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Taustaa
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. Vuonna 2016
toteutetun henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät 30 prosenttia kaikista
matkoistaan jalan tai pyörällä. Kävelyn osuus on 22 ja pyöräilyn kahdeksan prosenttia.
Kävelyn ja pyöräilyn osuus kaikista tehdyistä matkoista on viime vuosina vähentynyt.
Vuosina 1998-1999 kävelyn ja pyöräilyn osuus kaikista matkoista oli vielä 34 %, vuosina
2004-2005 31 %. Vuosina 2010-2011 ja 2017 osuus oli enää 30 %. Taustalla vaikuttavat
sekä väestön ikääntyminen että liikkumistottumusten muuttuminen. Vanhempien ikäluokkien
liikkuminen on vähentynyt auton käytön lisääntyessä. Mopon ja mopoauton käyttö
puolestaan on vähentänyt erityisesti 15–17-vuotiaiden nuorten jalankulkua ja pyöräilyä.
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. Valtakunnallisesti
on laskettu, että kävelyn ja pyöräilyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä
yli 4 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä vuosittain.
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.
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioitiin vahvasti myös parlamentaarisen
liikennetyöryhmän 28.2.2018 valmistuneessa loppuraportissa. Työryhmän yksimielisen
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näkemyksen mukaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalle on varmistettava riittävä
rahoitus vuosille 2019-2023.

Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvät tavoitteet
Tavoitteena on lisätä sekä kävely- että pyörämatkojen määrää 30 prosentilla vuoteen 2030
mennessä (nykytilaan verrattuna).
Vuonna 2030 kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus nousee nykyisestä noin 30
prosentista 35–38 prosenttiin. Tämä merkitsee, että vuonna 2030 kävely- ja pyöräilymatkoja
tehdään vähintään noin 450 miljoonaa enemmän kuin nyt. Matkamäärien kasvusta
huolimatta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden tulee entisestään parantua.
Tavoitteena on, että vähintään puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulisi siirtymänä
henkilöautomatkoista. Tällä hetkellä henkilöautolla tehtävien matkojen osuus nousee
merkittävästi jo 1–2 kilometrin mittaisilla matkoilla, joilla kävelyn ja pyöräilyn potentiaali on
kaikkein suurin. Yhdessä joukkoliikenteen ja liikenteen muiden palveluiden kanssa kävely ja
pyöräily voivat korvata henkilöauton käyttöä myös pidemmillä matkoilla.
Kansantalouden näkökulmasta tavoitteena on ns. plussavisio: liikenteen päästöjen,
liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksien vähentämisellä yhdessä kansanterveyden
kohentumisen kanssa haetaan yhteiskunnalle miljardien eurojen säästöjä.

Toimenpiteet ja vastuut
1 Kävelyn ja pyöräilyn mahdollistava yhdyskuntarakenne
Kävelyn ja pyöräilyn perusedellytykset luodaan kaavoituksella ja muulla maankäytön
suunnittelulla. Eheä yhdyskuntarakenne, jossa eri toimintojen (kodit, työpaikat ja palvelut
sekä virkistys- ja vapaa-ajan alueet) väliset etäisyydet ovat kohtuulliset, on ehdoton edellytys
kävelyn ja pyöräilyn merkittävälle lisäämiselle. Toisena keskeisenä edellytyksenä kävelyn ja
pyöräilyn lisääntymiselle on julkisten ja muiden palveluiden saatavuus lähietäisyydeltä.
Asuinalueilla erityisesti päivittäistavarakaupan ja usein käytettävien julkisten palveluiden
kuten päiväkotien ja koulujen saavutettavuus myös ilman henkilöautoa on tärkeää varmistaa.
Myös työpaikkojen sijoittumiseen on kiinnitettävä huomiota.
Toimenpiteet:
1. Kävely ja pyöräily otetaan nykyistä painokkaammin huomioon kaikilla kaavatasoilla
sekä kuntien rakennusjärjestyksissä. (YM, kunnat, maakunnat)
2. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen otetaan entistä vahvemmin osaksi valtion,
kaupunkien ja kaupunkiseutujen välisiä sopimuksia, esimerkiksi maankäytön,
asumisen ja liikenteen sopimuksia (MAL-sopimukset). (LVM, Liikennevirasto, YM,
ARA, kaupunkiseudut, kunnat, ELY-keskukset/ maakunnat, TEM, VM)
3. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti kuntien, maakuntien ja
kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien sekä valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman kautta. (LVM, Liikennevirasto, kunnat, maakunnat)
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4. Valtion infrainvestointien yhteydessä parannetaan myös kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteita hankkeen vaikutusalueella. (Liikennevirasto, ELY-keskukset/ maakunnat)
5. Säännöllisesti tarvittavia lähipalveluita ohjataan kävelyn ja pyöräilyn kannalta
suotuisille alueille kaavoituksen ja julkisten palvelujen sijoittumista koskevien
päätösten avulla. (Kunnat, maakunnat)
2 Laadukas kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuri
Laadukas kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuri koostuu kattavasta ja saumattomasta verkostosta,
joka palvelee käyttäjän tarpeita ja on rakenteeltaan turvallinen, miellyttävä ja sujuva.
Pyöräilyn ja kävelyn väylien erottaminen toisistaan lisää liikkumisen sujuvuutta ja
turvallisuutta vähentäen kävelijöiden ja pyöräilijöiden keskinäisiä törmäyksiä ja niistä
aiheutuvia loukkaantumisia. Laadukas, oikein mitoitettu, turvallinen ja pyöräilijöiden tarpeiden
mukaan optimaalisesti sijoitettu pyöräpysäköinti eri kohteissa on myös tärkeä osa laadukasta
pyöräilyinfrastruktuuria.
Toimenpiteet:
6. Kaupunkialueilla painotetaan yhä enemmän laadukkaan kävely- ja pyöräilyinfran
rakentamista. (Kunnat, ELY-keskukset / maakunnat)
7. Käynnistetään valtion ja kuntien yhteinen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma.
Ohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien
katuverkolla. (LVM, Liikennevirasto, kunnat)
8. Käynnistetään valtakunnallisen pyörätieverkon parantaminen. Valtakunnallinen
pyörätieverkko koostuu [valtion ylläpitämistä] kaupunkien ja taajamien välisistä
reiteistä, jotka palvelevat pitempimatkaista pyöräliikennettä sekä pyörämatkailua.
(Kunnat, LVM, Liikennevirasto, ELY-keskukset / maakunnat)
9. Kehitetään kävelyyn ja pyöräilyyn kannustavia olosuhteita (mm. pyöräpysäköinti,
sosiaalitilat) asuinkiinteistöissä, työpaikkakiinteistöissä sekä oppilaitoksissa.
(Kiinteistöjen rakennuttajat ja omistajat, kunnat)
3 Kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapito ja hoito
Kävely- ja pyöräilyväylien laadukas kunnossapito ympäri vuoden lisää kävelyn ja pyöräilyn
turvallisuutta, sujuvuutta ja houkuttelevuutta. Väylien hyvällä kunnossapidolla voidaan
vaikuttaa kulkutavan valintaan. Erityisesti puutteellinen talvihoito nousee usein kyselyissä
esiin pyöräilyä ja kävelyä rajoittavana tekijänä. Haasteita hoidon kannalta ovat mm. hoidon
tason vaihtelu urakkarajoilla, kävelyn ja pyöräilyn erilaiset tarpeet talvihoidon suhteen sekä
toimenpideajat.
Toimenpiteet:
10. Varmistetaan jalkakäytävien ja pyöräteiden hyvä kunto ja poistetaan niihin liittyvää
korjausvelkaa sekä valtion väyläverkolla että kaupungeissa. (LVM, Liikennevirasto,
ELY-keskukset / maakunnat, kunnat)
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11. Taataan kävely- ja pyöräilyväylien hyvä hoitotaso kaikkina vuodenaikoina.
(Liikennevirasto, ELY-keskukset / maakunnat, kunnat)
12. Parannetaan sekä valtion että kuntien kävely- ja pyöräilyväylien kuntoon liittyvää
tiedonkeruuta ja tiedottamista sekä kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä sääpalveluita.
(Kunnat, Liikennevirasto, ELY-keskukset / maakunnat, Pyöräilykuntien verkosto,
Pyöräliitto, sää- ja kelitietojen palveluntarjoajat, Ilmatieteen laitos)
4 Kävely ja pyöräily osana liikenteen palvelukokonaisuutta
Liikenteestä on pitemmällä aikavälillä tarkoitus tehdä asiakaslähtöinen palvelu, jossa erilaiset
liikenne- ja kuljetuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen, ja jossa ihmiset ainakin
kaupunkiseuduilla voivat hoitaa omia arkisia asioitaan jopa ilman omaa autoa. Kävely ja
pyöräily kuuluvat olennaisena osana tähän palvelukokonaisuuteen. Jotta palvelujen
saumaton yhteiskäyttö toteutuisi, tarvitaan muun muassa laadukasta pyöräpysäköintiä,
pyörien ja erilaisten liikkumista helpottavien apuvälineiden kuljetusmahdollisuutta eri
joukkoliikennevälineissä sekä erilaisten palveluiden ja niihin liittyvän tiedon yhdistelyä muun
muassa digitalisaation tarjoamin keinoin.
Toimenpiteet:
13. Kävely ja pyöräily otetaan huomioon suunnittelussa osana matkaketjuja.
Hyödynnetään vahvasti digitalisaatiota sujuvien matkaketjujen helpottamiseksi.
(Kunnat, ELY-keskukset/ maakunnat, Liikennevirasto, joukkoliikenneviranomaiset,
liikenteen palveluja tarjoavat yritykset)
14. Helpotetaan pyörien ja erilaisten liikkumista helpottavien välineiden, esim.
rollaattoreiden, pyörätuolien ja lastenrattaiden kuljettamista joukkoliikennevälineissä
ja joukkoliikenneterminaaleissa. (Joukkoliikenneviranomaiset ja liikenteen
palveluja tarjoavat yritykset, Liikennevirasto, Matkahuolto)
15. Edistetään kaupunkipyöräjärjestelmien rakentamista ja kehittämistä eri kaupungeissa
yhteistyössä eri toimijoiden kesken. (Pyöräilykuntien verkosto, Pyöräliitto, kunnat,
yritykset)
16. Kannustetaan ja tuetaan kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvien palveluiden sekä
uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittämistä. (Yritykset ym. palveluiden tarjoajat,
LVM, TEM)
5 Liikkumisen ohjaus
Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino, jonka tavoitteena on lisätä
kestävien kulkumuotojen osuutta kulkumuotojakaumassa. Liikkumisen ohjausta voidaan
tehdä monin eri tavoin, kuten kestäviä liikkumismahdollisuuksia markkinoimalla, neuvonnalla
sekä palveluita koordinoimalla ja kehittämällä. Liikkumisen ohjauksella houkutellaan ja
innostetaan ihmisiä kävelemään, pyöräilemään tai käyttämään liikenteen erilaisia palveluita.
Toimenpiteet:
17. Jatketaan liikkumisen ohjaus –toimintaa sekä valtakunnallisesti että seututasolla.
(Liikennevirasto, maakunnat, kunnat)
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18. Kehitetään työpaikkojen liikkumisen ohjausta. (Liikennevirasto, kunnat /
kuntayhtymät, YM, STM, OKM / Kunnossa kaiken ikää –ohjelma, Valtion
liikuntaneuvosto, työnantajatahot, THL, työterveyshuolto)
19. Kehitetään päiväkotien ja koulujen liikunta- ja liikennekasvatusta. (Kunnat,
Liikennevirasto, Pyöräilykuntien verkosto, Pyöräliitto, OKM / Liikkuva koulu -ohjelma,
STM, Liikenneturva, Valtion liikuntaneuvosto, Koululiikuntaliitto)
20. Toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistä koskevan periaatepäätöksen tavoitteita
palveleva 2-vuotinen viestintäkampanja. (LVM, Liikennevirasto, Liikenteen
turvallisuusvirasto, muut toimijat)

6 Pyörämatkailu
Pyörämatkailu Euroopassa on kasvussa. Pyörämatkailu on erityisen tärkeää maaseudulla ja
se vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta. EU:n arvion mukaan Euroopassa tehdään
vuosittain noin 2 295 miljoonaa pyörämatkaa, joiden vuotuinen arvo on yli 44 miljardia euroa.
Suomessa pyörämatkailun kehittäminen on osa Visit Finlandin kasvuohjelmaa Outdoors
Finlandia, joka muun muassa keskittyy kesäaktiviteettien kehittämiseen kansainvälisille
markkinoille. Yksittäiset kunnat ja alueet ovat viime vuosina kehittäneet onnistuneesti
pyörämatkailua tuotteistamisen ja reittien teemoittamisen kautta, mutta ne tarvitsevat
tuekseen kansallista ja kansainvälistä markkinointia.
Toimenpiteet:
21. Merkitään EuroVelo -reitit ja muut valtakunnalliset pyörämatkailureitit maastoon
uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Hyödynnetään digitalisaatiota reittien
käytettävyyden ja markkinoinnin parantamiseksi. (Liikennevirasto, ELY-keskukset/
maakunnat, Visit Finland, matkailutoimijat, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto,
Metsähallitus, Suomen Latu)
22. Huolehditaan siitä, että maastopyöräilyn ja kävelyreittien perustamiseen ja ylläpitoon
Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on käytettävissä riittävä rahoitus.
(Metsähallitus, YM, MMM)

7 Lainsäädännön, ohjeistuksen ja koulutuksen kehittäminen
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ja houkuttelevuuteen liittyviä säädöksiä ovat esimerkiksi
tieliikennelaki, liikennepalvelulaki, laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä maankäyttöja rakennuslaki. Lisäksi kävelyyn ja pyöräilyyn vaikuttavat erilaiset ohjeet, esimerkiksi
Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje. Nämä säädökset, ohjeet ja
käytännöt määrittävät sen, miltä pohjalta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita Suomessa
kehitetään ja mikä on niiden asema liikennejärjestelmän kokonaisuudessa. Myös aiheeseen
liittyvällä koulutuksella on oma vaikutuksensa asiaan.
Toimenpiteet:
23. Otetaan huomioon kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteet lainsäädännön
kehittämisessä. (LVM, YM, STM)
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24. Päivitetään tarpeelliselta osin Liikenneviraston kävely- ja pyöräilyväylien
suunnittelemista, rakentamista ja kunnossapitoa koskevat ohjeet (mm. Jalankulku- ja
pyöräilyväylien suunnittelu –ohje ja talvikunnossapidon ohje). (Liikennevirasto)
25. Selvitetään mahdollisuudet käynnistää pyörämekaanikkokoulutus osana
ajoneuvoalan peruskoulutusta. (OKM, Opetushallitus, ammattioppilaitokset)

8 Hallinnon rakenteiden ja poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vaatii henkilöresursseja ja yhteistyötä eri sektoreiden
kesken. Keskeisiä toimijoita kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä ovat valtionhallinnon lisäksi
kunnat, maakunnat ja kaupunkiseudut. Kunnissa ja valtionhallinnon tasolla parhaita tuloksia
saadaan aikaan, jos kävelyn ja pyöräilyn suunnitteluun ja edistämiseen osallistuvat
maankäyttö- ja liikennesektorin lisäksi myös ympäristö-, terveys- ja liikuntasektorit. Lisäksi
erilaisten asiaan liittyvien järjestöjen ja kansalaisten mukana olo toiminnassa tuo usein
parempaa vaikuttavuutta asialle.
Toimenpiteet:
26. Huolehditaan siitä, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen näkyy sekä valtion,
maakuntien että kuntien tehtävien kuvauksissa ja että kävelylle ja pyöräilylle on
osoitettu vastuuhenkilöt kaikille hallinnon tasoille. Nimetään Suomeen kävelyn ja
pyöräilyn kansallinen koordinaattori. (LVM, Liikennevirasto, ELY-keskukset/
maakunnat, kunnat)
27. Huolehditaan siitä, että kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle on kunnissa, maakunnissa
ja valtion tasolla riittävät henkilö- ja T&K-resurssit. (Ministeriöt, kunnat, maakunnat,
järjestöt)
28. Kannustetaan kuntia valmistelemaan omia kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia
ja/tai viisaan liikkumisen suunnitelmia. (LVM, Liikennevirasto, kunnat)

9 Taloudelliset ohjauskeinot
Monet vuosikymmenten saatossa kehittyneet, liikenteeseen liittyvät verotus-, luontaisetu- ja
maksukäytännöt vaikuttavat suoraan kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuteen suhteessa
henkilöautoiluun. Tällaisia ovat esimerkiksi työnantajien tarjoama vapaa pysäköintietu
henkilöautoille sekä asunnon ja työpaikan välisen matkan verovähennysoikeus, joka on
huomattavasti suurempi henkilöautoilevalle kuin pyöräilevälle työntekijälle. Olemassa olevien
tukien ja kannustimien kriittinen tarkastelu ja henkilöauton käyttöön ohjaavien kannustimien
purkaminen auttaisi edistämään paitsi kävelyä ja pyöräilyä, myös kestävää
liikennejärjestelmää ylipäätään.
Toimenpiteet:
29. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet liikenteen verotuksen kehittämiseksi niin, että
kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuus henkilöautoon verrattuna kasvaa. (VM)
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10 Seuranta
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vaatii riittävää tietoa kävely- ja pyöräilymääristä ja niiden
kehittymisestä. Kävelyn ja pyöräilyn määriä ja kulkumuoto-osuuksia koko Suomen osalta
seurataan tällä erää vain noin 5 vuoden välein toistettavan valtakunnallisen
henkilöliikennetutkimuksen avulla. Koska valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on raskas
ja harvoin toteutettava tutkimus, tarvitaan jatkossa kävelyn ja pyöräilyn muutosten
seuraamiseen myös muita, kevyempiä tutkimustapoja. Lisäksi tarvitaan tietoa myös kävelyn
ja pyöräilyn edistämiseen käytettyjen resurssien määrästä ympäristö- ja terveysvaikutuksista
sekä turvallisuuskehityksestä.
Toimenpiteet:
30. Seurataan vuosittain kävelyn ja pyöräilyn määrien kehittymistä. Arvioidaan kävelyn ja
pyöräilyn vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. (LVM, Liikennevirasto, kunnat, ELYkeskukset/ maakunnat, Pyöräilykuntien verkosto, Valtion liikuntaneuvosto)
31. Seurataan tässä periaatepäätöksessä esitettyjen toimenpiteiden toteutumista
konkreettisten mittareiden avulla vuosittain. (LVM, Liikennevirasto)
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