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Johdanto
Kävelyn ja pyöräliikenteen rooli osana liikennejärjestelmää ja
ihmisten arkea on viime vuosina noussut yhä keskeisempään
asemaan. Taustalla vaikuttavat monet painavat syyt, muun muassa
ilmastonmuutoksen hillintä ja kansanterveyden parantaminen.
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa, että Suomen
pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta.
Samaisessa strategiassa asetettiin kävelyn ja pyöräilyn
edistämiselle 30 prosentin kasvu kävely- ja pyörämatkojen
määrissä vuoteen 2030 mennessä, mihin myös valtakunnallinen
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma nojaa.Valtakunnallisen
edistämisohjelman pohjalta on valmisteltu valtioneuvoston
periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Tavoitteeseen
sitoutumista osoittaa mm. se, että vuonna 2020 valtion
pyöräliikenteen ja kävelyn investointituki kuntien katuverkolle
nousee ennätykselliseen 31,5 miljoonaan euroon (3,5 M€
vuonna 2019).
Haminalla on historiansa ja kaupunkirakenteensa puolesta
erinomaiset edellytykset nousta määrätietoisella työllä
edistyksellisten kävely- ja pyöräilykaupunkien joukkoon. Tämä
edistämisohjelma pyrkii esittelemään tarvittavat
kehittämislinjaukset ja -teemat, jotta näin voi tapahtua.
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Strateginen viitekehys
Keskeiset kaupunkistrategiset linjaukset
Kävely ja pyöräliikenne näkyvät niin Haminan kaupungin visiossa ja strategisissa tavoitteissa kuin myös laajemmin Kaakkois-Suomen
ja Kymenlaakson alueen liikenteen strategioissa sekä valtakunnallisissa kestävän liikkumisen edistämisen linjauksissa. Haminan
kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut tukea kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista
ja edelleen konkretisoida tavoitetilaa aktiivisten ja ekologisten kulkutapojen, kävelyn ja pyöräliikenteen, edistämisen osalta.
HAMINAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2030

Kaupunkistrategian visiossa ja tavoitteissa on löydettävissä useita elementtejä,
jotka liittyvät kiinteästi kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisellä saavutettavin
hyötyihin sekä yksilön että kaupungin näkökulmista.
EKOLOGINEN HAMINA -OHJELMA 2019–2022

Ekologinen Hamina ohjelma1 jalkauttaa kaupunkistrategian tavoitetta
linjaamalla mm. lähtökohtia kestävien kulkutapojen edistämiseen Haminassa.
Ohjelmassa keinoiksi on tunnistettu mm. kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelman laatiminen sekä pitkän aikavälin tavoitteina kävelyn ja
pyöräilyn ehdoilla toteutettu keskusta ja kestävien kulkumuotojen
lisääminen valtaosaan liikkumisen kulkutapajakaumassa.
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Hamina tavoittelee keskustan viihtyisyyttä, houkuttelevuutta sekä
elinvoimaisuutta. Kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden edistäminen tukee
näiden tavoitteiden toteutumista.
1) kaupunkikehitysvaliokunta
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Visio: Ympyräkaupunki
Hamina on satama hyvälle
elämälle sekä viihtyisälle ja
ekologiselle asumiselle.
Hamina on asukkaiden ja
yritysten arvostama,
loistavista yhteyksistä ja
kohtaamisista tunnettu
maailmaluokan
pikkukaupunki.
Viihtyisä elin- ja
kaupunkiympäristö
strategisena
tavoitteena kuvaa, kuinka
Hamina tarjoaa
vetovoimaisia tontteja ja
modernia kaupunkiasumista,
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä
parantaa kaupunkikuvaa.

Ekologinen Hamina
kaupungin strategisena
tavoitteena kuvaa, miten
Haminassa huolehditaan
ekologisuudesta, luodaan
siitä uudenlaista
yritystoimintaa sekä
toteutetaan hiilineutraaliohjelman (HINKU)
toimenpiteitä.

Strateginen viitekehys
Kansalliset ja maakunnalliset linjaukset
Edellä kuvattujen lisäksi Haminan kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelman 2020–2030 laadinnan lähtökohtana
ovat seuraavat strategiset linjaukset, asiakirjat ja dokumentit:












Haminan liikenneturvallisuussuunnitelma (2016)
Kaakkois-Suomen liikennestrategia (2020)
Kymenlaakson liikennestrategia 2035 (2015)
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta (2019)
Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
(LVM 5/2018)
Pääministeri Marinin hallitusohjelma (Valtioneuvoston
julkaisuja 2019:31)
Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019–)
Valtakunnallinen 12-vuotinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma, tavoitteet ja strategiset
linjaukset (LVM018:00/2019–)
Kansainväliset ilmastosopimukset ja niiden perustella
laaditut Kansallinen energia- ja ilmastostrategia ja
keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja, energia, 4/2017)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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KÄVELYN JA PYÖRÄLIIKENTEEN HYÖDYT
Kuva: Ramboll Finland Oy

Kävelyn ja pyöräliikenteen hyödyt
Edistäminen on todellista resurssiviisautta
Edullisuus
Kävely ja pyöräily ovat edullisia kulkumuotoa niin liikkujalle itselleen kuin yhteiskunnalle.
Ne edistävät tasapuolisia liikkumismahdollisuuksia.

Ekologisuus
Kävely ja pyöräily säästävät ympäristöä. Saasteettomina ja meluttomina kulkumuotoina ne
eivät kuluta uusiutumattomia luonnonvaroja.

Terveellisyys
Kävely ja pyöräily ovat helppoja tapoja lisätä arkiliikuntaa. Ne tuovat positiivisia vaikutuksia
niin julkiseen terveyshuoltoon kuin työnantajille.

Turvallisuus
Kävelyn ja pyöräilyn yleistyminen parantaa liikenneturvallisuutta. Myös autoliikenteen
sujuvuus paranee, kun jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt suunnitellaan hyvin.

Viihtyisä ja houkutteleva kaupunki
Laadukkaat kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat menestyvän ja houkuttelevan kaupungin
perusaineksia. Katutilan uudelleen järjestely kävelylle ja pyöräliikenteelle sopivaksi tehostaa
tilan käyttöä ja mahdollistaa elävän kaupungin. Matkailu ja kauppakin kiittävät!

Kävelyn ja pyöräliikenteen hyödyt
Liikkumattomuuden hinta on kova
Jos kävely ja pyöräily
lisääntyisivät 30 %
Haminassa?

Säännöllisellä liikunnalla, kuten kävelemällä kouluun tai pyöräilemällä
työpaikalle, on kauaskantoisia myönteisiä seurauksia niin yksilölle kuin
yhteiskunnalle. Aktiivinen liikkuminen vähentää väestötasolla useiden
kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, aivoverisuonisairauksista
aiheutuneiden halvausten ja masennuksen riskiä. Terveyden kannalta liian
vähäinen liikkuminen lisää kansansairauksien riskiä suomalaisessa väestössä
18–32 %. Liikkumattomuus on osaltaan yhteydessä yhteiskunnalle
muodostuviin terveydenhuollon suoriin kustannuksiin sekä tuottavuuden
menetyksestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten sairauspoissaoloihin.
Valtioneuvoston kanslia (2018) on arvioinut, että
liikkumattomuuden vuotuiset kustannukset ja tuottavuuden
menetykset ovat Suomessa 3,2–7,5 miljardia euroa.



10…20 prosenttia koostuu kansansairauksien perus- ja
erikoissairaanhoidon kustannuksista sekä lääkityksestä
Suurin osa (80-90 %) kansansairauksien kustannuksista muodostuu
työikäisen väestön (15 –74 vuotta) tuottavuuden joko väliaikaisesta
(sairauspoissaolot) tai pysyvästä (työkyvyttömyyseläkkeet ja
ennenaikaiset kuolemat) menetyksestä.

Voidaan arvioida, että Haminassa liikkumattomuus aiheuttaa
joka vuosi noin 15 miljoonan euron yhteiskunnallisen haitan.

Hyöty 1, 5 M€/vuosi
* WHO: Health Economic Assessment Tool
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PYÖRÄILYYN SIJOITETTU EURO TULEE
YHTEISKUNNALLE MONINKERTAISENA TAKAISIN.
Valtakunnallisesti on laskettu, että pyöräilyn lisääminen Suomessa
30 % tuottaisi 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä (LVM 2018)

Kävelyn ja pyöräliikenteen hyödyt
Liikenneonnettomuuksien vähentäminen
Omaisuus- ja henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kustannukset voidaan jakaa aineellisiin
kustannuksiin ja inhimillisiin menetyksiin. Suorat kustannukset aiheutuvat liikenneonnettomuuden seurauksena, kuten
materiaalikustannukset ja onnettomuuden seurausten korjauksen kustannukset. Suorien kustannusten lisäksi koituu välillisiä
kustannuksia, jotka aiheutuvat onnettomuuden seurauksena tulleesta tilasta tai tilanteesta.
Liikenneonnettomuuksien kustannukset jakautuvat usean tahon maksettavaksi. Kuntien ja valtion osuudet onnettomuuskustannuksista
muodostuvat pääasiassa pakollisen liikennevakuutuksen ulkopuolelle jäävistä kustannuksista, kuten esimerkiksi pelastustoimen ja
poliisin kustannuksista. Kuntien kustannukset kohdistuvat erityisesti terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Muita suuria maksajaryhmiä
ovat Kela ja työnantajat.
Haminassa vuosina 2015–2019 tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui yhteensä 5 jalankulkijaa ja 14 pyöräilijää.

Haminan jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksista
aiheutuneet kustannukset ovat noin
4,1 milj. € / vuosi *

Kaupungin osuus
15–20%
0,6 – 0,8 milj. € / vuosi **

Luvut ovat keskiarvoja ja perustuvat vuosien 2015–2019 onnettomuustietoihin. Tarkastelussa on huomioitu vain ne onnettomuudet, jotka johtivat jalankulkijan tai
polkupyöräilijän henkilövahinkoon.
* Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 5/2016
** Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15-20 % mm. pelastus-, terveys- ja
sosiaalitoimen menoina aikaisempien tutkimusten mukaan (mm. Valmixa 2006).

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Kuva: Ramboll Finland Oy

Suunnittelun lähtökohdat
Kaupunkirakenne ja liikkuminen
Haminassa on kaupunkimainen ja tiivis ydinkeskusta. Palvelut ovat keskittyneet paljolti keskustan alueelle. Nämä ominaisuudet tukevat
Haminan keskustan vetovoimaisuutta ja sen saavutettavuuden tärkeyttä. Haminalle on myös tunnusomaista kaupunkiympäristön
historialliset elementit sekä meren läheisyys, jotka tarjoavat kiinnostavan ja viihtyisän ympäristön jalan ja pyörällä liikkuville.
Kävelyn ja pyöräliikenteen matkojen lisäämiseksi alle 5 kilometrin matkat ovat kaikkein potentiaalisimpia kulkutapamuutoksen
näkökulmasta. Haminan torilta mitattuna 5 kilometrin etäisyysvyöhykkeellä asuu yli puolet (noin 56 %) haminalaisista. Nämä
kaupunkiympäristön ominaisuudet tarjoavat oivalliset puitteet kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle Haminassa.
Kymenlaaksossa vuonna 2019 toteutetun maakunnallisen liikkumistutkimuksen mukaan lähes puolet (46 %) Haminassa tehdyistä
matkoista ovat pituudeltaan alle 5 kilometriä. Haminassa kävellen tehtyjen matkojen kulkutapaosuus on 14 % ja pyörällä tehtyjen
matkojen osuus niin ikään 14 %. Kävelyn ja pyöräliikenteen yhteenlasketun kulkutapaosuuden ollessa (28 %), on se Kymenlaakson
maakunnan matalin. Koko maan vastaava luku on 30 %. Kymenlaaksossa kuljetaan kaikista maakunnan matkoista 15 prosenttia kävellen
ja 17 prosenttia polkupyörällä. Henkilöauton kulkutapaosuus on Haminassa 65 %, mikä on suurempi kuin Suomessa keskimäärin (61 %).

HAMINALAISTEN KULKUTAPAJAKAUMA 2019

14 %

KÄVELY

14 %

POLKUPYÖRÄ

Lähde: Kymenlaakson kevennetty liikkumistutkimus, 2019
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Suunnittelun lähtökohdat
Asukkaiden esiin nostamat kehittämistarpeet
Asukkailta kysyttiin toukokuussa toteutetulla kyselyllä Haminan kävelyn ja pyöräliikenteen
olosuhteista ja väylien turvallisuudesta ja kehittämistarpeista. Kysely oli auki 6.–24.5.2019, jona
aikana kyselyyn vastasi 431 kaupunkilaista. Kyselytulosten mukaan haminalaiset kokevat
kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden kohtalaisen hyväksi. vaikkakin turvallisuuteen tulee
asukkaiden mielestä panostaa myös jatkossa. Pyöräily koetaan jalankulkua turvattomampana
tapana liikkua kaupungissa, ja myös yleisarvosana pyöräilyn olosuhteille on jalankulkua
heikompi. Tulokset olivat linjassa Kymenlaakson liikkumistutkimuksen (2019) tulosten kanssa.

Yleisarvosana
jalankulun
olosuhteille
Haminassa on

3,4

(asteikolla 1–5)
Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseen suhtaudutaan
myönteisesti Haminassa. Asukaskyselyn vastaajista valtaosa pitää jalankulun (89 %) sekä
pyöräliikenteen (88%) olosuhteiden kehittämistä yleisesti erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä.
Kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteissa eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat Haminassa väylien kunto ja
Yleisarvosana
niiden hoito. Pyöräilyn kohdalla korostuvat lisäksi puutteelliset ja turvattoman tuntuiset pyöräilyolosuhteet
pyöräilyn
olosuhteille
sekä tienylitysten turvattomuus. Kyselyssä tärkeimmiksi kehittämistä vaativiksi asioiksi asukkaat ilmoittivatkin
Haminassa on
pyöräilyn kohdalla infran ja olosuhteiden parantamisen. Kävelyn olosuhteissa tulisi vastausten mukaan
3,1
painottaa jalankulun erottelua pyöräilijöistä, mikä ei nykyisin toteudu Haminassa. Lisäksi kaupunkirakenteen
(asteikolla 1–5)
tiiviydestä huolehtiminen ja sen myötä syntyvät lyhyet etäisyydet nähtiin tärkeinä kävelyn edistämisessä.
Asukkaat ilmaisivat myös, että Haminaa kannattaa tulevaisuudessa kehittää pyörämatkailukohteena.
Kymenlaakson liikkumistutkimuksessa (2019) keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat edellä mainittujen
Lähde: Asukaskyselyn tulokset, 2020
ohella pyöräpysäköinti ja liikenneturvallisuus.

Kevään 2020 asukaskyselyssä vastaajat jättivät muiden vastausten lisäksi lähes 700 merkintää kartalle kävelyja pyöräväylien parannustarpeista. Karttavastauksissa yksittäisenä kehittämiskohteena nousi esiin
Mannerheimintien hankala pyöräiltävyys.

Suunnittelun lähtökohdat
Kevyen liikenteen suunnittelun aika on ohi
Kevyen liikenteen suunnittelun aikakausi juontaa juurensa 60–70-luvun taitteeseen,
jolloin Pohjoismaissa vilkastui liikenneturvallisuuskeskustelu. Sittemmin hylätty
ruotsalainen SCAFT-suunnittelumalli (1968) esitti periaatteen, jonka mukaan
liikennejärjestelmän heikoimpia osapuolia, eli kävelijöitä ja pyöräilijöitä, tulee
suunnittelun keinoin suojata eristämällä ne mahdollisimman tehokkaasti moottoroidusta
ajoneuvoliikenteestä. Suomessa liikennesuunnittelussa onkin kymmeniä vuosia
nojauduttu tähän käytäntöön. Siitä osoituksena on mm. väljemmin rakennettuun
ympäristöön ja maanteiden varsille hyvin sopivan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän
peruskonseptin soveltaminen myös tiiviimmin rakennetussa kaupunkitilassa.
Pyöräliikenteen ja jalankulun käsittely yhteisen kevyt liikenne -termin alla on
historiallinen painolasti, josta tulee määrätietoisesti irtaantua. Kävely ja
pyöräliikenne ovat ominaisuuksiltaan (mm. nopeus, tilatarve, herkkyys suunnan ja
väylägeometrian muutoksille) hyvin erilaisia kulkutapoja, mistä syystä niitä tulee myös
käsitellä lähtökohtaisesti erillisinä kulkumuotoina kaupunki- ja liikennesuunnittelussa.
Yhteistä kulkutavoille on se, että molemmat edellyttävät oleellisesti fyysistä aktiivisuutta.

piirros: Karl Jilg

Polkupyörä on ajoneuvo jo lainsäädännönkin määrittelyissä. Pyörä muistuttaa
kaupunkiliikenteessä ominaisuuksiltaan ennemmin hitaasti ajavaa autoa kuin kävelijää.
Tämä tulee huomioida erityisesti taajamien sisäisiä liikennejärjestelyitä suunniteltaessa.
Liikennemuotona pyöräliikenne on arkista ja ympärivuotista
hyötyliikennettä ja vapaa-ajan liikkumista eri kohteiden välillä, ei vain kesäistä liikuntaa
ja ulkoilua (pyöräily).

Suunnittelun lähtökohdat
Kävelyn ja pyöräliikenteen erityispiirteet
Kävely ja pyöräliikenteen edistämiseksi on tärkeää tunnistaa kulutapojen ominaispiirteet. Kulkutavoilla on paljon yhteistä,
mutta myös eroja. Kävelyyn ja polkupyörän liikkumiseen kuluu molempiin lihasvoimalla tuotettua energiaa. Tästä syystä
liikkumisen nopeus paljolti riippuu kävelijän ja pyöräilijän fyysisitä ominaisuuksista, mutta myös matkan tarkoituksesta.
Liikkumisnopeudesta riippuen sujuva liikkuminen edellyttää ympäristöltä erilaisia ominaisuuksia.
Liikkuessamme paikasta toiseen kävely on luonteva osa kaikkia matkojamme. Kävellen
siirrytään joukkoliikennepysäkille ja pysäkiltä määränpäänä olevaan kohteeseen. Myös
pyörän ja auton pysäköintipaikalle kuljetaan tyypillisesti kävellen. Lisäksi merkittävä osa
arjen matkoista taitetaan kokonaan kävellen. Kävely on luonteeltaan tasaista ja hidasta
etenemistä, viipyilyä ja oleskelua kaupunkitilassa. Kävelyn edistämisessä korostuukin
kaupungin käveltävyys, mikä syntyy mm. ympäristön viihtyisyydestä, houkuttelevuudesta,
kiinnostavuudesta, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.Viihtyäkseen kaupunkitilassa,
kävelijä tarvitsee jatkuvasti vaihtuvia ja mielenkiintoisia virikkeitä.
Pyöräliikenteen ominaispiirteisiin kuuluu eteenpäin ja paikasta toiseen pyrkivä sekä kävelyä
selvästi nopeampi liike. Pyöräilijä ei tyypillisesti ole motivoitunut hidastamaan, sillä jokainen
pysähdys tarkoittaa liikkeellelähdössä aikaansaadun energian katoamista. Siksi pyöräilijä
arvostaa erityisesti laadukasta ja houkuttelevaa liikkumisympäristöä, missä liikkuminen on
sujuvaa, tasaista ja turvallista nopeudesta riippumatta. Toisin kuin kävelijöillä, pyöräilijöiden
väliset nopeuserot ovat suhteellisesti suurempia. Nopeustason vuoksi polkupyörä rinnastuu
suunnittelupöydällä ja liikennejärjestelyissä muihin ajoneuvoihin, tarkoittaen loogisia ja
selkeitä ratkaisuja liikkumisympäristössä sekä ratkaisujen yhteensovittamista muun
ajoneuvoliikenteen kanssa.

VISIO JA KEHITTÄMISLINJAUKSET

Kuva: Ramboll Finland Oy

Kävelyn ja pyöräliikenteen visio
Haminan kaupungin kävelyn ja pyöräliikenteen
edistämisen visio kuvaa kaupungin tahtotilaa nostaa
kävelyn ja pyöräliikenteen asemaa kaupunkitilassa
ja kaupungin omassa toiminnassa. Visiota konkretisoi
kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyölle määritetty
päätavoite.Visio ja päätavoite on esitetty laatikoissa oikealla.
Vision tueksi on määritetty kehittämislinjauksia, joiden
tavoitteena on tukea asukkaiden aktiivisuuden lisäämistä,
kohentaa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää
pitkällä aikavälillä terveydenhuollon hoitokustannuksia.
Kehittämislinjaukset kuvaavat pääasialliset painopisteet
kävely ja pyöräliikenteen edistämiselle Haminassa. Osa
kehittämisperiaatteista on yhteisiä molemmille kulkutavoille
ja osa kulkutapakohtaisia, muodostaen yhdessä toisiaan
tukevan kokonaisuuden.

VISIO
Kävelyä ja pyöräliikennettä
edistetään Haminassa
systemaattisesti ja näkyvästi, ja
näitä kulkutapoja priorisoidaan
keskustan liikennejärjestelyissä.

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämislinjausten lähtökohtana on, että edistämistyön
alkuvaiheessa painotetaan korkealaatuisen, viihtyisän ja esteettömän infrastruktuurin
toteuttamista. Infrastruktuurin ja olosuhteiden kehittämisen on todettu niin
Suomessa kuin kansainvälisesti olevan pyöräliikenteen houkuttelevuuden edistämisen
avaintekijöitä. Lisäksi muutosta edesautetaan vaikuttamalla asukkaiden asenteisiin,
liikkumistottumuksiin ja käyttäytymiseen tiedollisin ja viestinnällisin keinoin.
1) vuoden

2019 Kymenlaakson liikennetutkimuksessa havaittuun nähden

Päätavoitteena on lisätä
30 % kävelyn ja
pyöräliikenteen matkoja 1
vuoteen 2030 mennessä.

Läpileikkaavat kehittämistavoitteet
TASAVERTAISUUS
Lisätään asukkaiden
liikkumismahdollisuuksien
tasavertaisuutta ja vähennetään
autoriippuvuutta edistämällä kävelyä
ja pyöräliikennettä omina
kulkumuotoinaan.

SEURANTA
Kävelyä ja pyöräliikennettä edistetään
suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Haminan kävelyn ja pyöräliikenteen
edistämistä toteutetaan sekä yhteisillä
että erillisillä toimenpiteillä
kulkumuotojen ominaispiirteet
huomioiden.

VIESTINTÄ JA
YHTEISTYÖ
Kävelyn ja pyöräliikenteen
edistäminen näkyy niin kaupungin
sisäisessä toiminnassa kuin myös
ulkoisessa viestinnässä.
Kaupunkiorganisaatio toteuttaa laajaalaista kävelyn ja pyöräliikenteen
edistämistyötä eri palvelualueiden
sekä sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteiden toteutumisen ja
vaikuttavuuden seuranta on säännöllistä.
Seurannasta viestitään avoimesti ja
aktiivisesti kaupunkilaisille sekä muille
sidosryhmille.

RESURSSIT JA RAHOITUS
Jalkautetaan strategisia tavoitteita kääntämällä
kaupungin liikennepolitiikka kestävien
kulkumuotojen kannalta suotuisaan suuntaan.
Kävelyn ja pyöräliikenteen ratkaisuihin
kiinnitetään erityistä huomioita
suunnitteluprosesseissa eri suunnittelutasoilla.
Varataan kaupungin budjetissa erillinen määräraha
kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.
Myös markkinoitiin panostetaan.

Kulkutapojen kehittämisperiaatteet
KÄVELY

Edistetään
yhdessä, toinen
toista tukien!

INFRASTRUKTUURI
Varmistetaan turvalliset, sujuvat ja laadukkaat kävelyympäristön ratkaisut kaupunkiympäristössä eri
vuodenaikoina.
Panostus keskeisiin jalankulun alueisiin.
VIIHTYISYYS JA HOUKUTTELEVUUS
Kehitetään keskeisten maankäytön alueiden
elinvoimaisuus, viihtyisyys ja vetovoimaisuus parantamalla
erityisesti kävelyn olosuhteita ja ympäristön
varustelutasoa vilkkailla jalankulkualueilla.
SAAVUTETTAVUUS
Kehitetään kävelyä suosivaa eheää
yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa.
Varmistetaan kävelyalueiden saavutettavuus kaikkien
liikkujaryhmien näkökulmasta (esteettömyys).

PYÖRÄLIIKENNE
INFRASTRUKTUURI
Varmistetaan turvalliset ja sujuvat
pyöräliikenteen ratkaisut eri vuodenaikoina.
Kehitetään selkeästi tunnistettavia pääpyöräilyreittejä
(arkipyöräily) sekä rantareittejä (ulkoilu- ja virkistys).
Linjataan keskustan kadunvarsipysäköinti siten, että
keskeiset pyöräreitit saadaan sujuviksi
Panostetaan määrän sijaan laatuun.
PALVELUT
Kehitetään pyöräpysäköinnin olosuhteita ja
kaupunkipyöräjärjestelmää.
Edistetään Haminan kehittymistä
pyörämatkailukohteena.
Tuetaan pyöräilyä mm. pyöräilyyn liittyvin kampanjoin ja
tempauksin sekä informaatiota kehittämällä

KEHITTÄMISLINJAUKSISTA
TOIMENPIDEOHJELMAAN

Kuva: Ramboll Finland Oy

Kehittämislinjauksista toteutukseen
Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen ohjelmakokonaisuus valmistellaan kaksivaiheisena – Haminan kävelyn
ja pyöräliikenteen edistämisohjelma 2020–2030 sen ensimmäisenä osana määrittelee kaupunkistrategiaa tukevat ylätason
kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämislinjaukset, asemoi ne kulkutapoina osaksi nykyaikaista kaupunkisuunnittelua ja
kaupungin liikennepolitiikkaa sekä jalkauttaa valtakunnallisia kävelyn ja pyöräilyn kehittämistavoitteita haminalaisiin
olosuhteisiin soveltuviksi.
Mitä edistämisohjelman jälkeen?
Edistämisohjelmaa toteuttava ensimmäinen toimenpideohjelma vuosille 2020–2025 valmistuu vuoden 2020 loppuun
mennessä. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseksi tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa ja laaja-alaisia toimia, joita
edistetään Haminassa tavoitteellisesti ja systemaattisesti. Päätöksissä ja suunnitteluratkaisuissa painotetaan tavoitteita
parhaiten tukevia toimia ja suunnitteluratkaisuja. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan vuosittain.
Ensimmäinen toimenpideohjelma vuosille 2020–2025
• Toimenpideohjelma konkretisoi kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen keinoja ja siihen kohdennettavaa panostusta.
Ohjelma huomioi kehittämislinjausten tapaan kulkutapojen yhteiset sekä niiden omat toimenpidetarpeet. Ohjelma
sisältää toimenpiteiden kuvauksen, niiden vaiheistus ja aikataulu sekä toteutusvastuut, rahoituksen ja resursoinnin.
• Toimenpidevalikoimassa liikenneympäristöön kohdennettavat toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta rinnalle tuodaan
myös muita toimenpiteitä, kuten kävelyn ja pyöräliikenteen tiedottamista, markkinointia, koulutusta ja kokeiluja
mahdollistavia toimia. Myös tämä liikkumisen ohjauksen kokonaisuus on infratoimenpiteiden rinnalla
koordinoitua, kehittynyttä, resursoitua ja monipuolista.
Seuranta
• Toimenpiteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta on jatkuvaa ja näkyvää työtä.
• Sitä toteutetaan toimintasuunnitelmassa kuvattavin mittarein ja periaattein. Niin toimenpideohjelma
kuin myös seurantasuunnitelma arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa 3–5 vuoden välein.

