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Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä
Johdanto
Kävely ja pyöräily ovat sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta suotuisia liikennemuotoja. Lyhyillä ja lyhyehköillä matkoilla kävely ja pyöräily ovat terveellinen, helppo, edullinen ja kokonaan päästötön tapa hoitaa päivittäisiä liikkumistarpeita. Kävelyn ja pyöräilyn osuus kaikista tehdyistä matkoista
on kuitenkin 20 vuodessa huomattavasti vähentynyt. Vuosina 1998-1999 kävelyn ja pyöräilyn osuus
kaikista matkoista oli 34 %, vuosina 2004-2005 31 % ja vuosina 2010-2011 ja 2017 30 %.
Kävelyn ja pyöräilyn vähentyminen ja motorisoitujen liikennemuotojen käytön lisääntyminen ovat ongelmallisia kehityssuuntia sekä ihmisten terveyden että ympäristön kannalta. Fyysisen aktiivisuuden
puute on noussut 2000-luvulla merkittävimpien terveyttä vaarantavien riskitekijöiden joukkoon. Liikunnan puute näkyy suorina ja epäsuorina kansantaloudellisina kustannuksina, kuten sairaanhoitomenoina, tuottavuuden laskuna, työkyvyttömyytenä ja jopa ennenaikaisina kuolemantapauksina. Autoilun ja mopoilun lisääntyminen taas aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, melua ja terveydelle haitallisia päästöjä. Kaupunkiseuduilla kasvava liikenne aiheuttaa ongelmia liikenteen sujuvuuden, tilankäytön ja liikenneturvallisuuden kannalta.
Motorisoidun liikenteen korvaaminen kävelyllä ja pyöräilyllä vähentää paitsi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, myös ilmanlaadun kannalta haitallisia päästöjä ja melua sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä. Kävelyn ja pyöräily edistäminen parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta. Niiden lisäämisellä voidaan vähentää autoliikenteen ruuhkia ja parantaa koko liikennejärjestelmän sujuvuutta ja turvallisuutta erityisesti kaupunkiseuduilla. Kävely ja pyöräily ovat tärkeä osa joukkoliikenteen matkaketjuja.
Joukkoliikenteen toimivuus paranee, jos matkaketjujen kaikki osat muodostavat järkevän kokonaisuuden. Liikenteen palveluistuminen tarjoaa myös runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työllisyyttä ja talouskasvua.
Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on kannatettavaa myös kansanterveyden näkökulmasta. Jo puoli
tuntia reipasta liikuntaa useampana päivänä viikossa, vähintään 10 minuutin jaksoissa vähentää sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja korkean verenpaineen kehittymisen riskiä sekä auttaa
veren rasvakoostumuksen ja kehon painon säätelyssä.
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edesauttaa useamman pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen toteutumista. Keskeisimpiä näistä ovat ”Hyvinvointi ja terveys” –teeman kärkihanke 2:
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta sekä teeman ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut” kärkihanke 1 Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti.
Hallituksen linjausten mukaan hallituskauden loppupuolen tavoitteena on muun muassa käynnistää
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpano, mm. liikennejärjestelmän energiatehokkuuden lisääminen sekä kuntien ja alueiden ilmastotyön tukeminen sekä poikkihallinnollisen
yhteistyön mallin vahvistaminen terveiden elämäntapojen edistämiseksi.
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Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioitiin vahvasti myös parlamentaarisen liikennetyöryhmän
28.2.2018 valmistuneessa loppuraportissa. Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelmalle on varmistettava riittävä rahoitus vuosille 2019-2023. Myös eduskunnan
ympäristövaliokunta kiirehti mietinnössään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta (Kaisu) kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman nopeaa hyväksymistä ja rahoituksen varmistamista.

Periaatepäätöksen pääasiallinen sisältö
Kävelyn ja pyöräilyn periaatepäätöksellä halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden
parantamista Suomessa. Periaatepäätöksessä kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa.
Periaatepäätöksessä yksilöidään 31 eri toimenpidettä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Keskeisiä
keinoja ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen
kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Lisäksi nähdään tärkeänä taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittäminen, yhteistyö eri
toimijoiden välillä, kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen ja pyörämatkailun edistäminen.
Monia ehdotetuista toimenpiteistä toteutetaan jo nyt. Kokonaan uusia avauksia ovat muun muassa
valtion ja kuntien yhteinen, uusi investointiohjelma kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi
kaupunkien katuverkolla sekä kävelyn ja pyöräilyn kansallisen koordinaattorin nimeäminen.

Periaatepäätöksen vaikutukset
Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu korvaisi osittain lyhyitä tai lyhyehköjä automatkoja ja vähentäisi sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.
Kansanterveyden osalta on arvioitu, että kävelyn lisääminen Suomessa jo 20 prosentilla tuottaisi yhteensä yli 4 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.
Periaatepäätöksellä ei ole suoraa vaikutusta valtion talousarvioon. Periaatepäätöksen toimia ryhdytään toteuttamaan valtion budjettiraamien ja olemassa olevien määrärahojen puitteissa, mikä voi tarkoittaa toimenpiteiden priorisointia ja resurssien uudelleen suuntaamista.

Periaatepäätöksen valmistelu
Periaatepäätös on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön uuden kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman pohjalta. Edistämisohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden
(YM, STM, OKM, Valtion liikuntaneuvosto, Liikennevirasto jne.) sekä aiheeseen liittyvien järjestöjen
(Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto jne.) kanssa. Valmistelun tueksi järjestettiin muun muassa kolme
pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta liikenne- ja viestintäministeri Bernerin johdolla. Edistämisohjel-
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ma oli myös laajalla lausuntokierroksella 19.12.2017-31.1.2018. Kaikki lausunnonantajat pitivät ehdotettua ohjelmaa tarpeellisena ja ajankohtaisena.

Periaatepäätöksen toteuttaminen ja seuranta
Liikenneviraston vuoden 2018 budjettiin on varattu 2 miljoonaa euroa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman käynnistämiseksi. Myös muilta osin periaatepäätöksen toimia ryhdytään toteuttamaan olemassa olevien määrärahojen puitteissa.
Periaatepäätöksen ja edistämisohjelman toimenpiteitä sekä kävely- ja pyöräilymäärien kehittymistä
ryhdytään seuraamaan vuosittain. Koska valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on raskas ja harvoin (vain kerran kuudessa vuodessa) toteutettava tutkimus, tarvitaan jatkossa kävelyn ja pyöräilyn
muutosten seuraamiseen myös muita, kevyempiä tutkimustapoja. Lisäksi tarvitaan tietoa myös kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen käytettyjen resurssien määrästä sekä ympäristö,- terveys- ja turvallisuusvaikutuksista.

Esitys
Edellä olevan perusteella esitetään, että Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kävelyn ja pyöräilyn
edistämisestä.
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