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EsipuhE
Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämis-
ohjelmassa päätettiin, että edistämisohjelma tulee 
jalkauttaa kuntiin laatimalla kuntakohtaisia kehit-
tämisohjelmia. Pilottikunniksi valittiin Kangasala ja 
Ylöjärvi.
 Kävelyä ja pyöräilyä pystytään edistämään parhai-
ten, jos kaikki kunnan toiminnot vievät tätä tavoitetta 
eteenpäin. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on kunnan 
johdon, kaavoituksen, teknisen toimen, liikunnan, ter-
veyden ja henkilöstöhallinnon tehtävä, sillä siitä saa-
tavat hyödyt edistävät näiden kaikkien asiaa.
 Kävelyä ja pyöräilyä edistettäessä on välttämä-
töntä, että investoinnit kohdistuvat sinne, missä 
kävelyn ja pyöräilyn potentiaalia on eniten. Pitkä-
jänteisellä työllä ja suunnitelmallisilla investoinneil-
la saadaan yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä 
muun muassa terveyskuluissa.

Kunnanjohtaja asetti Kangasalan kävelyn ja pyöräi-
lyn edistämisohjelman työryhmän 10.12.2012. Työ-
ryhmään nimettiin

 Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, pj.
 Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti
 Tekninen asiantuntija Sakari Veijalainen
 Yleiskaavoittaja Jenni Joensuu-Partanen
 Terveydenhoitaja Päivi Naumanen
 Vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen

Työn konsulttina, asiantuntijana ja vuorovaiku-
tuksen organisoijana on toiminut DI Mari Päätalo, 
Valpastin Oy:stä. Hänen työparinaan on toiminut 
Suunnittelutoimisto Lumimarjasta FM, graafinen 
suunnittelija Lumimarja Terttu Rönkkö, joka on vas-
tannut edistämisohjelman visuaalisesta ilmeestä. 
 Kunnanhallitus on hyväksynyt tämän edistämis-
ohjelman kokouksessaan 2.6.2014. 

Kesäkuussa 2014 
Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn työryhmä
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kävElyn
ja
pyöräilyn
visio
Tampereen kaupunkiseutu 2030
Kävelyn ja pyöräilyn visio 2030:  
Tampereen kaupunkiseudulla   
kävellään ja pyöräillään merkittä-
västi nykyistä enemmän.  
Kaupunkiseutu on kestävän  
liikkumisen esimerkkialue  
Suomessa. 

Kangasala 2020
Kangasalan kunnassa kävellään  
20 % ja pyöräillään 15 % mat-
koista. Pyöräilyn laatukäytävä  
vie Kangasalan keskustasta 
Tampereen keskustaan saakka. 
Kangasalan kunta luo edellytykset  
päivittäiseen elämiseen taajamissa  
kävellen ja pyöräillen.
 

Toimenpide 1.  s . 15
Kävelyä  ja pyöräilyä markkinoidaan erityisesti  
työikäisille  – yhteistyö seudullisesti

Toimenpide 2. s . 15
Työmatkaliikunnan lisääminen - työnantajat mukaan

Toimenpide 3. s . 19
Laatukäytävän toteuttaminen seudun yhteistyönä

Toimenpide 4. s . 19
Talvikunnossapidon parantaminen -   
erityisesti laatukäytävällä

Toimenpide 5. s . 20
Kävelyalueiden kehittäminen

Toimenpide 6. s . 20
Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen   
parempi yhdistäminen

Toimenpide 7. s .22
Palvelut saavutettavaksi kävellen ja pyöräillen

Toimenpide 8. s . 23
Päätösten arviointi kävelyn, pyöräilyn   
ja  joukkoliikenteen kannalta

Toimenpide 9. s . 24
Kävelyn ja pyöräilyn investointimenot   
25 €/ asukas/ vuosi

Toimenpide 10. s . 24
Työryhmä koordinoi toimenpiteitä ja   
raportoi kunnanhallitukselle
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Vuonna 2012 julkaistu valtioneuvoston Liikenne-
poliittinen selonteko nostaa kävelyn ja pyöräilyn 
tärkeiksi liikennemuodoiksi. Kävely ja pyöräily ovat 
edullisia, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kulku-
muotoja, joita täytyy edistää sekä motivoinnilla ja 
markkinoinnilla että investoinneilla ja infrastruktuu-
rin parantamisella. Kävelyllä ja pyöräilyllä tiedetään 
olevan suuri merkitys kansanterveyden kannalta, 
sillä riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän 
terveydenhoidon menoja vuodessa 100–200 mil-
joonaa euroa. Lapsille, nuorille ja työikäisille työ- ja 
koulumatkojen kävely tai pyöräily ovat mainio tapa 
lisätä liikkumista. Ikääntyvän ihmisen omatoiminen 
liikkuminen pitää hänet pitempään terveenä. Jotta 
liikkumisesta saatu terveyshyöty olisi mahdollisim-
man korkea, tulee kävely- ja pyöräily-ympäristön 
olla turvallinen.
 Liikennepoliittinen selonteko pitää pyöräilyn 
potentiaalia merkittävänä nimenomaan lyhyiden 
henkilöautomatkojen korvaajana. Pitemmillä mat-
koilla sujuvat pyöräilyolosuhteet sekä viihtyisä ja 
turvallinen kävely-ympäristö tukevat joukkoliiken-
teen käyttöä.

Yhdyskuntarakenteen hajoaminen vähentää jouk-
koliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn toiminta-
edellytyksiä ja johtaa lisääntyvään henkilöauton 
käyttöön, minkä myötä liikenteen määrä kasvaa ja 
ilmastonmuutosta vauhdittavat kasvihuonekaasu-
päästöt lisääntyvät.
 Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 
2011 kävelyn ja pyöräilyn strategian, jonka tavoit- 
teena on, että vuonna 2020 kävely-, pyörä- ja joukko-
liikennematkojen yhteinen kulkutapaosuus nousee  
32 prosentista 35–38 prosenttiin ja henkilöautomat-
kojen osuus vastaavasti vähenee. Tämä merkitsee, 
että kävely- ja pyörämatkoja tehdään vuonna 2020 
vähintään 20 prosenttia enemmän kuin vertailu-
vuonna 2005. Liikenneviraston kävelyn ja pyöräilyn 
toimenpideohjelma esittää toimenpiteet edellä 
mainittujen  tavoitteiden saavuttamiseksi. Toi-
menpiteet kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi on 
jaoteltu neljään ryhmään. 

1 .  Tärkeät valinnat     
 (Asenteet ja liikkumistottumukset)

• Rutiinien ja tottumusten murtaminen 

• Palvelut ja teknologia arjen apuna

2 .  Reitti selvä (Infrastruktuuri ja ympäristö) 

• Oikeat ratkaisut oikeaan paikkaan 

• Jalankulku houkuttelevaksi

• Pyöräily sujuvaksi laatua parantamalla

• Matkaketjut toimiviksi

• Kunnossapito kuntoon

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3 .  Kaikki lähellä     
 (Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko)

• Jalankulku- ja pyöräilykaupunkia   
 rakentamaan 

• Palvelut lähelle 

• Yhteydet ja pysäköinti kaavoihin

4 .  Järjestelmä toimii     
 (Institutionaalinen ympäristö)  

• Tarvitaan sitoutumista ja rahoitusta 

• Liikennesäännöt ja -kulttuuri tukemaan   
 tavoitteita

• Ryhdytään toimeen

kävElyn ja pyöräilyn lisääminEn
viE kohti yhtEiskunnan tavoittEita 
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Huutijärven poikia pyörinensä 1950-luvulla .

Liikenneviraston kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman toimenpiteet

Jalankulun  ja  pyöräilyn  asema liikennejärjestelmäprosesseissa  
vaatii vahvistamista  ja  valtavirtaistamista
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Tampereen  seutu  kestävän   
liikkumisen  esimerkkialue   
vuonna  2030 
Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämis-
ohjelma on Tampereen kaupunkiseudun liikennejär-
jestelmätyöryhmän, kunnanjohtajakokouksen sekä 
seutuhallituksen vuonna 2012 hyväksymä ohjelma. 
Sen tavoitteena on, että Tampereen kaupunkiseu-
dulla kävellään ja pyöräillään tulevaisuudessa mer-
kittävästi nykyistä enemmän. 
 Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulku- 
tapaosuus halutaan nostaa vuoden 2005 40 prosen-
tista vuoteen 2030 mennessä 50–60 prosentin tasolle.
 Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa 
ihmisten mahdollisuuksiin henkilöauton käyttönsä 
vähentämiseen. Kävely ja pyöräily eivät saa kilpailla 
joukkoliikenteen kanssa, vaan ne on nähtävä joukko-
liikennettä tukevina liikennemuotoina. 
 Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja valtio 
ovat allekirjoittaneet helmikuussa 2013 MAL aieso-
pimuksen, jolla edistetään valtakunnallisten aluei-
den käyttötavoitteiden sekä kansallisten ilmasto- ja 
energiatavoitteiden toteutumista. MAL tarkoittaa 
maankäyttöä, asumista  ja liikennettä, joiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa seudullinen yhteistyö on 
erittäin tärkeää - jopa välttämätöntä. 
 MAL-sopimukseen on kirjattu, että kunnat ja 
valtio toteuttavat Tampereen kaupunkiseudun kä-
velyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa. Rahoitusta 
suunnataan erityisesti keskustojen kehittämiseen 
ja seudullisiin laatukäytäviin sekä joukkoliikenteen 
liityntäpyöräilyhankkeisiin. 

Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisoh-

jelma asettaa tavoitteekseen kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattami-

sen henkilöautoilun kustannuksella . 

Kävely  ja  pyöräily  ovat  tapoja 
liikkua  omin  jaloin 

Kävely ja pyöräily ovat molemmat mainioita ta-
poja siirtyä paikasta toiseen ja samalla saada hyö-
tyliikuntaa. Ne ovat myös liikennemuotoja, joista 
lähes kaikilla on kokemusta. Lapset lähtevät lii-
kenteeseen ensiksi kävellen ja vähän myöhemmin 
pyöräillen. 
 Kävely on liikennemuoto, joka on läsnä meidän 
useimpien elämässä. Kävely on osa myös useimpia 
auto- ja joukkoliikennematkoja.
 Olemme jalankulkijoita, kun kuljeskelemme kau-
pungilla tai samoilemme metsässä. Jalankulkijoita 
ovat myös potkulautailijat, rullaluistelijat ja koirien  
ulkoiluttajat. Kävelijällä voi olla apunaan keppi, rol-
laattori tai pyörätuoli. Lenkkeily kävellen tai juosten 
ovat suomalaisten suosituimpia tapoja harrastaa lii-
kuntaa.

Jalankulkijoita voi verrata valuvaan veteen. Jalankul-
kijat etsivät aina suorimman reitin, mikä täytyy huo-
mioida suunnittelussa. Hyvä jalankulkuympäristö on 
viihtyisä ja turvallinen. Ympäristön tulisi viestittää 
jalankulkijalle, missä on hänen paikkansa. Jalankul-
kijan täytyy saada olla omissa ajatuksissaan, leikkiä 
tai puhua puhelimeensa. Kävelyreitin varrella voi 
olla paikkoja, joissa levätä ja rentoutua. Tämä paran-
taa sosiaalista turvallisuutta ja lisää viihtyisyyttä. 
 Pyöräily on ajoneuvoliikennettä, joka mahdollis-
taa nopean siirtymisen paikasta toiseen lihasvoimin. 
Pyöräilijä haluaa edetä sujuvasti ja mahdollisimman 
vähäisin pysähdyksin. Pyöräilijän tulee mukauttaa 
nopeutensa liikennetilanteeseen, mutta houkuttele-
vaa pyöräily on silloin, kun pyöräilijä saa ajaa itsel-
leen sopivaa vauhtia ilman, että hänen täytyy väis-
tellä jalankulkijoita tai pelätä autoja. 
 Pyöräily on suosittua liikuntaa, joka saa vuosi 
vuodelta lisää erilaisia muotoja. Maastopyöräily, 
alamäkipyöräily, fixi-pyöräily, retropyöräily ja pyö-
räpoolo ovat esimerkkejä pyöräilyn uusista muodoista. 

Kävelyn  ja  pyöräilyn  edistämisestä 
hyödytään  laajasti 

Kunta hyötyy kävelyn ja pyöräilyn lisäämisestä 
monella tapaa. Toisaalta se vaatii eri hallinnonalo-
jen yhteispeliä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
tukee tavoitteita, joiden hyödyt jakautuvat kaikille 
hallinnonaloille. 

Vaikutukset liikenteeseen 
Liikennesektorilla on asetettu tavoitteeksi kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden 
lisääminen. Tällä tavoitellaan liikenteen parempaa 
toimivuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta.

Vaikutukset lapsiin ja nuoriin
Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen kasvattaa lasten hy-
vinvointia ja edistää kestävää kehitystä. Kun lapsi on 
liikenteessä aktiivinen osapuoli pienestä pitäen, hä-
nen on helpompi kasvaa vastuulliseen liikennekäyt-
täytymiseen myöhemminkin. Päivittäinen liikunta 
nostaa nuorten elämänlaatua. 

Vaikutukset ympäristöön  
Terveellinen rakennettu ympäristö tukeutuu käve-
lyn ja pyöräilyn lisäämiseen. Kävelyn ja pyöräilyn 
mahdollistava maankäyttö aiheuttaa vähemmän 
päästöjä.

Vaikutukset liikkumisen ja urheiluun 
Liikuntapaikkojen tulisi olla mahdollisimman hyvin 
saavutettavissa kävellen, pyörällä tai joukkoliiken-
teellä. Kevyen liikenteen väylät ovat Suomen suo-
situin liikuntapaikka. Arkiliikunnan lisääminen hou-
kuttelee kaikkia väestöryhmiä liikunnan pariin.

Vaikutukset terveyteen 
Kävely ja pyöräily ovat hyviä kuntoutuskeinoja. Arki-
liikunnan lisääntyminen parantaa ihmisten terveyt-
tä. Ikääntyvien omatoimisuus tuo säästöjä ja paran-
taa elämänlaatua. 
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Valtakunnallisesti  kävelyllä               
ja  pyöräilyllä  saadaan   
merkittävät  terveyshyödyt 
Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt liikku-
mattomuuden yhdeksi suurimmaksi terveysuhaksi. 
Kaksi kolmasosaa Euroopan aikuisväestöstä liikkuu 
suosituksiin nähden liian vähän (30 min. päivässä). 
Myös lasten ja nuorten liikkumattomuus on hälyttä-
vää. Liikkumattomuus on osasyynä noin miljoonaan 
kuolemaan (10 % kuolemista) Euroopassa vuosit-
tain. Liikkumattomuudesta on tullut neljänneksi 
suurin kuolinsyy korkean tulotason maissa. 

Kävely ja pyöräily ovat hyviä keinoja lisätä ihmis-
ten liikkumista, sillä kävely ja pyöräily ovat lii-
kunnan muotoina useimmille mahdollisia. Nyky-
käsityksen mukaan jo lyhytkestoinen liikunta tuo 
terveysvaikutuksia, ja terveysliikunnan voi kerätä 
paloissa. Huonokuntoinen ihminen hyötyy jo pie-
nestä liikunnan lisäämisestä. 
 Liikkumalla arkimatkoja joko osin tai kokonaan 
kävellen tai pyörällä voidaan matkoihin kuluva aika 
hyödyntää tehokkaasti. Suomalaiset työikäiset käyt-
tävät esimerkiksi työmatkoihinsa päivittäin keski- 
määrin 50 minuuttia.

HEAT (Health Economic Assessment Tool) on maail-
man terveysjärjestö WHO:n kehittämä laskentame-
netelmä, joka  laskee kuolleisuuden vähenemisestä 
aiheutuvat säästöt yhteiskunnalle. Menetelmä on 
tarkoitettu aikuisten tavanomaisten käyttäytymis-
vaikutusten arvioimiseen väestötasolla.
 Arvioinnin kohderyhmänä ovat 20–74 -vuotiaat 
kävelijät ja 20–64 -vuotiaat pyöräilijät.
 Menetelmässä huomioidaan tavanomainen sään- 
nöllinen kävely tai pyöräily, joka on vauhdiltaan koh-
talaista (kävely 4,8 km/h, pyöräily 14 km/h). Mene-
telmä ei sovellu erittäin runsaasti liikkuvien, kuten 
ammattiurheilijoiden tai työssään paljon muutoin liik-
kuvien väestöryhmien tarkasteluun. 

HEAT vastaa kysymykseen: 
Jos x henkilöä pyöräilee tai kävelee y minuuttia 
useimpina päivinä, mikä on liikunnan aiheuttamasta 
kuolleisuuden vähenemisestä syntyvien terveyshyö-
tyjen taloudellinen arvo?
 HEAT-menetelmässä on pyöräilylle ja kävelylle 
omat työkalunsa:
•  Pyöräily - HEAT for cycling
•  Kävely - HEAT for walking
 Menetelmä laskee sen, kuinka kävelyn ja pyöräi-
lyn osuutta lisäämällä saadaan säästöjä työikäisten 
kuolleisuuden vähenemisestä.
 Valtakunnallisesti asetettu tavoite, jossa käve-
ly- ja pyöräily lisääntyisi  20 % prosenttia, toisi siten 
aikuisten kuolleisuuden vähenemisellä seuraavat 
hyödyt: 

 Kävely 
•  Keskimääräinen vuosihyöty 371 milj. € 
 Pyöräily 
•  Keskimääräinen vuosihyöty 119 milj. € 

HEAT-laskelma  Kangasalan kävelylle   
 ja  pyöräilylle

Tässä edistämisohjelmassa esitetään tavoitteeksi, että kävelyn 
osuus kangasalalaisten tekemistä matkoista nousisi nykyisestä 
16 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 Pyöräilyn osalta esitetään, että pyöräilyn osuus nousisi ny-
kyisestä 8 prosentista 15 prosenttiin, mikä tarkoittaisi lähes kak-
sinkertaistamista. 

Kävelyn lisääminen 16 prosentista 20 prosenttiin
Laskelmassa on oletettu, että kävelymatkojen keskipituus pysyi-
si samana kuin syksyllä 2012 tehdyssä tutkimuksessa (1,6 km). 
Jos kävelymatkojen osuus lisääntyisi nykyisestä 16 prosentista 
20 prosenttiin, saataisiin kuolleisuuden vähenemisestä 
keskimääräinen vuosihyöty 1,3 milj . €

Pyöräilyn lisääminen 8 prosentista 15 prosenttiin
Laskelmassa on oletettu, että pyörämatkojen keskipituus py-
syisi samana kuin syksyllä 2012 tehdyssä tutkimuksessa (5 km). 
Jos pyörämatkojen osuus lisääntyisi nykyisestä 8 prosentista 15 
prosenttiin, saataisiin kuolleisuuden vähenemisestä 
keskimääräinen vuosihyöty 3,4 milj . €

Väestömääränä on käytetty Kangasalan väestömäärää. Muu-
toin laskelmassa on käytetty samoja oletuksia kuin valtakunnal-
lisessa laskelmassa. 
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Helsingissä pyöräilyn laatukäytäväverkkoon suunnattujen investointien 
hyötykustannussuhde on lähes kahdeksan eli yhdellä eurolla saadaan kah-
deksan euron arvosta hyötyjä . Pyöräilyn hyödyistä noin puolet kohdistuu 
muualle kuin liikennesektorille eli terveyden- ja sairaanhoitoon .

1 euron investointi pyöräteihin tuo 8 euroa takaisin . 

+  Aikasäästöt  523 milj.  €
+  Terveysvaikutukset  550 milj.  € 
+  Ympäristöhyödyt  11 milj.  €
+  Yhteenlasketut hyödyt  1 084 milj .  €

Investointihyödyt yhteensä 773 milj . €

-  Onnettomuuskustannukset  175 milj.  €
-  Investoinnit ja jäännösarvo  114 milj.  €
-  Ylläpito  2 milj.  € 
-  Yhteenlasketut kustannukset  311 milj .  €

HELSINGISSÄ on suunniteltu laajan laatukäytäväverkon, ns . baanojen 
verkon, rakentamista . Suunnittelun yhteydessä tehtiin kysyntämalli, jol-
la mallinnettiin liikennekäyttäytymisen muutosta baanoja rakentamalla . 
LASKELMAN MUKAAN 20 miljoonan vuosittaisilla pyörätieinvestoinneilla 
saavutetaan vuoteen 2025 mennessä 30 % lisäys pyöräiltyihin kilometrei-
hin ja 773 miljoonan euron investointihyödyt:
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Omatoiminen  liikkuminen  on 
kansalaisoikeus  ja  säästää  rahaa 

Ihmisellä on oikeus liikkua turvallisesti kaikissa elä-
mänvaiheissa. Lapsille on tärkeää, että he pääsevät 
laajentamaan reviiriään pikkuhiljaa. Lähiympäristöä 
ei oteta haltuun auton takapenkiltä. 
 Ikääntyville omatoimisuutta tukeva ympäristö 
parantaa elämänlaatua. 

Autot  vievät  paljon  tilaa 

Autot vievät paljon tilaa niin liikkeellä ollessaan kuin 
pysäköitynä. Niiden vaatima tila on pois muusta ra-
kentamisesta. Yhden autopaikan hinta maan tasalla 
on noin 5 000 euroa. Kun pysäköintiratkaisuja to-
teutetaan useampitasoisina tai maan alle, nousevat 
kustannukset kymmeniin tuhansiin euroihin auto-
paikkaa kohti. 

  

Liikkumistottumukset:  Nykytila 

Kangasalalaiset tekevät päivittäin kolme matkaa - 
lähtevät töihin, kotiin, asioille, kylään jne. 
 Matkoista valtaosa tehdään autolla. 16 prosent-
tia matkoista kävellään ja 8 prosenttia pyöräillään. 
7 prosenttia matkoista tehdään joukkoliikenteellä. 
Kangasalan lapset ovat aktiivisia omin jaloin liikku-
jia, sillä alle 15-vuotiaat kävelevät ja pyöräilevät 51 
prosenttia kaikista matkoistaan. 
 Kangasalalaisten tekemien työmatkojen keski-
pituus on 16,4 kilometriä. Niistä 81 prosenttia teh-
dään autolla. Yhdyskuntarakenteen hajautumista 
tarjotaan usein selitykseksi yhteiskuntamme au-
toistumiselle. Tämä varmasti selittää osittain autoi-
lun korkeaa osuutta, mutta myös lyhyitä matkoja 
tehdään paljon autolla. Kangasalalaisten tekemistä 
alle 2,5 kilometrin matkoista 45 prosenttia tehdään 
autolla. Kävelyä ja pyöräilyä halutaankin lisätä eri-
tyisesti lyhyillä matkoilla. 

Tampereen kaupunkiseudun liikennetutkimuksen 
mukaan 48 prosenttia kangasalalaisista ei käytä pol-
kupyörää koskaan. Talvikaudella vastaava luku on 74 
prosenttia. Nämä henkilöt ovat tärkeä kohderyhmä 
pyöräilyä lisättäessä. 
 Päivittäin tai useita kertoja viikossa pyörää käyt-
tää talvikauden ulkopuolella 21 prosenttia vastaa-
jista viikossa. Pyörää käyttävät päivittäin tai useita 
kertoja viikossa talvikaudella 6 prosenttia vastaajista.
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asEntEEt ja liikkumistottumuksEt
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Kuva: Lumimarja Terttu Rönkkö
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Tampereen kaupunkiseutu  
Yhteinen halu kävelyn ja pyöräilyn 
aseman kohottamiseksi näkyy  
kaikkien hallinnonalojen  
toiminnassa.

Kävely ja pyöräily vaihtoehdoksi 
autolle – tuhat kertaa vuodessa 

Autoilu on Kangasalla helppoa: kunnassa ei ole 
ruuhkia eikä pulaa parkkitilasta. Kun auto on hyvin 
saatavilla, se otetaan käyttöön helposti myös niille 
matkoille, joilla sitä ei varsinaisesti tarvittaisi. Asen-
teisiin on siis syytä vaikuttaa! Kävelyä ja pyöräilyä 
mahdollistamalla voidaan estää tai lykätä perheen 
ensimmäisen, toisen tai kolmannen auton hankintaa. 
 Elämänmuutokset, kuten muuttaminen tai työ-
paikan vaihdos ovat tärkeitä hetkiä liikkumistottu-
muksiin vaikuttamiseen. Kävelyn ja pyöräilyn tulee 
olla kivaa ja helppoa. Kuntalaisten asenteisiin halu-
taan vaikuttaa siten, että entistä useammin kävely 
tai pyöräily on itsestään selvä valinta. 

Työmatkat 
Työmatkoilla ollaan autossa usein yksin eikä mukana 
ole raskaita kantamuksia, minkä vuoksi työmatkojen 
pyöräilylle ei ole suuria esteitä. Työmatkapyöräilyssä 
on syytä tuoda esille rentoutta: joka päivä ei tarvit-
se pyöräillä. Jos jokainen töihin autoileva pyöräilisi 
töihin kerran viikossa, vähenisivät työmatkasuuhkat 
jopa 20 prosenttia. 
 

Kangasala   Kävely ja pyöräily 
Kangasalan kunnassa lisääntyvät 
erityisesti kunnan sisäisillä lyhyillä 
matkoilla. Lisäksi työmatkoilla  
pyöräilyn osuus lisääntyy merkit-
tävästi. Kangasalan kunnan oma 
henkilöstö toimii esimerkkinä.  

Koululaiset 
Koululaisia voidaan kannustaa kävelyyn ja pyöräi-
lyyn erilaisilla kilpailuilla ja tempauksilla. Esimerkik-
si Vatialan koulussa on ollut kilpailuja, joissa koko 
luokka on kerännyt kuukauden / viikon ajan tarroja 
jokaisesta kävellen tai pyörällä kouluun tulosta. Pa-
ras luokka on palkittu elokuvalipuilla. Tällaisia kam-
panjoita on hyvä käydä erityisesti sellaiseen aikaan, 
jolloin kävely ja pyöräily helposti vähenee, kuten esi-
merkiksi marraskuussa.
 Koululaiset kävelevät ja pyöräilevät jo nykyisin 
paljon. Määrää voidaan kuitenkin vielä lisätä ja aktii-
visesti pitää kiinni siitä, ettei kävely ja pyöräily pää-
sisi vähenemään teini-iässä ja aikuistuessa. 

Myönteinen asenne    
talvipyöräilyä kohtaan 
Asenne ratkaisee! Talvi ei ole syy lopettaa pyöräi-
lyä. Pyöräily on ehkä talvella hitaampaa kuin kesällä 
ja matkat voivat hieman lyhyempiä. Syksyn edetes-
sä ulkoilu vähenee muutenkin, minkä vuoksi ainakin 
pienestä ulkoilusta on hyvä pitää kiinni. Matkojen 
taittaminen kävellen ja pyöräillen antaa siihen erin-
omaisen mahdollisuuden. 

Asenteet  ja  liikkumistottumukset

visio

Meillä on oikeus kulkea omin jaloin vaikka räntää sataisi .
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Toimenpide 1.
Kävelyä  ja pyöräilyä markkinoidaan 
erityisesti työikäisille  –    
yhteistyö seudullisesti
Kävelyn ja pyöräilyn reiteistä ja mahdollisuuksista 
on tärkeä tiedottaa. Kartat ja reittioppaat antavat 
tietoa. On tärkeää saada ihmiset pohtimaan tottu-
muksiaan ja miettimään kävelyä ja pyöräilyä vaihto-
ehdoksi autoilulle. Innostaminen esimerkin voimalla 
on tehokas keino. 
 Yhteistyö Tampereen seudulla kävelyn ja pyöräi-
lyn markkinoinnissa on tärkeää. Ekokumppanit on 
luonteva yhteistyötaho toteuttamaan koko seudun 
kävelyn ja pyöräilyn markkinointia. 
 Koulut ja päiväkodit ovat tärkeä kohderyhmä. 
Erityisen tärkeää on saada vanhemmat huomaa-
maan, kuinka tärkeää kouluun kävely ja pyöräily on 
heidän lapsensa hyvinvoinnin ja kehityksen kannal-
ta. Vatialan koulun hyviä esimerkkejä on syytä levit-
tää ja monistaa. 
 Terveydenhoitohenkilökuntaa muistutetaan ot-
tamaan kävely ja pyöräily esiin hyvänä terveysliikun-
tamuotona. 
 Päättäjiä muistutetaan kävelyn ja pyöräilyn 
olevan luonteva tapa kuntalaisten hyvinvoinnin  
lisäämisessä. 

Markkinointitoimenpiteitä ovat esimerkiksi

• Kävely- ja pyöräilykarttojen jakelu   
 kirjastoissa, kouluissa ja terveyskeskuksessa

• Pyöräilytapahtuman järjestäminen 

• Kävelyn ja pyöräilyn markkinointi   
 Kangasalan muissa tapahtumissa 

• Jakelutuotteet kuten kaulurit,    
 satulasuojat, heijastimet ja led-valot 

Toimenpide 2.
Työmatkaliikunnan lisääminen -  
työnantajat mukaan
Kangasalan kunta näyttää esimerkkiä työnantajana 
työmatkaliikunnan edistäjänä. Kunta tekee yhteis-
työtä kunnan suurimpien työnantajien kanssa tie-
dottamalla työmatkaliikunnan tärkeydestä. 
 Työnantaja voi kannustaa työmatkaliikuntaan 
esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

• Työmatkaliikunnan markkinointi 

• Työmatkaliikuntaan kannustaminen ja siitä  
 palkitseminen. Esimerkiksi nastarenkaat   
 kolme kertaa viikossa pyörällä töihin tulevalle,  
 arvonnat ja pienet tuotteet esim. heijastimet  
 tai satulasuojat 

• Asiointipyörät kunnan toimipisteeseen 

• Katettu pyöräpysäköinti

• Sosiaalitilat: suihkut, vaatteiden kuivatus-  
 ja säilytystilat 

• Kävelykampanjat: kävele töihin 100 kertaa  
 vuodessa

• Kilometrikisaan osallistuminen: paikallinen  
 haastekilpailu 

Suomalaisessa liikennesuunnittelussa kävelyä ja 
pyöräilyä pidettiin pitkään yhtenäisenä liikenne-
muotona, kevytliikenteenä,  joka oli tärkeää erottaa 
autoliikenteestä erilliselle raitille. Lähtökohtana oli 
erityisesti liikenneturvallisuus sekä autoliikenteen 
häiriötön sujuvuus. 
 Tällä hetkellä suunnitteluperiaatteita uudiste-
taan. Mallia on otettu mm. Keski-Euroopasta, jossa 
kävelyä ja pyöräilyä on kautta aikain pidetty erilli-
sinä eikä kevytliikenteen käsitettä tunneta. Pyöräi-
ly on ajoneuvoliikennettä, jonka paikka on omalla 
väylällään tai muun ajoneuvoliikenteen joukossa. 

Liikenneturva julkaisi syksyllä 2013 katsauksen, jos-
sa todetaan, että pyöräilyn turvallisuutta voidaan 
parantaa lisäämällä pyöräilyn määrää. Esimerkiksi 
Tanskassa ja Alankomaissa kuolemaan johtavat pyö-
räilyonnettomuudet ovat merkittävästi paljon har-
vinaisempia kilometriä kohden kuin Suomessa. Tätä 
Safety in numbers -ilmiötä on selitetty hypoteesilla, 
jossa joukossa liikkuvan on epätodennäköisempää 
joutua onnettomuuteen kuin yksin liikkuvan. Liiken-
neturvan raportissa todetaan, että pyöräliikenteen 
määrää voidaan kasvattaa ja turvallisuutta lisätä 
pitkälti samoin keinoin: parantamalla pyöräilyinfra-
struktuurin laatua ja houkuttelevuutta. 
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infrastruktuuri ja ympäristö 

 

Kävely ja pyöräily on erotettu

toisistaan materiaalierolla . 

Pyörätapahtumat houkuttelevat kaikenikäisiä ja

-näköisiä, kuten tämä Vehkajärvi-pyöräily .

Jalankulku, pyöräily ja autoliikenne tarvitsevat oman tilansa .

Kävely  ja  pyöräily  ovat  kaksi erillistä  kulkumuotoa

Kuva: Markku Lahtinen .
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mikä on pyöräilyn laatukäytävä? 

Laatukäytävä edistää lyhyiden automatkojen korvaamista pyöräillen Kangasalla . Kuohunlahden rantaa kulkeva 

pyöräreitti johtaa Huutijärveltä suoraan keskustaan .

Kangasalan ja Tampereen välinen laatu-
käytävä on tärkein pyöräilyn infrastruk-
tuurin kehittämiskohde . Laatukäytävä 
palvelee niin lyhyitä kuin pitkiäkin työ- 
ja asiointimatkoja . 
 
Pyöräilyn laatukäytävä on pyöräilijän pikatie, 

jolla pyöräily on mahdollisimman sujuvaa . Laa-

tukäytäviä voisi kutsua pyöräilyn valtaväyliksi, 

sillä niillä pyöräily on nopeaa ja esteetöntä . Laa-

tukäytävät yhdistävät kohteita, joiden välillä 

on suuri liikennetarve . Tällaisia ovat esimerkiksi 

suuri asuinalue ja työpaikkakeskittymä . Pyöräili-

jä ei joudu pysähtelemään tai koukkaamaan tur-

haan väistääkseen jalankulkijoita, vaan hän voi 

luottaa laatukäytävän olevan pyöräilyn väylä . 

Laatukäytävällä

 � Pyöräily on erotettu muista liikennemuo- 
 doista – jalankulusta ja autoliikenteestä vä- 
 hintään väri- tai materiaalierolla . Paras vaih- 
 toehto on tasoero . Risteävä jalankulku on  
 merkitty suojatiellä . Risteävä auto- ja pyörä- 
 liikenne on väistämisvelvollista . 

 � Väylä on laadukkaasti kunnossapidetty sekä  
 talvisin että kesäisin . 

 � Reitit on viitoitettu vähintään tärkeimmissä  
 risteyksissä . 

 � Reitti ei mutkittele tai tee ylimääräisiä  
 koukkauksia . 

Pyöräilyn laatukäytävät muodostavat ylimmän hie-

rarkian pyöräilyn verkossa . Verkko täydentää muut 

pyöräilyyn soveltuvat muut pyörätiet, kevytliiken-

neväylät, raitit ja ajoradat . Risteyksissä ympäristö 

viestittää selkeästi jalankulkijalle ja pyöräilijälle 

heidän oman paikkansa liikennetilassa . 
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Laadukas  pyöräpysäköinti  tukee 
pyöräilyn  lisäämistä 

Pyörän säilyttämisen on oltava helppoa ja sujuvaa. 
Pyörä vie alle kymmenyksen auton vaatimasta tilas-
ta, mutta tämän tilan varaamiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Mitä aikaisemmin suunnittelu-
vaiheessa pyörille varataan tila, sitä helpompi on to-
teuttaa niiden toimivat säilytysmahdollisuudet. 
 Pyöräpysäköinnin tarpeet riippuvat sen luon-
teesta. Pyöräpysäköinnin laatuvaatimukset riippu-
vat sekä vuoden-, että vuorokauden ajasta, säilytyk-
sen kestosta ja luonteesta. 
 Talvisin pyöräpysäköinnillä on tiukemmat vaa-
timukset: pyörä olisi hyvä säilyttää vähintään ka-
toksen alla ja mieluiten lämpimässä tai puolilämpi-
mässä tilassa. Nopea asiointi esimerkiksi kioskilla ei 
vaadi niin paljoa kuin esimerkiksi työpäivän yli kestä-
vä pyöräpysäköinti.

Laadukkaan pyöräpysäköinnin vaatimukset: 

• mahdollisimman lähellä määränpäätä

• pyörän saa lukittua myös rungostaan

• ratkaisut sopivat ympäristöön  

• pyörän satula ei kastu sateella

• pyörä säilyy sulana 

Kaavoitus ja rakentaminen 
Kangasala on ensimmäisenä Suomessa ottanut 
käyttöön pyöräpaikoitusvaatimuksen rakennusjär-
jestyksessä, minkä vuoksi uusissa kerros- ja rivitalo-
asunnoissa on hyvät pyöräsuojat.  Peruskorjauksissa 
tulisi myös vaatia samaa.

Kävelyn  ja  pyöräilyn ympäristö

Tampereen kaupunkiseutu     
Kaupunkiseudulla on rakennetun 
alueen kattava, korkeatasoinen ja 
kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva 
kävelyn ja pyöräilyn verkko. 

Kangasala   Laadukas pyöräilyn 
laatukäytävä yhdistää Kangasalan 
keskustan Tampereen keskustaan. 
Pyöräilyn laatukäytävä palvelee
koko matkan myös jalankulkua  
erotettua liikennemuotona. Kes-
kustan, Suoraman  ja Vatialan 
kävelyalueita kehitetään houkut-
televiksi ja esteettömiksi. 

Tampereen kaupunkiseudun jalankulku- ja pyöräily-
ympäristön keskeisiä toimenpiteitä ovat kävelyn ja 
pyöräilyn laatukäytävien kehittäminen korkeatasoi-
siksi sekä jalankulku ja pyöräilyteiden yhtenäisen 
kunnossapitoluokituksen määrittäminen koko seu-
dulle. Laatukäytävää kehitetään toimenpiteillä 3 ja 4.
 

Tampereen keskusta on paremmin saavutettavissa. 
Esim. koulu voi tehdä retkiä pyörällä Tampereen 
keskustaan ja yhdistää näin liikunnan muuhun 
opetukseen. 

visio
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Toimenpide 3.
Laatukäytävän toteuttaminen  
seudun yhteistyönä 
Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopi-
muksessa on varattu rahoitusta Kangasala-Tampere 
laatukäytävän toteutukseen vuosille 2014–2015. 
Tällä tarkoitetaan pieniä toimenpiteitä, joilla paran-
netaan väylän sujuvuutta. Väylän sujuvuus paranee 
selkeyttämällä kävelyn ja pyöräilyn erottamista 
materiaali- tai värierolla, risteyksien väistämissuh-
teiden määrittelyllä ja merkitsemisellä sekä reunaki-
vien madaltamisella. Liikennevalo-ohjauksen kehit-
tämistä tulee myös selvittää. 
 Kunnan talousarviosta päätettäessä on varmis-
tettava, että rahoitus jatkuu vuoden 2015 jälkeenkin. 

Toimenpide 4.
Talvikunnossapidon parantaminen  
- erityisesti laatukäytävällä   
Laadukas auraus, liukkauden torjunta ja hiekan-
poisto mahdollistavat kävelyn ja pyöräilyn ympä-
rivuotisesti.
 Tampereen kaupunkiseudulle on määritelty kä-
velyn ja pyöräilyn kunnossapidon yhtenäiset ohjeet. 
Tämän kehityksen seuraaminen ja vartioiminen on 
ensisijaisen tärkeää. Tämä mahdollistaa yhteistyön 
seudun muiden kuntien ja Ely-keskuksen kanssa. 

Toimenpide 5.
Kävelyalueiden kehittäminen 

Kunnan keskustan ja aluekeskustojen  (Vatiala, Suo-
rama, Ruutana, Sahalahti) ydinkortteleita kehitetään 
kävelypainotteisina. Aluekeskusten julkisten ja kau-
pallisten palveluiden välille luodaan viihtyisä ja su-
juva kävelyreitti, jota elävöitetään toimintapaikoilla.

Toimenpide 6.
Kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
parempi yhdistäminen
Kävely ja pyöräily tukevat joukkoliikennettä. Jouk-
koliikenneasemien tulee olla mahdollisimman mu-
kavia ja viihtyisiä. Ympäristön siisteys ja kauneus 
ovat tärkeitä arvoja. Joukkoliikenneaseman tulisi 
olla valaistu, mikä lisää turvallisuuden tuntua. Jouk-
koliikenteen laatukäytävän varrella tulisi olla laadu-
kas pyöräpysäköinti. Katos ja mahdollisuus lukita 
pyörä rungostaan parantavat toiminnallisuutta. 
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yhdyskuntarakEnnE
ja palvEluvErkko

Linja-autoasemalle on hyvä päästä myös
kävellen tai pyörällä .

Kuva: Lumimarja Terttu Rönkkö
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visio

Tampereen kaupunkiseutu    
Yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
sen sekä maankäytön ja liikenne-
järjestelmän yhteensovittamisen 
avulla palvelut ja työpaikat  
tuodaan kävellen ja pyöräillen  
paremmin saavutettaviksi.

Kangasala  
Palveluita suunniteltaessa ja 
toteutettaessa tehdään valintoja, 
jotka vaikuttavat asukkaiden 
liikennetarpeeseen. 

Toimenpide 7.
Palvelut saavutettavaksi kävellen   
ja pyöräillen 
Tavoitteena on yhdyskuntarakenne, jossa merkittä-
viin julkisiin tai yksityisiin palveluihin (koulut, päivä-
kodit, kaupat ja kaupan keskittymät, terveyspalvelut, 
liikuntapalvelut) on helppo tulla kävellen ja pyörällä. 
 Matkojen tulisi olla lyhyempiä kävellen ja pyöräl-
lä kuin autolla tehden – tai ei ainakaan toisin päin.  
Näin on mahdollista saada aikaan myös autoilun 
kannalta selkeä liikenneverkko. 
 Tällaisessa ympäristössä korttelien ja tonttien 
sisäiset kulkuväylät luovat jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiä. Autojen pysäköinti on järjestetty ulkoreu-
nalle siten, ettei autojen pysäköintiliikenne halkaise 
korttelin tai tontin sisäistä jalankulkua tai kävelyä. 
Jos autoilu, jalankulku ja pyöräily ovat samassa ti-
lassa, ympäristö on rakennettu siten, että autoilija 
ymmärtää olevansa väistämisvelvollinen. 
 Pyörien säilytys tulee ottaa huomioon palveluita 
suunniteltaessa. Kunta voi vaikuttaa pyörien säily-
tykseen jo asemakaavavaiheessa. Rakennusluvat ja 
rakennusjärjestys tarkentavat pyöräpysäköinnin jär-
jestämisvelvoitetta. 
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Kangasala  
Kunnan  päättäjät ja virkamiehet tuntevat kävelyn ja pyöräilyn    
tavoitteet ja ovat sitoutuneet niiden toteuttamiseen.    
Tavoitteet ohjaavat kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa. 

sitoutuminEn ja totEuttaminEn

Kävely ja pyöräily otetaan huomioon kaikessa kun-
nan toiminnassa. Pitkän tähtäimen tavoitteita to-
teutetaan määrätietoisesti myös taloudellisesti 
huonoina aikoina. Maankäytön toteutusohjelma ja 
palveluverkon toimenpideohjelma ovat keskeisiä 
työkaluja. Päätösten ennakkoarvioinnissa huomioi-
daan kävely ja pyöräily. 
 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin vaikuttavat 
luonnollisesti maankäyttöä, rakentamista ja kun-
nossapitoa koskevat päätökset. Kävelyn ja pyöräi-
lyn mahdollisuuksin vaikuttavat myös monet muut 
päätökset. Esimerkiksi päiväkodin sijoittamisella 
on suuret vaikutukset kävelyyn ja pyöräilyyn: Taa-
jamassa päiväkodin tulee olla  saavutettavissa kä-
vellen tai pyörällä. 

Toimenpide 8.
Päätösten arviointi kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen kannalta 
Kuntaliitto antoi vuonna 2011 yleiskirjeessään suosi-
tuksen päätösten ennakkoarvioinnista. Suosituksen 
mukaan: 

1. Kun päätösesityksen vaikutuksia arvioidaan 
ennalta, päättäjien tulee tarkastella useita 
erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa 
ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten 
ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, 
organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.

2. Päätösesitysten vaikutusta tulee arvioida sekä 
lyhyellä että pitkällä aikajänteellä päätöksestä 
riippuen. Vaikutuksia voidaan arvioida 
esimerkiksi budjettivuoden, valtuustokauden tai 
valtuustokauden ylittävällä aikajänteellä.

3. Kuntaliitto suosittelee, että päätösesityksissä 
ja tavoitteita asetettaessa esitetään vaihtoehtoja 
ja valmistelijan esityksen rinnalle nostetaan 
ainakin nollavaihtoehto, jossa on kuvattu, mitä 
tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään. Vähin 
vaatimus on se, että tehdyn päätösesityksen 
vaikutukset arvioidaan, jos vaihtoehtoisia 
päätösesityksiä ei ole mahdollista tehdä. 

4. Kunnan on tarpeen linjata itselleen, mitkä 
päätökset vaativat ennakkoarviointia ja keskittyä 
arvioimaan vain niitä päätöksiä ja tavoitteita, 
joilla on merkittäviä vaikutuksia. Kunta voi 
tehdä listan siitä, millaiset asiat on tarpeen ottaa 
ennakkoarvioinnin kohteeksi.

Päätöksiä tehtäessä on syytä arvioida, miten ne 
vaikuttavat ihmisten arkiliikkumiseen, sillä nämä 
vaikuttavat oleellisesti suosituksen kohdassa 1. esi-
tettyihin asioihin. 

Toimenpide 9.
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
edellyttää jatkuvaa panostusta . 
Jotta kävelyn ja pyöräilyn edistäminen olisi jatku-
vaa ja uskottavaa, tulee sen rahoituksen tukea sitä. 
Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit kirjataan omaksi 
talousarviomomentiksi, summa suhteutetaan asu-
kaslukuun ja pidetään esimerkiksi tasolla 25 €/ asu-
kas/ vuosi. 
 Investointeja ohjaa maankäytön toteuttamisoh-
jelma. Investoinnit valmistellaan ja arvioidaan nii-
den vaikuttavuuden perusteella. Näin toteutetaan 
ensimmäiseksi investoinnit, jolla saadaan parhaiten 
lisää kävelyä ja pyöräilyä. Investoinnit voivat olla uu-
sia väyliä tai olevien reittien puutteiden korjaamisia.

Toimenpide 10.
Työryhmä koordinoi toimenpiteitä ja  
raportoi kunnanhallitukselle
Kävelylle ja pyöräilylle asetetaan vuosittaiset tavoit- 
teet. Kangasalan kunnan kävelyn ja pyöräilyn työ-
ryhmä koordinoi ja seuraa kävelyn ja pyöräilyn toi-
menpideohjelman vuosittaisten tavoitteiden toteu-
tumista ja raportoi niistä kunnanhallitukselle.

Tampereen kaupungin seutuhallitus

hyväksyy Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman .

27.6.2012

Omin jaloin kouluun – 

Kangasalan koulumatka -tutkimus

2004

Pyöräilyn kehittämisohjelma

Kangasalan kunnassa kävellään  16%

ja pyöräillään 8 % matkoista .

Kangasalan kunnassa kävellään 20 % 

ja pyöräillään 15 % matkoista .

1995

Kangasala on vuoden pyöräilykunta .

2006

Kävelyn ja pyöräilyn yleisötilaisuus 

Kangasalan kirjastolla saa salin täyteen  .

29.1.2014

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksytään .

kevät 2014 2020syksy 2012
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TAVOITTEENA on tarjota jalankulkijoille ja
pyöräilijöille väyliä, joissa jalankulku ja

pyöräily on selkeästi erotettu toisistaan . 
Tämä tekee kävelystä ja pyöräilystä

sujuvaa ja miellyttävää . 
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