi Zeppelinin vierellä kulkevalle baanan 

osuudelle, joka on käyttäjien mielestä liikenteellisesti vaarallinen. Selvityksistä laadittiin 
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vertailutaulukko (taulukko 4), josta käyvät ilmi muun muassa vastaajien ikäluokka sekä 

kartoitettava asia. Lisäksi taulukossa näkyy keskiarvo 4-10 kouluarvosanan mukaan.  

TAULUKKO 4.  Pyöräilyn baanaverkon kaltaisten ratkaisujen toteuttamisen vaikutukset 

Kempeleessä (vastaajien määrä 93 kpl) 

 

Käyttäjiltä kysyttiin lisäksi, onko heillä mitään muuta palautetta Kempeleen baanasta. 

Seuraavassa on luetteloitu vastauksista yleisimmäksi nousseet asiat:  

• Pääsääntöisesti todella hyvä, kunhan talvikunnossapito saadaan kuntoon. Talvi-

kunnossapidossa olisi hyvä huomioida baanaa käyttäjät jo klo. 7.00 aikaan. 

• Baanan liikenneturvallisuus heikkenee sen vuoksi, että siellä kulkee liikaa mopoja. 

• Hyvä ratkaisu. Jopa Oulu on ottanut mallia Kempeleestä. 

• Toivoa sopii, että me käyttäjät osaisimme käyttää baanaa oikein. Baanan varrelle 

on lisätty roskakoreja, mutta näköjään kaikki kunnassamme eivät vielä hallitse nii-

den käyttöä. 

• Pyöräilyä parantava ja turvallisuutta lisäävä ratkaisu. Talvella kaistat ovat liian ka-

peita. 

• Puitteet olisivat hyvät pyöräilyyn myös talvella, mutta ei huonosti hoidetulla väylällä 

kiinnosta kulkea. 

• Baanalla nuokkuu nuorisoa aamusta iltaan ja pienemmät koululaiset eivät uskalla 

sen vuoksi kulkea siellä. 

• Talvikaudella lumi peittää merkinnät. Porukka kulkee välillä missä sattuu. Selke-

ämpää kun kaikki käyttäisivät oikeaa reunaa. 

• Baanan toteutuksen jälkeen alikulut menivät huonommiksi, kun väylät kavennet-

tiin. Selkeä oikeanpuoleinen liikenne oli turvallisempi. Alikulut liian kapeita kulkea 

rinnakkain. 

• Pyöräkaistat ovat liian kapeat yhteen suuntaan. 

Ikäluokka
Liikenteellinen 

turvallisuus 

Sosiaalinen 

turvallisuus 
Esteettömyys Talvikunnossapito Opastus 

10-15 (4kpl) 8,2 5,8 8,4 7,8 8,3

15-25 (34kpl) 8,2 8,4 8,4 7,7 8,3

25-35 (25kpl) 8,2 8,4 8,5 7,8 8,3

35-45 (12kpl) 8,2 8,3 8,4 7,6 8,3

45-55 (2kpl) 8,6 8,7 8,7 7,9 8,6

55-75 (16kpl) 8,2 8,4 8,4 7,7 8,2

Kaikki ikäluokat 8,3 8,0 8,5 7,8 8,3
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• Zeppelinin/Zimmarin välinen alikulku on vaarallinen, koska pyöräilijöitä tulee oiko-

poluilta ja vauhti on siinä useimmilla todella kova. Lisäksi alikulut ovat baanan to-

teutuksen jälkeen normaalia kapeampia. 

• Suurimmilta osin todella turvallinen, mutta rautatien alikulku on liian kapea. Kaksi 

pyöräilijä ei mahdu rinnakkain kulkemaan. 

• Ristisuon kohdalla useampikin risteys, missä autotie risteää pyöräbaanan kanssa. 

Nämä ovat todella vaarallisia, varsinkin kovalla vauhdilla. Kasvusto ja liikenne es-

tää/häiritsee autoilijan näkökenttää.  

• Hyvä kun olemassa. Entiseen verrattuna paljon parempi. 

 

3.4 Linnanmaan baanan kyselytutkimus 

Linnanmaan Baanan kyselytutkimus suoritettiin 11. – 31.10.2018 Webropol-kyselyllä, 

joka toimitettiin Linnanmaan yliopiston viikkokirjeeseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 48 

henkilöä. Kyselyrunko on esitetty liitteessä 4. Kyselyssä tiedusteltiin seuraavia asioita: 

 

• Miten kuljet yleisimmin päivittäiset työ- / opiskelumatkasi? 

• Miten kuljet yleisimmin asiointi- / vapaa-ajanmatkasi? 

• Kuinka usein käytätte Linnanmaan Baanaa? 

Vastaisitteko kouluarvosanalla 4-10 seuraaviin Linnanmaan Baanaa käsitteleviin kohtiin. 

Jos vastaatte 4-6, niin tarkentakaa vastaustanne. 

• Onko Linnanmaan Baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö liikenteellisesti turvallinen? 

• Onko Linnanmaan Baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö sosiaalisesti turvallinen? 

• Onko Linnanmaan Baana esteetön? 

• Oletko joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen kävellen tai pyörällä liikkues-

sasi Linnanmaan Baanalla? 

Millaisia vaikutuksia Linnanmaan Baanalla on tavalliseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön 

verrattuna? Vastaisitteko ’’kyllä/ei/en osaa sanoa’’ seuraaviin Linnanmaan Baanaa käsit-

televiin kohtiin. Jos vastaatte ei, niin tarkentakaa vastaustanne. 
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• Onko Linnanmaan pyöräily ja kävely Baana ympäristöön hyvin soveltuva? 

• Lisääkö Linnanmaan pyöräily ja kävely Baana jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liiken-

neturvallisuutta? 

• Lisääkö Linnanmaan Baana sinun kävelyn tai pyöräilyn määrää? 

• Haluaisitko vastaavia ratkaisuja muualle Oulun alueelle ja minne? 

• Houkutteleeko Baana lisäämään sinun pyöräilyä tai kävelyä? 

 
 
Kyselyssä nousi seuraavia asioita esille: 

 

Käyttäjistä 27 % kulkee Baanalla päivittäin työ- tai koulumatkan. Yleisesti ottaen käyttäjät 

kokevat uuden baanan hyväksi toteutukseksi. Vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että baana 

lisää heidän kävelynsä ja pyöräilynsä määrää (kuva 9). 

KUVA 9. Houkutteleeko Linnanmaan baana lisäämään sinun pyöräilyä tai kävelyä (vas-

taajia 48 kpl) 

 

Kyselyssä kysyttiin Linnanmaan baanan liikenteellisen ja sosiaalisen turvallisuuden, es-

teettömyyden sekä opastuksen vaikutuksia arvosanalla 4-10. 
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Kartoituksessa selvisi, että Linnanmaan baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö sai keskiar-

voksi 8,85/10. Vastaajilta kysyttiin erikseen vielä tarkennusta, jos arvosana oli alle 7. Suu-

rin osa käyttäjistä kokee Linnanmaan baanan liikenteellisesti turvalliseksi ja muutama 

käyttäjä oli sitä mieltä, että baanan vaihduttua yhdistetyksi kävely- ja pyöräilytieksi baa-

nan loputtua aiheuttaa vaaratilanteita. 

Käyttäjät kokevat, että baanalla on nykyään turvallisempaa ja vaivattomampaa kulkea 

kuin ennen toteutusta. Kyselyssä baanan sosiaalisen turvallisuuden ja esteettömyyden 

keskiarvoiksi saatiin 9,0-9,1.  

94 % käyttäjistä kokee baanan ympäristöön hyvin soveltuvaksi (kuva 10) ja 56 % vastaa-

jista haluaisi vastaavia ratkaisuja lisää Oulun seudulle.  

KUVA 10. Onko Linnanmaan pyöräily ja kävely baana ympäristöön hyvin soveltuva (vas-

taajia 48 kpl) 

Käyttäjiltä kysyttiin lisäksi vielä, onko heillä mitään muuta kommentoitavaa Linnanmaan 

baanasta. 20 käyttäjää 48:sta vastasi yleiseen palautteeseen. Suurin osa palautteesta oli 
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positiivista, mutta muutamia kysymyksiä nousi vielä esille. Seuraavassa on luetteloitu 

vastauksista yleisimmäksi nousseet asiat: 

• On hyvä, että pyörätie on väritetty punaiseksi. 

• Baanalla on hirveän hyvä pyöräillä, mutta toistaiseksi kasvatustieteiden päädyssä 

opiskelevana en sitä ajamalla oikeastaan ajassa tai matkassa kovin paljon voita. 

Eli olisi hienoa, jos baana haarautuisi jotenkin niin, että myös toiseen päätyyn pyö-

räily nopeutuisi. 

• Aivan huippu, tehnyt koulu- ja työmatkoista paljon helpompia! 

• Voisiko baanaa jatkaa yliopiston R-ovelle? 

• Kysely ei käsitellyt baanan ongelmia. Tässä muutama: Mahdollinen liukkaus asia 

josta välillä on syksyllä puhuttu, saati että miten baana toimii talvella. Sen näemme 

sitten. Esteettömyyttä voi parantaa tekemällä jonkinlaisella kohokuviolla merkin-

töjä sopiviin paikkoihin niin, että näkövammaiset löytävät kävelytien osuuden hel-

posti. Vaaratilanteista sen verran että joillekin on epäselvää, että pyörätieosuu-

della ei saa kävellä ja päinvastoin. 

• Kasvavan liikenteen myötä talvikunnossapito on erityisen tärkeää. 

• Koulumatkapyöräily on nyt huomattavasti mukavampaa. 

• Huippu juttu! Kuhan vaan ihmiset osaisivat vielä käyttää kaistoja oikein, eivätkä 

kävelijät kävelisi pyöräilijöiden kaistalla. 

• Hyvä ratkaisu. 

• Liikennevalot voisivat vaihtua jouhevammin, mikäli pyörällä lähestytään risteystä. 

• Se on loistava ratkaisu. 

• Baanan ympäristöä voisi kehittää visuaalisesti, esimerkiksi erilaisilla istutuksilla ja 

valaistuksilla. 

• Pohjoiseen mentäessä ensimmäisen alikulun jälkeen tulevan metsän hakkuut to-

teutettiin ilmeisesti lainvastaisesti lintujen pesimisaikaan? Tästä jäi aikamoinen 

epäkunnioitus rakentavaa tahoa kohtaan ja nihkeä fiilis vähän myös baanaa koh-

taan. 

• I am in favour of more cycle paths which separate pedestrians and cyclists. How-

ever, I do not understand why they cut down so many trees by the sides of the 

Baana. This made me sad and angry. 

• Hieno juttu ja erittäin kätevä baana. 
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• Pimeään vuodenaikaan Syynimaan metsäpätkä on ollut pelottava polkea pimeällä 

myöhäiseen kellonaikaan. Uusi tie (moottoritien alikulun viereinen pätkä Linnan-

maan puolella) on paljon avarampi, mikä lisää turvallisuudentunnetta. Mukava 

myös, kun on LED-valot katuvaloissa, vielä kun saataisiin niihin liikkeentunnistimet 

ja saataisiin energiankulutus minimiin siten, että aina kuitenkin näkee polkea 

eteenpäin. 

• Näin syyspuoleen baanan liukkaus huolestuttaa, toivottavasti hiekoitus toimii sitten 

kun jäät tulevat. Muuten olen ollut tyytyväinen baanaan. 

 

3.5 Terveydelliset vaikutukset 

Terveydellisiä vaikutuksia kartoitettiin WHO:n kehittämällä HEAT-menetelmällä (Health 

economic asssesment tools for walking and cycling). HEAT laskee pyöräilyn ja kävelyn 

lisääntymisestä aiheutuvan kuolleisuuden, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjen vähenemän 

ja sen synnyttämät terveyshyödyt. Lopulta menetelmä arvioi terveysvaikutusten yhteis-

kuntataloudellisen arvon. (Health economic assessment tool for cycling and walking. 

2019, 1.) 

Pyöräilyn HEAT-laskelma eli terveydellisten vaikutusten taloudellinen arviointi tehtiin Ou-

lun seudun baanaverkon laajuuden suunnittelun yhteydessä. HEAT-laskelmalla selvitet-

tiin Oulun seudun pyöräilyn tavoiteverkon toteuttamisen aiheuttamia terveydellisiä- ja ym-

päristövaikutuksia, muuntaen ne lopulta taloudelliseksi hyöty -kustannusarvioksi. 

Menetelmällä voidaan hyödyntää aikuisten 20-64 vuotiaiden säännöllisen pyöräilyn vai-

kutusten arviointia väestötasolla. Menetelmä ottaa huomioon vain kuolleisuuden vähene-

misen, mutta ei sairastuvuuden vähenemistä fyysisen aktiivisuuden lisääntyessä. Mene-

telmä tuottaa arvioita pyöräilyn terveydellisistä vaikutuksista ja niistä aiheutuvista talou-

dellisista hyödyistä. (Health economic assessment tool for cycling and walking. 2019, 1.) 

Vaikutuksia pyöräilyn määriin arvioitiin liikennemallin tulosten avulla. Liikennemallissa 

verrattiin vuoden 2030 ennustettuja pyöräilijämääriä nykyverkon ja nykyverkkoa baana-

verkolla täydennetyn verkon välillä. Liikennemallissa oli vuoden 2030 maankäyttötiedot, 
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mutta pyöräilijöiden käyttäytyminen noudatti vuoden 2009 liikennetutkimuksen tietoja. 

Baanaverkon pituus oli 89 kilometriä. 

Liikennemallista saatiin ennusteet Oulun seudun sisäisistä matkoista koko väestön 

osalta. HEAT-menetelmällä voitiin laskea aikuisväestön kuolleisuuden väheneminen pyö-

räilyn lisääntymisen johdosta. Laskennoissa käytetyt olennaisimmat arvot on esitetty tau-

lukossa 5.  

 

TAULUKKO 5. Pyöräilyn HEAT-laskennoissa käytetyt arvot 

 

HEAT-laskelmissa käytetyt arvot

Pyöräilylaskennat
Pyöräilyn 

nykyverkko v. 

2030 

Pyöräilynnykyverkko 

+ Baanat v. 2030

Pyöräilyn kokonaismatkamäärä/vrk: laskenta tehtiin 

liikennemallin  vuoden 2030 ennustettujen pyöräilijämäärien 

nykyverkon ja nykyverkkoa baanaverkolla täydennetyn verkon 

välillä (20-64 vuotiaat). Liikennemallissa oli vuoden 2030 

maankäyttötiedot,  Liikennemalli sisältää Oulun seudun sisäiset 

matkat. 
96 474 99 001

Pyöräilijöiden määrä/vrk: liikennemallissa matkat ovat meno-

paluumatkoja eli pyöräilijöiden määrä saatiin jakamalla 

kokonaismatkamäärä kahdella 48237 49500

Matkan keskimääräinen pituus (km/matka) 3,98 4,10

Hyötyvän väestön määrä: Oulun seudulla pyöräilevät 20-64 

vuotiaat (hlö), sama kuin pyöräilijöiden määrä 48237 49500

Kaikissa laskennoissa käytetyt arvot
Kuolleisuusaste

Suomen kuolleisuusastedata:

20-64 vuotiaiden keskimääräinen kuolleisuus 

254,36 / 100 000 

as.

Kuoleman taloudellinen arvo

Ihmishengen tilastollinen arvo (VSL) Suomessa 3 620 000 €

Laskenta-aika

Suomalainen ja asiantuntijoiden mukaan normaalisti 

väylähankkeissa käytetty hyötyjen laskenta-ajanjakson pituus 30 vuotta

Hyöty-kustannuslaskelman kustannukset

Asiantuntijan arvio tavoiteverkon rakennuttamiskustannuksista 35 600 000 €

Diskonttokorko

Suomalainen suositus diskonttokorosta 5 %
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Liikennemallitarkastelun perusteella pyöräilyn baanaverkon toteuttamisen arvioidaan li-

säävän Oulun seudun sisäisillä matkoilla pyörämatkojen määrää 2,62 %. Laskenta-ajan-

jakson pyöräilyn lisääntymisen terveydellisten- ja ympäristövaikutusten hyötyjen nyky-

arvo 5 prosentin diskonttokorolla laskettuna on 60 039 000 €.  

HEAT-laskelman tuloksena pyöräilyn lisääntymisestä johtuva kuolleisuuden vähenemi-

nen ja sen aiheuttamat hyödyt verrattuna tavoiteverkon rakennuttamiskustannuksiin arvi-

oidaan kattavan vajaa puolet toimenpiteen kustannuksista 30 vuoden laskenta-ajanjak-

solla mitattuna. HEAT-tutkimuksen mukaan korkeatasoinen pyörätie vähentää ennenai-

kaisia kuolemantapauksia vuodessa noin yhden henkilön verran ja koko 30-vuotisen ar-

vioinnin aikana 35 enneaikaista kuoleman tapausta estetään. Terveydellisten ja ympä-

ristö vaikutusten hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 1,7 (taulukko 6).  

 

TAULUKKO 6. Pyöräilyn HEAT-laskentojen tuloksia 

Terveys vaikutukset (pyöräilyn 

kuolleisuuden vähenemisen hyöty-

kustannussuhde 5 % diskonttokorolla 

ja 30 vuoden laskenta-ajanjaksolla):

Ympäristöpäästöjen vaikutukset 

(hiukkaspäästöjen vähenemisen 

hyöty-kustannussuhde 5 % 

diskonttokorolla ja 30 vuoden 

laskenta-ajanjaksolla):

€ €

Pyöräilyn lisääntymisestä saatava hyöty HEAT-

laskelman mukaan

Pyöräilyn lisääntymisestä saatava hyöty HEAT-

laskelman mukaan

59 000 000 918 000

Tavoiteverkon rakennuttamisen kustannukset Tavoiteverkon rakennuttamisen kustannukset

35 600 000 35 600 000

Hyöty-kustannussuhde (hyödyissä mukana vain 

kuolleisuuden vähenemisen taloudellinen arvio, ei siis 

esim. sairastuvuuden väheneminen, aikasääästöt 

ym.)

Hyöty-kustannussuhde (hyödyissä mukana 

hiukkaspäästöjen vähenemisen taloudellinen 

arvio)

1,7 0,026

Ympäristöpäästöjen vaikutukset 

(hiilidioksidipäästöjen vähenemisen 

hyöty-kustannussuhde 5 % 

diskonttokorolla ja 30 vuoden 

laskenta-ajanjaksolla):

Pyöräilyn yhteenlaskettu hyöty-

kustannussuhde (5 % 

diskonttokorolla ja 30 vuoden 

laskenta-ajanjaksolla):

€

€

Pyöräilyn lisääntymisestä saatava hyöty HEAT-

laskelman mukaan 121 000

Pyöräilyn lisääntymisestä saatava hyöty HEAT-

laskelman mukaan

60 039 000

Tavoiteverkon rakennuttamisen kustannukset 35 600 000 Tavoiteverkon rakennuttamisen kustannukset

35 600 000

Hyöty-kustannussuhde (hyödyissä mukana 

hiilidioksidipäästöjen vähenemisen taloudellinen 

arvio)

Hyöty-kustannussuhde (kaikki hyödyt 

yhteensä)

0,0034 1,7
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4 TULOKSET KORKEATASOISTEN PYÖRÄTEIDEN VAIKUTUKSISTA 

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että pyöräteiden tulee olla selkeästi eroteltuna au-

toliikenteestä sekä risteysratkaisut tulee hoitaa selkeästi ja helppokulkuiseksi. Korkeata-

soisen pyöräilyverkon saavuttamisen perusta on kehittää liikenneturvallisuutta ja pyöräi-

lyolosuhteita kokonaisvaltaisesti. Pyöräilyverkkoa suunniteltaessa tulisi pyrkiä siihen, että 

se tarjoaa suorimmat ja turvallisimmat reitit. Pyörällä kulkiessa matkan tulisi olla lyhyempi 

ja miellyttävämpi kuin autolla. 

Helsingissä tehtyjen korkeatasoisten pyöräilyväylien vaikutustarkastelujen avulla on to-

dettu, että pyöräilijämäärät ovat nousseet vuodessa yli 100 000 käyttäjällä. On todettu 

myös, että pyöräilybaanan toteutuksen jälkeen yrityksien, jotka sijaitsevat baanan lähis-

töllä ovat saaneet kasvatettua liikevaihtoa. 

Tampereella tehdyssä vaikutustarkasteluissa ilmeni, että parantamistoimenpiteet lisäsi-

vät pyöräilyn määriä kyseisellä kadulla talvikaudella n. 19 % ja kesäkaudella 14 %. Lisäksi 

kadulla tapahtui merkittävää pyöräilyn siirtymistä itäpuolelta parannetulle puolelle.  

Voidaan todeta, että uudet korkeatasoiset ratkaisut ovat oikeansuuntaisia ja tärkeitä. 

Seuraavalle tasolle pyöräilyväylien kehittymisessä ei voida nousta vanhoilla ratkaisuilla. 

Kynnys aloittaa pyöräily madaltuu uusien pyöräilyväylien toteutuksen myötä, koska pää-

reitille hakeuduttua voi luottaa pääsevänsä merkittyjä reittejä kohteeseen tuntematta väy-

läverkkoa ollenkaan entuudestaan. 

Asiantuntijahaastatteluissa nousi esille, että pyöräilyreitin tulee olla selkeä, johdonmukai-

nen ja hyvin eroteltu muusta liikenteestä. Lisäksi sen yleiskunnon tulee olla laadukas. 

Suomessa korkeatasoisten pyöräilyreitin yleisin nimitys valikoitunut baanaksi. Tätä nimi-

tystä ei kuitenkaan tulla käyttämään Tampereen korkeatasoisilla pyöräreiteillä. Huomat-

tiin, että Helsingissä suositaan pyöräteille yksisuuntaisia pyöräkaistoja, jotka kulkevat ajo-

väylän vierellä ja erillistä jalkakäytävää. Oulussa taas kaksisuuntainen pyörätie ja sen 

vierellä kulkeva jalkakäytävä soveltuu hyvin sen vuoksi, että pyörätiet kulkevat monissa 

paikoin yhdyskuntarakenteen sisällä. Ratkaisu sopii myös Oulun keskustaan, koska ero-

tellut pyörätie ja jalkakäytävä ratkaisut eivät kulje pääkatujen varsilla eikä kovin monessa 

kohtaa liikennevaloliittymissä.  
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Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu 

kulkutapaosuus oli korkein Oulun seudulla. Tutkimuksien pohjalta selvisi, että pyöräi-

lybaanojen leveydet ovat suurempia kuin nykyisten pyöräteiden, mikä tulee huomioida 

talvikunnossapidossa. Yleisen palautteen ansiosta saatiin myös paljon hyvää palautetta, 

jossa pidettiin Kempeleen baanaa yleisesti hyvänä ratkaisuna ja liikenteellisesti turvalli-

sempana kuin yhdistetyssä jalankulku- ja pyöräilyväylässä. Yleisesti ottaen käyttäjät ko-

kevat uuden baanan hyväksi toteutukseksi. Vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että baana 

lisää heidän nykyistä kävelyn ja pyöräilyn määrää. 94 % käyttäjistä kokee baanan ympä-

ristöön hyvin soveltuvaksi ja 56 % vastaajista haluaisi vastaavia ratkaisuja lisää muualle 

Oulun seudulle.  

Terveydellisiä vaikutuksia kartoitettiin WHO:n kehittämällä HEAT-menetelmällä, jonka 

avulla saatiin laskettua pyöräilyn ja kävelyn lisääntymisestä aiheutuvan kuolleisuuden, 

hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähenemä ja sen synnyttämät terveyshyödyt Oulun seu-

dulla. Liikennemallitarkastelun perusteella pyöräilyn baanaverkon toteuttamisen arvioi-

daan lisäävän Oulun seudun sisäisillä matkoilla pyörämatkojen määrää vajaalla 3 pro-

sentilla ja HEAT-laskenta-ajanjakson pyöräilyn lisääntymisen hyötyjen nykyarvo 5 pro-

sentin diskonttokorolla laskettuna on 60 039 000 €. Kuolleisuutta saadaan vähennettyä 

korkeatasoisilla pyöräilyratkaisuilla noin yhdellä henkilöllä vuodessa ja 30 vuoden ajan-

jaksolla 35 henkilöllä. Baanaverkon toteuttamisen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 1,7. 

Näiden tulosten pohjalta voidaan todeta, että pyöräilybaanojen toteuttamisesta tuleva 

hyöty on kannattavaa taloudellisesti sekä terveydellisten vaikutusten tasolta katsottuna.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli tutkia, millaisia vaikutuksia korkeatasoisilla pyöräilyn infrastruktuuri-

ratkaisuilla on ollut toteutuksen jälkeen ja selvittään, onko tällaisista ratkaisuista ollut hyö-

tyä, jotta voitaisiin perustella tulevia investointihankkeita. 

Voidaan todeta, että korkeatasoiset pyörätiet lisäävät ihmisten sosiaalista- ja liikennetur-

vallisuutta huomattavasti. Laatuvaatimuksia käyttäen suunniteltu pyörätie tuo ihmisille 

turvallisuuden tunnetta ja miellyttävyyttä, koska pyöräilijät on otettu huomioon huomatta-

vasti paremmin.  

Asiantuntijahaastatteluissa huomataan selkeä ero Helsingin ja Oulun suunnittelumeto-

deissa. Helsingissä pidetään vanhanaikaisena suunnitella kaksisuuntaista pyörätietä ja 

sen vierellä kulkevaa jalkakäytävää, joka on Oulussa yleisin poikkileikkaussuunnitelma. 

Voidaan todeta asiantuntijan Reijo Vaaralan kommentin perusteella, että kaksisuuntainen 

pyörätie ja sen vierellä kulkeva jalkakäytävä soveltuu hyvin sen vuoksi, että pyörätiet kul-

kevat monissa paikoin yhdyskuntarakenteen sisällä. Ratkaisu sopii myös Oulun keskus-

taan, koska erotellut pyörätie ja jalkakäytävä ratkaisut eivät kulje pääkatujen varsilla eikä 

kovin monessa kohtaa liikennevaloliittymissä. 

Kempeleen ja Linnanmaan baanojen palaute poikkesi paljon toisistaan. Kempeleen 

baanaa koskevat tulokset olivat hieman huonompia. Lisäksi yksittäisten palautteiden poh-

jalta havaittiin, että Kempeleen baanaa pidetään kapeana kulkea yhteen suuntaan, mikä 

taas ei noussut esille Linnanmaalta saadusta palautteessa. Kempeleen baanan poikki-

leikkaus poikkeaa hieman Linnanmaan baanan poikkileikkauksesta. Kempeleessä kaksi-

suuntaisen pyörätien kokonaisleveys on 3,0 m ja Linnanmaalla 3,5 m. Voiko olla, että 0,5 

metrin ero leveydessä vaikuttaa näin paljon ihmisten mielipiteisiin? Lisäksi huomattiin, 

että talvikunnossapito on heikompaa baanan toteuttamisen jälkeen. Tämä voi johtua siitä, 

että kunnossapidossa ei ole huomioitu pyöräteiden leveyden kasvamista ja baana tulisi 

aurata talvisin kahteen eri suuntaan. 

Linnanmaalta tullut palaute oli suurimmalta osin positiivista, mikä voi olla syy sille, että 

pyöräilybaana on toteutettu vilkasliikenteiselle alueelle, joka on monen käyttäjän työ- ja 

koulumatkan välillä. Palautteessa oli kuitenkin mainittu, että sen ympäristöön voisi toteut-

taa mahdollisesti istutuksia ja oleskelupaikkoja mukavuuden lisäämiseksi. Asia olisi hyvä 
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huomioida uusia baanoja toteutettaessa. Käyttäjien mielenkiintoa kulkea pyörällä tai kä-

vellen voitaisiin saada lisättyä, jos pyöräteiden varrella olisi enemmän aktiviteettejä.  

Korkeatasoisten pyöräteiden avulla saadaan HEAT-tuloksien mukaan vähennettyä kuol-

leisuutta sekä hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähenemistä huomattavasta 30-vuoden 

ajanjaksolla. Voidaan siis todeta, että korkeatasoiset pyörätiet ovat liikenteellisesti turval-

lisempia, minkä ansiosta on mahdollista saada yhä useampi liikkumaan pyörällä tai kä-

vellen. Tämä taas johtaa siihen, että yhä useampi liikkuja vaihtaa moottoriajoneuvolla 

kulkemisen vähemmälle, minkä ansiosta saadaan hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä vähen-

nettyä. Terveys- ja päästövaikutuksilla mitattu hyöty-kustannussuhteen lukemaksi saatiin 

1,7, joten voidaan todeta, että korkeatasoisten pyöräteiden toteuttaminen on myös talou-

dellisesti hyödyllistä.  
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KYSELY PYÖRÄILYN BAANAVERKON KALTAISTEN RATKAISUJEN TOTEUTTAMI-

SEN VAIKUTUKSET, PILOTTIKOHTEET   LIITE 1/1 

 

 

 
Taustaa 
 
Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kempeleen kunta ovat tilanneet opinnäytetyönä sel-
vityksen erilaisten korkeatasoisten pyöräilyväylien sosiaalisista, taloudellisista ja liikenteellisistä vaikutuk-
sista. Liikenteellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän muutoksia, 
että liikenneturvallisuuden muutosta. Työn tuloksia hyödynnetään baanaverkon laajuuden määrittelyssä. 
 
Baanaverkon toteuttaminen on osa Oulun seudunpyöräilyn ja jalankulun määrätietoista kehittämistä. 
Työssä tarkastellaan ensisijaisesti pyöräilyn baanaverkon toteuttamisen sosiaalisia- ja taloudellisia vaiku-
tuksia.  
 
Oulun seudulla Baanaverkolla tarkoitetaan korkeatasoisia pyöräilyn ratkaisuja, joissa pyöräilijät ja jalankul-

kijat käyttävät eri tilaa. Oulun seudulla ratkaisumalli on yleensä ”kaksisuuntainen pyörätie ja tämän rinnalla 

kulkeva jalkakäytävä”, mutta kyseiseen voivat tulla myös muut ratkaisut, kuten pyöräkatu, pyöräkaista tai 

yksisuuntaiset pyörätiet.  

Oulun seudulla pyöräilyn kehittäminen on uudessa nosteessa. Seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelma 2030 
valmistui keväällä 2017. Tavoite tilanteessa noin 60 kilometrin matkalla pyöräilijöiden esitettään kulkevan 
eri tilassa jalankulkijoiden kanssa.  Ensimmäinen reilun kahden kilometrin pituinen ’’ kaksisuuntainen pyö-
rätie ja tämän rinnalla kulkeva jalkakäytävä’’ - Baananverkon laatuvaatimukset täyttävä osa valmistui Kem-
peleen kuntakeskuksen ja Zeppelinin välille lokakuussa 2016. Seuraavat baanaverkon kohteet Oulussa 
ovat pyöräilyn ja jalankulun erottelu (kaksisuuntainen pp + jk). Kauppatorilta Linnanmaan kampusalueelle, 
sekä Pakkahuoneenkadun muuttaminen pyöräkaduksi. Nämä kohteet toteutetaan vuosina 2018- 2019.  
 
 
Kysymykset 
 
1. Onko kaupungissanne tehty tai suunniteltu tehtävän korkeatasoisia pyöräilyn ratkaisuja lähi-

vuosien aikana? Käytättekö te korkeatasoiselle pyöräilyn ratkaisulle erillistä nimeä, esim. Baa-
naverkko? 
 

2. Millaisia korkeatasoiset pyöräilyn ratkaisut ovat olleet? Millainen poikkileikkaus ja väylätyyppi? 
 
3. Kuinka paljon edellä mainittuja ratkaisuja teiltä löytyy nyt ja oman arvionne perusteella viiden 

ja kymmenen vuoden kuluttua? (Kuinka laajalla alueella?) 
 
4. Miten korkeatasoiset pyöräilyn ratkaisut näkyvät yleiskaavoituksessa? 

• Onko korkeatasoiset pyöräilyn reitit merkitty yleiskaavakarttoihin? Millä tavalla (kaava-
merkinnät jne.)?  

• Kuinka kattavasti korkeatasoiset pyöräilyn reitit näkyvät yleiskaavassa? 

• Onko korkeatasoiset pyöräilyn reiteille erillisiä kaavamääräyksiä? 
 

5. Miten korkeatasoiset pyöräilyn ratkaisut näkyvät asemakaavassa? 

• Ovatko korkeatasoiset pyöräilyn reitit merkittyjä? 

• Kuinka kattavasti korkeatasoiset pyöräilyn reitit näkyvät asemakaavassa? 

• Onko korkeatasoisille pyöräilyn reiteille erillisiä kaavamääräyksiä? 

 

6. Onko kaupungissanne tehty tai oletteko ajatelleet tekevänne vaikutustarkasteluja korkeatasois-

ten pyöräilyreittien vaikutuksista
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7. Jos olette jo tehneet vaikutustarkasteluja, niin missä yhteydessä olette niitä tehneet ja millaisia 

tuloksia olette saaneet? Onko niistä erotettavissa erikseen sosiaalisia, taloudellisia ja liikenteel-

lisiä vaikutuksia? Onko vaikutustarkasteluja mahdollista saada käyttöömme? 

 

8. Onko vaikutustarkasteluissa huomattu muutoksia korkeatasoisen pyöräilyreitin toteutuksen 

jälkeen? 

 

9. Jos ette ole tehneet edellä mainittuja vaikutustarkasteluja, niin miksi? 

 

10. Minkälainen strategia kaupungissanne on ollut pyöräilijämäärän muutokselle (pyöräilyn kulku-

muoto-osuuden kasvu, pyöräilymäärän kasvu jne.)? 

 

11. Millaista palautetta olette saaneet korkeatasoisten pyöräilyväylien toteutuksesta? Keneltä olette 

saaneet palautetta; asukkaat, elinkeinoelä, työpaikat, matkailijat, päättäjät. 

 

12. Mikä on teidän oma mielipiteenne jo toteutuneista korkeatasoisista pyöräilyn reiteistä? 

• Oletteko todenneet ratkaisut tärkeiksi pyöräilyn sujuvuuden kannalta? 

• Oletteko todenneet ratkaisut tärkeiksi pyöräilyn sosiaalisen-, taloudellisen ja liikenteel-

lisen sujuvuuden kannalta? 

• Oletteko todenneet nykyiset ratkaisut riittäviksi? 

 
13. Onko kaupungissanne varattu erillistä rahoitusta pyöräilyn infrastruktuurin rakentamiselle tai 

hoidatteko asian jotenkin muuten? Kuinka paljon pyöräilyn infrastruktuurin rakentamiseen käy-
tetään kaupunkinne liikenneympäristön kehittämiseen varattuja rahoja vuosittain? 
 

14. Tuleeko jotain muuta asiaan liittyen mieleen? 
 
Vastaukset 
 
Toivottavasti teillä on aikaa vastata edellä mainittuihin kysymyksiin. Halutessanne voitte saada tulosten 
raportin omaan käyttöönne tulevaisuudessa. 
 
Rambollista työtä tekee AMK insinööriopiskelija Milla Ahola ja työtä ohjaa suunnittelupäällikkö Reijo Vaa-
rala. Ahola on lähiaikoina yhteydessä tämän lähetyksen vastaanottajaan asian suhteen muutaman päivän 
kuluessa ja sopii puhelinhaastattelun ajankohdasta opinnäytetyön kysymyksiin liittyen. Voitte halutessanne 
vastata kysymyksiin myös kirjallisesti osoitteeseen milla.ahola@ramboll.fi. 
 
Kiitän jo etukäteen vastauksistanne ja vaivannäöstänne! 
 
Lisätietoja  
Milla Ahola, harjoittelija (milla.ahola@ramboll.fi , M +358 40 357 6127)

mailto:milla.ahola@ramboll.fi
mailto:milla.ahola@ramboll.fi
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Taustaa 
 
Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kempeleen kunta ovat tilanneet opinnäytetyönä sel-
vityksen erilaisten korkeatasoisten pyöräilyväylien sosiaalisista, taloudellisista ja liikenteellisistä vaikutuk-
sista. Liikenteellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän muutoksia että 
liikenneturvallisuuden muutosta. Työn tuloksia hyödynnetään baanaverkon laajuuden määrittelyssä. 
 
Baanaverkon toteuttaminen on osa Oulun seudunpyöräilyn ja jalankulun määrätietoista kehittämistä. 
Työssä tarkastellaan ensisijaisesti pyöräilyn baanaverkon toteuttamisen sosiaalisia- ja taloudellisia vaiku-
tuksia.  
 
Oulun seudulla Baanaverkolla tarkoitetaan korkeatasoisia pyöräilyn ratkaisuja, joissa pyöräilijät ja jalankul-

kijat käyttävät eri tilaa. Oulun seudulla ratkaisumalli on yleensä ”kaksisuuntainen pyörätie ja tämän rinnalla 

kulkeva jalkakäytävä”, mutta kyseiseen voivat tulla myös muut ratkaisut, kuten pyöräkatu, pyöräkaista tai 

yksisuuntaiset pyörätiet.  

Oulun seudulla pyöräilyn kehittäminen on uudessa nosteessa. Seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelma 2030 
valmistui keväällä 2017. Tavoite tilanteessa noin 60 kilometrin matkalla pyöräilijöiden esitettään kulkevan 
eri tilassa jalankulkijoiden kanssa.  Ensimmäinen reilun kahden kilometrin pituinen ’’ kaksisuuntainen pyö-
rätie ja tämän rinnalla kulkeva jalkakäytävä’’ - Baananverkon laatuvaatimukset täyttävä osa valmistui Kem-
peleen kuntakeskuksen ja Zeppelinin välille lokakuussa 2016. Seuraavat baanaverkon kohteet Oulussa 
ovat pyöräilyn ja jalankulun erottelu (kaksisuuntainen pp + jk). Kauppatorilta Linnanmaan kampusalueelle, 
sekä Pakkahuoneenkadun muuttaminen pyöräkaduksi. Nämä kohteet toteutetaan vuosina 2018- 2019.  
 
 
 
Kysymykset 
 

15. Mikä on teidän mielestänne korkeatasoinen pyöräilyn reitti? 
 
16. Millaista nimitystä käyttäisitte korkeatasoiselle pyöräilyn reitille? 
 
17. Kuinka tärkeänä näette pyöräilyinfrastruktuurin kehittymistä nykyistä korkeatasoisemmaksi? 

Minkälaisia ratkaisuja itse suositte ja millaisessa ympäristössä? 
 
18. Mikä on oma arvionne pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisen vaikutuksista korkeatasoisem-

maksi? 
 

• Pyöräilijämäärien kasvun näkökulmasta 

• pyöräilyn brändin tai imagon näkökulmasta 

• liikenneturvallisuuden näkökulmasta 

• liikenneympäristön näkökulmasta (imago yms.) 

• kaupungin vetovoiman ja houkuttelevuuden 

• sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta 

• talouden näkökulmasta 
 

19. Mikä on oma näkemyksenne pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisen hyödyistä / haitoista?
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20. Miten arvioisit hyötyjen / haittojen kohdistuvan Oulussa ja Oulun seudulla? 

 

21. Missä teidän mielestänne Suomessa ollaan pisimmällä korkeatasoisen pyöräilyinfrastruktuurin 
toteutuksessa? Perustelkaa vastauksenne? Entä kansainvälisesti? 
 

22. Missä teidän mielestänne Suomessa ollaan pisimmällä korkeatasoisen pyöräilyinfrastruktuurin 
synnyttämien vaikutusten arvioimisessa/mittaamisessa? Entä kansainvälisesti? 

 
23. Miten te toivoisitte, että korkeatasoisen pyöräilyinfrastruktuurin synnyttämiä vaikutuksia mitat-

taisiin / arvioitaisiin? 
 

24. Tuleeko jotain muuta mieleen asiaan liittyen?’ 
 
25. Tuleeko teillä mieleen jotain tutkimusta/selvitystä tai henkilöä/tahoa, joilta voisin saada opin-

näytetyötäni varten arvokasta tietoa? Tiedoksi, että olen tietoinen millaisia selvityksiä asiaan 
liittyen löytyy esim. Kulkulaarista. 
 

Vastaukset 
 
Toivottavasti teillä on aikaa vastata edellä mainittuihin kysymyksiin. Halutessanne voitte saada tulosten 
raportin omaan käyttöönne tutkimuksen valmistuttua.  
 
Rambollista työtä tekee AMK insinööriopiskelija Milla Ahola ja työtä ohjaa suunnittelupäällikkö Reijo Vaa-
rala. Ahola on lähiaikoina yhteydessä tämän lähetyksen vastaanottajaan asian suhteen muutaman päivän 
kuluessa ja sopii puhelinhaastattelun ajankohdasta opinnäytetyön kysymyksiin liittyen. Voitte halutessanne 
vastata kysymyksiin myös kirjallisesti osoitteeseen milla.ahola@ramboll.fi . 
 
Kiitän jo etukäteen vastauksistanne ja vaivannäöstänne! 
 
Lisätietoja 
 
Milla Ahola, harjoittelija (milla.ahola@ramboll.fi , M +358 40 357 6127) 
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SEN VAIKUTUKSISTA KEMPELEESSÄ   LIITE 3/1 

 

 

1. Asuinalue 

2. Miten kuljet yleisimmin päivittäiset työ- / opiskelumatkasi? 

o Kävellen 

o Polkupyörällä 

o Autolla (kuljettajana) 

o Autolla (matkustajana) 

o Linja-autolla 

o Mopo 

o Muulla tavoin, miten: _________________________________ 

 

3. Miten kuljet yleisimmin asiointi- / vapaa-ajanmatkasi? 

o Kävellen 

o Polkupyörällä 

o Autolla (kuljettajana) 

o Autolla (matkustajana) 

o Linja-autolla 

o Mopolla 

o Muulla tavoin, miten: _________________________________ 

 
4. Kuinka usein käytätte Kempeleen Baanaa kesäkautena? 

o Päivittäin 

o Muutaman kerran viikossa 

o Muutaman kerran kuukaudessa 

o Harvemmin 

o En koskaan 
 

5. Kuinka usein käytätte Kempeleen Baanaa talvikautena? 

o Päivittäin 

o Muutaman kerran viikossa 

o Muutaman kerran kuukaudessa 

o Harvemmin 

o En koskaan 
 

6. Vastaisitteko kouluarvosanalla 4-10 seuraaviin Kempeleen Baanaa käsitteleviin kohtiin. Jos 
vastaatte 4-6, niin tarkentakaa vastaustanne. 
 

• Onko Kempeleen Baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö liikenteellisesti turvallinen?
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• Onko Kempeleen Baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö sosiaalisesti turvallinen?  

• Onko Kempeleen Baana esteetön?  

• Onko Kempeleen Baana talvella hyvin hoidettu?  

• Onko Kempeleen Baana hyvin opastettu? 
 

 

 

 

 

 

 

7. Oletko joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen kävellen tai pyörällä liikkuessasi Kem-

peleen Baanalla? 

o Kyllä 

o En 
 

8. Jos vastasitte kyllä edellä mainittuun kysymykseen, niin missä tämä tapahtui? Olitteko pyörä-
tiellä, kadun varressa tai jossain muussa paikassa?  

 

9. Millaisia vaikutuksia Kempeleen Baanalla on tavalliseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ver-
rattuna? Vastaisitteko ’’kyllä/ei/en osaa sanoa’’ seuraaviin Kempeleen Baanaa käsitteleviin 
kohtiin. Jos vastaatte ei, niin tarkentakaa vastaustanne. 
 

• Onko Kempeleen pyöräily ja kävely Baana ympäristöön hyvin soveltuva? 

• Lisääkö Kempeleen pyöräily ja kävely Baana jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenne-
turvallisuutta? 

• Lisääkö Kempeleen Baana sinun kävelyn tai pyöräilyn määrää? 

• Onko talvikunnossapidon taso ollut Kempeleen pyöräily ja kävely Baanalla riittävä? 

• Haluaisitko vastaavia ratkaisuja muualle Kempeleeseen ja minne? 
 

10. Tuleeko jotain muuta mieleen Kempeleen Baanasta?

Ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikille 

käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä. Lisäksi 

liikenneympäristö ja siinä olevat toiminnot ovat 

mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia 



LIITE 3/3 

 

 

 
OSA II - Karttapalaute 

Karttoihin voi suoraan merkitä tietylle alueelle/tiettyyn osoitteeseen Kempeleen Baanalle kohdis-

tettua palautetta. 

 

1. Paikka 

OSOITE: 

KUVAUS: 

 

MAHDOLLINEN PARANNUSEHDOTUS/PALAUTE: 

 

2. Paikka 

OSOITE: 

KUVAUS: 

 

MAHDOLLINEN PARANNUSEHDOTUS/PALAUTE: 

 

3. Paikka 

OSOITE: 

KUVAUS: 

 

MAHDOLLINEN PARANNUSEHDOTUS/PALAUTE:



KYSELY PYÖRÄILYN BAANAVERKON KALTAISTEN RATKAISUJEN TOTEUTTAMI-
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1. Miten kuljet yleisimmin päivittäiset työ- / opiskelumatkasi? 

o Kävellen 

o Polkupyörällä 

o Autolla (kuljettajana) 

o Autolla (matkustajana) 

o Linja-autolla 

o Mopo 

o Muulla tavoin, miten: _________________________________ 

 

2. Miten kuljet yleisimmin asiointi- / vapaa-ajanmatkasi? 

o Kävellen 

o Polkupyörällä 

o Autolla (kuljettajana) 

o Autolla (matkustajana) 

o Linja-autolla 

o Mopolla 

o Muulla tavoin, miten: _________________________________ 

 

3. Kuinka usein käytätte Linnanmaan Baanaa? 

o Päivittäin 

o Muutaman kerran viikossa 

o Muutaman kerran kuukaudessa 

o Harvemmin 

o En koskaan 
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4. Vastaisitteko kouluarvosanalla 4-10 seuraaviin Linnanmaan Baanaa käsitteleviin kohtiin. Jos 
vastaatte 4-6, niin tarkentakaa vastaustanne. 
 

• Onko Linnanmaan Baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö liikenteellisesti turvallinen?  

• Onko Linnanmaan Baanan kävely- ja pyöräily-ympäristö sosiaalisesti turvallinen?  

• Onko Linnanmaan Baana esteetön?  
 

 

 

 

 

 

5. Oletko joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen kävellen tai pyörällä liikkuessasi Lin-

nanmaan Baanalla? 

o Kyllä 

o En 
 

6. Jos vastasitte kyllä edellä mainittuun kysymykseen, niin missä tämä tapahtui?  
 
 

7. Millaisia vaikutuksia Linnanmaan Baanalla on tavalliseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ver-
rattuna? Vastaisitteko ’’kyllä/ei/en osaa sanoa’’ seuraaviin Linnanmaan Baanaa käsitteleviin 
kohtiin. Jos vastaatte ei, niin tarkentakaa vastaustanne. 
 

• Onko Linnanmaan pyöräily ja kävely Baana ympäristöön hyvin soveltuva? 

• Lisääkö Linnanmaan pyöräily ja kävely Baana jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenne-
turvallisuutta? 

• Lisääkö Linnanmaan Baana sinun kävelyn tai pyöräilyn määrää? 

• Haluaisitko vastaavia ratkaisuja muualle Oulun alueelle ja minne? 

• Houkutteleeko Baana lisäämään sinun pyöräilyä tai kävelyä? 
 
 

8. Tuleeko jotain muuta mieleen Linnanmaan Baanasta? 

 

Ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikille 

käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä. Lisäksi 

liikenneympäristö ja siinä olevat toiminnot ovat 

mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia 


