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Esipuhe
Liikunnan puute ja fyysisen kunnon rapautuminen ovat kansanterveydellisiä ongelmia lähes koko
maailmassa ja etenkin kehittyneissä maissa on huomattu vähenevän arkiliikunnan ja elintapasairauksien
välinen yhteys. Terveyttä edistävää liikuntaa voidaan harrastaa monella tavalla, mutta etenkin
hyötyliikunnan lisäämisen katsotaan olevan keskeistä, kun kansanterveyttä yritetään parantaa laajalla
rintamalla. Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset näyttäytyvät myös kansantaloudellisena kysymyksenä,
sillä Suomessa liikkumattomuus aiheuttaa vuositasolla jopa 400 miljoonan euron kustannukset. Liikunnan,
ja etenkin matalamman intensiteetin hyötyliikunnan väestötasoinen terveysvaikutusten arviointi on
kuitenkin haastavaa ja laskelmien ottaminen osaksi liikennesuunnittelua on usein metodologisista syistä
vaikeaa.
WHO julkisti vuonna 2011 oman terveysvaikutusten arvioinnin laskentatyökalunsa, joka perustuu
monitieteellisen asiantuntijaryhmän kokoamaan informaatioon. Terveyshyötyjen taloudellisten vaikutusten
selvitykseen työkalu käyttää kuolleisuuslukujen vertailua ja maakohtaista ihmishengen tilastollista arvoa.
Koska työkalu perustuu kuolleisuuslukuihin, ei se huomioi täysin kattavasti kaikkia pyöräilyn ja kävelyn
terveysvaikutuksia. Tulokset tarjoavat kuitenkin hyvän pohjan ja lähtökohdan, kun kävelyn ja
polkupyöräilyn kokonaistaloudellisia vaikutuksia selvitetään.
Polkupyöräilyn ja kävelyn hyödyistä puhuttaessa täytyy myös muistaa muut liikenteeseen liittyvät
kysymykset. Liikenne tuottaa Suomessa viidesosan koko maan hiilidioksidipäästöistä ja autoille suunniteltu
liikenneinfrastruktuuri vie huomattavasti enemmän tilaa kuin vastaavaan kuljetuskapasiteettiin kykenevä
jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto. Nämä seikat yhdessä kansanterveydellisten syiden kanssa ovat hyvä syy
lisätä jalankulun ja polkupyöräilyn määrää nykyisestä ja valtakunnalliseksi tavoitteeksi onkin asetettu
jalankulun ja pyöräilyn lisääminen 20 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Porvoossa energiatehokkuutta sekä kävelyä ja pyöräilyä pyritään edistämään sekä kaavoituksen että
liikennesuunnittelun keinoin. Posintra Oy on yhdessä Porvoon kaupungin kanssa ollut suunnittelemassa ja
valmistelemassa Porvooseen uutta Energiatehokasta asuinaluetta. Rakenteilla oleva Skaftkärrin alue on
kooltaan noin 400 hehtaaria ja siellä asuu tulevaisuudessa noin 7000 ihmistä. Muiden energiatehokkuutta
ja ympäristöystävällisyyttä edistävien keinojen ohelle on Skaftkärrin alueella myös jalankulku ja pyöräily
otettu alusta asti mukaan suunnitteluun ja alueen liikenneratkaisut tullaan tekemään siten, että polkupyörä
voi aidosti olla ensisijainen liikkumisväline. Alueelta on muun muassa tulossa kevyen liikenteen
laatukäytävä Porvoon keskustaan.
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1 Johdanto
1.1 Taustatietoa laskennalle
Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi on laadittu valtakunnallinen strategia sekä toimenpidesuunnitelma vuoteen 2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011, Liikennevirasto 2012). Strategian tavoitteeksi on kirjattu
kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu 20 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta mittavia olisivat myös sen toteutumisesta seuraavat hyödyt. Kevyt liikenne ei ole ainoastaan ilmasto-, ympäristö- ja viihtyisyyskysymys, vaan kulkutapaosuuden kasvulla olisi saavutettavissa myös merkittäviä taloudellisia säästöjä kansanterveydellisten vaikutusten vuoksi. On laskettu,
että tavoiteltu 20 % lisäys toisi koko maan tasolla vuosittain säästöjä noin 490 miljoonaa euroa. Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kuntatasolla ja asian edistämiseksi olisi tärkeää laatia
kävelyn ja pyöräilyn edistämisen strategiat ja toimintasuunnitelmat sekä ottaa tavoite osaksi myös kaupungin muihin suunnitelmiin. Porvoossa kunnalla ei toistaiseksi ole erillistä pyöräilyn edistämissuunnitelmaa,
mutta kaupungin vuosien 2013 - 2017 strategiassa on mainittu:
”Julkinen ja kevyt liikenne suunnitellaan niin, että kaupungin asukkaat voivat saavuttaa palvelut itsenäisesti ilman omaa autoa.”
Kaupunkistrategiassa painotetaan lisäksi energiatehokkuutta ja tiivistä kaupunkirakennetta osana sitä. Kaupunkisuunnittelulla onkin keskeinen rooli kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvattamisessa, sillä jalan ja
pyörällä kuljetaan tyypillisimmin lyhyitä alle kolmen kilometrin mittaisia matkoja ja vuonna 2007 tehdyn
henkilöliikennetutkimuksen mukaan polkupyörällä kuljettujen matkojen keskipituus oli Itä-Uudellamaalla
vain 2,5 kilometriä. Porvoossa kevyenliikenteen käyttöä on pyritty edistämään sekä infrastruktuuriin panostamalla, että liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä. Infrastruktuurihankkeesta esimerkkinä mainittakoon
kevyenliikenteen laatukäytävien rakentaminen ja vanhojen reittien kunnostaminen tälle tasolle.
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Kuva 1. Suunnitellut laatukäytävät Porvoossa. (Kuva: Porvoon kaupunki)

Porvoossa on vuodesta 2003 asti ollut tavoitteena kehittää keskustaa jalankulupainotteiseksi ja osa vanhan
Porvoon alueesta on puolestaan ollut jo 1990-luvulta asti kävelijöille varattua. Tässä laskelmassa selvitetään
terveyshyötyjen taloudellisia vaikutuksia koko Porvoon mittakaavassa, mutta tulevaisuudessa voisi olla
paikallaan tehdä analyysiä taloudellisesta hyödystä yksittäisissä kohteissa, jolloin laskelmista saataisiin tuloksena panos/hyöty–suhde. Esimerkiksi laatukäytäviin käytettävien varojen vertaaminen saavutettavissa
oleviin terveyshyötyihin toisi tarpeellista informaatiota politiikan ja liikennesuunnittelun avuksi.
Nykyisessä kulkutapatilanteessa Porvoon voisi sanoa olevan hyvin keskimääräinen keskisuuri kaupunki, sillä
kulkutapaosuudet jakautuvat valtakunnallisten keskiarvojen mukaisesti. Vuonna 2007 toteutetun LITU liikennetutkimuksen mukaan kävelyn ja polkupyöräilyn kulkutapaosuus matkasuoritteesta laskettuna oli
noin 6 %, kun taas valtakunnallisen Henkilöliikennetutkimuksen mukaan muissa saman kokoluokan kaupungeissa luku oli noin 5 %. Mainittujen tutkimusten välillä on muutaman vuoden heitto, mutta kaiken
kaikkiaankaan liikkumistavoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tällä aikavälillä. Potentiaalia polkupyöräilyn ja jalankulun lisäämiselle on, sillä Porvoolaisista 9 134 asuu yhden kilometrin säteellä keskustan
linja-autoasemasta ja 28 478 kolmen kilometrin säteellä. Nämä etäisyydet ovat hyvin kuljettavissa ilman
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henkilöautoa, mutta silti porvoolaisten tekemistä noin kahden kilometrin mittaisista matkoista yli puolet
kuljetaan henkilö- tai pakettiautolla.

1.2 Työn tavoite
Tämän laskelman tarkoituksena on osoittaa käytännössä, kuinka panostukset kevyeen liikenteeseen kannattavat ympäristönäkökulman lisäksi julkistaloudellisessakin mielessä. Tuloksena on arviolaskelma jalankulun ja polkupyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisista hyödyistä nykytilanteessa ja tulevaisuudessa, mikäli
kulkutapaosuutta saadaan nostettua. Saatuja tuloksia voidaan käyttää tukena päätöksenteossa, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa. Tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa investoinneissa ja kaupunkikehityksessä huomioitaisiin aiempaa laajemmin liikenteen kokonaistaloudellisia vaikutuksia.
Tuotettua talousvaikutteisiin keskittynyttä informaatiota voidaan myös käyttää osana erilaisia markkinointitapahtumia ja kampanjoita. Esimerkiksi valtakunnallinen pyöräilyviikko, syksyisin järjestettävä kansainvälinen Liikkujan viikko sekä Porvoossa vuosittain järjestettävä Ekotehopäivä, ovat tapahtumia joiden sisältöön
ympäristölle ja yhteiskunnalle kestävien kulkutapojen markkinointi sopii hyvin.

Kuva 2. Pyöränhuoltoa Kaupunginkirjastolla Ekotehopäivänä 5.6.2014. (Kuva: Taneli Varis)
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2 HEAT–työkalu ja tutkimuksen metodologia
2.1 Mikä on HEAT?
HEAT -työkalu (Health Economic Assessment tools for walking and for cycling) on Maailman terveysjärjestön WHO:n luoma työkalu jalankulun ja polkupyöräilyn terveysvaikutusten arviointiin. Menetelmä soveltuu
parhaiten käytettäväksi strategia- ja ohjelmatason suunnitelmissa, sillä sen antamat tulokset ovat arvioita ja
perustuvat yleiseen kansainväliseen tietoon liikkumisen terveysvaikutuksista.
WHO otti asiakseen arviointimenetelmän luomisen, sillä perinteisesti liikennesuunnittelussa on ollut vaikeuksia ottaa terveysnäkökulmia huomioon liikenneinfrastruktuurin kustannusvaikutuksia arvioitaessa. Jo
ennen HEAT–työkalua arviointia on kuitenkin etenkin pohjoismaissa suoritettu ja tässä mielessä Suomikin
on kuulunut alalla edelläkävijöiden joukkoon. WHO:n oman arviointityökalun rakentaminen aloitettiin kattavan kansainvälisen asiantuntijajoukon keräämisellä. Asiantuntijuutta haettiin monitieteisesti ja mukaan
otettiin toimijoita niin terveyden, epidemiologian kuin liiketaloudenkin puolelta. Työkalun toiminta perustuu kuolleisuuslukujen vertailuun ja ihmishengen tilastolliseen arvoon.
Pyöräilyä ja jalankulkua koskeva terveydellinen informaatio lisääntyy nopealla tahdilla ja HEAT–työkalulla
saatuja tuloksia tulkittaessa on tärkeää muistaa tietty kriittisyys ja ymmärrys mallin väistämättömistä puutteista. Työkalua kehitetään jatkuvasti ja tulevaisuudessa tarpeen olisi työkalu joka laajemmin arvioi terveydellisiä hyötyjä myös muuten kuin kuolleisuuden vähenemisen kautta. HEAT ei siis missään nimessä tarjoa
itsessään kattavaa selvitystä pyöräilyn ja kävelyn hyödyistä vaan kokonaishyötyjen selvittäminen edellyttää
lisäksi arvioita muun muassa saavutetuista aikasäästöistä ja keventyneestä ympäristörasituksesta.
Nykyisessä muodossaankin HEAT tarjoaa arvokkaan lisän päätöksentekoa avustamaan ja menetelmää on
sovellettu Suomessa aiemmin muun muassa Helsingissä, Kuopiossa, Espoossa, Tampereella, Joensuussa ja
Kokkolassa. Työkalu löytyy osoitteesta http://www.heatwalkingcycling.org.

2.2 tutkimuksen aineisto
Tutkimuksen pääasiallisena aineistona on käytetty vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla YTV:n tekemään LITU
selvitykseen kerättyä tietoa. LITU:n varsinainen kohde oli pääkaupunkiseutu ja sen sisäinen liikenne, mutta
osana tutkimusta kerättiin aineistoa myös ympäröivältä työssäkäyntialueelta. Porvoo kuuluu tähän työssäkäyntialueeseen ja porvoolaisten osalta otoskoko oli 919, joten tutkimuksen voidaankin katsoa kattavan
kunnan asukkaat erittäin hyvin. Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluina, jotka on toteutettu vuoden 2007
syksyllä. Aineiston kiistaton puute tätä laskelmaa ajatellen on sen ikä, sillä 7 vuotta on pitkä aika liikkumistapoja tutkittaessa. Tulevien selvitysten kannalta olisikin ensiarvoisen tärkeää saada uudempaa tietoa Porvoolaisten kulkutavoista.
Vertailudatana tutkimuksessa on käytetty vuosina 2004 – 2005 ja 2010 – 2011 Liikenneviraston tekemiä
valtakunnallisia Henkilöliikennetutkimuksia. Myös tästä aineistosta löytyy porvoolaisia vastaajia, mutta
valtakunnallisen kyselyn ollessa kyseessä, jää porvoolaisten osalta otos turhan pieneksi HEAT -työkalua
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varten. Vuoden 2007 kattava aineisto on vanhahkonakin tarkoituksenmukaisempi varsinaiseen kävelyn ja
pyöräilyn terveysvaikutusten arviointiin.
Valtakunnallisista henkilöliikennetutkimuksista käy ilmi laskeva trendi pyöräilyn ja jalankulun kulkutapaosuuksissa ja kevyen liikenteen matkasuorite on vähentynyt tasaisesti 1990–luvulta alkaen. Tässä valossa
on hyvin todennäköistä, että myös Porvoossa kulkutapaosuus on laskenut vuoden 2007 henkilöliikennetutkimuksesta ja tarkemman arvion saamiseksi vuoden 2007 matkalukuja korjataan kertoimilla, jotka vastaavat valtakunnallisia muutoksia matkaluvuissa vuosien 2004 - 2005 ja 2010 - 2011 Henkilöliikennetutkimuksissa.
Korjauskertoimista huolimatta tämän tutkimuksen, kuten toki myös muidenkin HEAT–analyysien, tuloksia
tulee käsitellä vain suuntaa antavina ja päätöksentekoa avustavina.
HEAT–Työkalun käyttöä on suositeltu lähinnä työikäiselle väestölle ja siksi tämän tutkimuksen kohdepopulaatio ei ole Porvoon koko väestö. Hyötyvänä väestönosana kävelylaskelmissa on käytetty 20 – 74 vuoden
ikäisiä, sillä tutkimusten mukaan kävelytottumukset säilyvät vielä eläkeiän jälkeenkin. Tämän ikäisiä kuntalaisia on Tilastokeskuksen mukaan 34 074. Pyöräily puolestaan vähenee selkeästi ikääntymisen myötä, joten laskelmat kohdistetaan 20 – 64 vuotiaille, joita kunnasta löytyy 28 659. Huomattavasti nuorempien tai
vanhempien ottaminen mukaan terveyshyötyjen laskemiseen on poikkeavien kuolleisuuslukujen vuoksi
vastoin HEAT–käyttösuosituksia.
Liikenneviraston esiselvityksessä vuosien 2010 -2011 Henkilöliikennetutkimusta varten arvioitiin, että jotta
saatuja tuloksia voitaisiin Porvoon osalta käyttää paikallisiin tutkimuksellisiin tarkoituksiin, tulisi otoskoko
kunnassa kasvattaa noin kuuteen sataan. Kaupungin väkiluku on tämän jälkeen pysynyt jokseenkin muuttumattomana, joten odotettavissa on, että myös vuosien 2015 -2016 Henkilöliikennetutkimuksessa otoskokoa pitäisi kasvattaa samoihin lukuihin paikallisten tiedontarpeiden täyttämiseksi. Vaihtoehtoinen malli
voisi olla Porvoossa paikallisesti toteutettava pienempimuotoinen kulkutapakysely. Internetpohjaisena se
voisi myös olla kustannuksiltaan edullinen.

2.3 Kuolleisuus terveysvaikutusten indikaattorina
Liikunnalla on monipuolisesti suotuisia terveysvaikutuksia niin fyysisen terveyden kuin psyykkisenkin hyvinvoinnin puolella. Väestötasolla muun muassa sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen määrä vähenee tutkitusti liikunnan lisääntyessä. Monet näistä terveyshyödyistä näkyvät kuolleisuudessa ja juuri kuolleisuus ja sen muutokset ovat HEAT -työkalun metodologinen pohja. Kuolleisuuteen
perustavaa tutkimusta tehtäessä on tärkeää huomata vaikutusten hidas näkyminen. Mitattavia kuolleisuusvaikutuksia tulee yleensä esiin vasta vuosien seuranta-ajan jälkeen ja tästä johtuen HEAT–työkalua luotaessa terveyshyötyjen esiin nousemiseksi on laskettu viiden vuoden aika. Taloudellisten hyötyjen arviointiin
käytettävä tutkimusaika on siis tässäkin tutkimuksessa viisi vuotta varsinaista kulkutapojen muutokseen
kuluvaa aikaa pidempi. Kuolleisuus on hyvä mittari vaikutuksille, sillä se huomioi sekä liikunnan positiiviset
terveyteen perustuvat vaikutukset, että myös mahdollisesti kohonneen onnettomuusriskin seurauksena
syntyvät negatiiviset kuolleisuusvaikutukset.
Monet mainituista terveydellisistä hyödyistä tuovat taloudellista säästöä jo lyhyemmällä aikavälillä ja näistä
vaikutuksista HEAT ei tarjoa tietoa. Kattavaa tietoa terveydellisten hyötyjen taloudellisista vaikutuksista
saataisiin vasta, kun myös esimerkiksi sairauspoissaolojen ja terveydenhoidon kustannuksia saataisiin otettua laskelmiin mukaan. HEAT–työkalua kehitetään edelleen ja onkin mahdollista, että tulevissa versioissa
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myös muut kuin kuolleisuudella mitattavat hyödyt ovat arvioitavissa. Toistaiseksi HEAT tarjoaakin vain maltillisen arvion pyöräilyn ja kävelyn hyödyistä, todellisten taloudellisten hyötyjen ollessa mitä luultavimmin
isompia.

2.4 Riittävä liikuntasuoritus ja Liikunnan korvautuminen
Epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että liikunnan määrän ohella myös liikunnan laadulla on yhteys terveysvaikutuksiin. Merkittävimmät terveyshyödyt saavutetaan vasta liikunnan ollessa aktiivista ja kunnonkohotukseen tähtäävää. Havainto on erityisen merkittävä hyötyliikunnan vaikutuksia arvioitaessa, sillä
tyypillisesti kävelyä ja pyöräilyä harrastetaan lyhyillä matkoilla ja lyhyen aikaa, eikä liikkujan tavoitteena ole
esimerkiksi hikoilupisteen ylittäminen. Tutkimukset ovat kuitenkin yksimieleisiä siitä, että kaikki liikunnan
lisäys vaikuttaa suotuisasti terveyteen ja siis pienelläkin liikkumisella on mitattavissa olevia terveysvaikutuksia.
Osassa tutkimuksia on havaittu, että etenkin kävelynopeudella on kävelyn määrää vahvempi yhteys terveyshyötyihin. Pyöräilyssä ei ole havaittu vastaavaa yhteyttä ainakaan yhtä voimakkaana. HEAT -työkalu ei
huomioi eroja liikunnan intensiteetissä ja voidaankin arvioida, etteivät tulokset ole jalankulun osalta aivan
yhtä luotettavia kuin polkupyöräilyn vastaavat.
Sairausriskejä koskeva näyttö perustuu yleisemmin kokonaisliikunnan määrään, kun taas HEAT pyrkii kohdentamaan terveysvaikutukset erilaisille liikennetoimenpiteille. Eroavaisuudesta johtuen on hyvä huomata
olemassa oleva mahdollisuus liikuntamuodon korvautumisesta toisella. Pyöräilyn lisääntyminen saattaa
joissain poikkeuksellisissa tilanteissa tarkoittaa kävelyn tai jopa kuntoliikunnan vähenemistä. Varsinaista
tutkimusnäyttöä ilmiön olemassaolosta ei ole, mutta yksittäisten infrastruktuuritoimenpiteiden kohdalla on
syytä arvioida, kuinka toimenpiteet tosiasiallisesti vaikuttavat liikunnan määrään. Aiempaa suorempi pyöräreitti saattaa esimerkiksi johtaa kokonaispyöräilymäärän vähenemiseen, jos uusia liikkujia ei tule ja entisten
liikuntaan käyttämä aika vähenee.

2.5 Kustannukset ja tulevien hyötyjen diskonttaus
Koska HEAT -työkalu käyttää taloudellisten vaikutusten mittaamiseen kuolleisuuslukuja, täytyy ihmishengelle asettaa taloudellinen arvo. Tämä tutkimus käsittelee yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia, joten arvona
käytetään VLS –arvoa (value of statistical life). Arvo pohjautuu suhteuttamalla edustavan otoksen, eli mahdollisten kuolonuhrien, maksuhalukkuus kuoleman välttämisestä, otokseen kuuluvien tilastollisesti jäljellä
oleviin elinvuosiin. Kansainvälisesti käytetään karkeana lähtöarvona yleisesti 1,5 miljoonaa euroa, mutta
tähän tutkimukseen on valittu Liikenneviraston Suomelle laskema oma luku (1 910 000 €), jota kutsutaan
liikennevahingon kuolleen arvoksi. Samaa lukua on käytetty myös muissa kunnissa tehdyissä HEAT–
laskelmissa, joten valinta on myös vertailukelpoisuuden kannalta perusteltu.
Välittömästi saatavat hyödyt ovat yleisesti tulevaisuudessa saavutettavia arvokkaampia, joten ennusteisiin
tulevasta pitää sisällyttää diskonttokorko. Usein laajempiin hankkeisiin ja suunnitelmiin on valmiiksi sisällytetty diskonttaus ja tällöin erilliselle terveyshyötyjen diskonttaukselle ei ole tarvetta. Diskonttausta kuitenkin käytetään tässä tutkimuksessa, sillä terveyshyötyjä arvioidaan sellaisenaan, ilman sisällyttämistä muihin
kustannusarvioihin. HEAT- työkalussa on valmiina mahdollisuus diskonttokoron sisällyttämiseen. Suomessa
yleisesti käytetään diskonttoprosenttina neljää (4) ja niin tehdään myös tässä tutkimuksessa.
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2.6 Yhteenveto tutkimuksessa käytettävistä arvoista
Taulukko 1. Laskennoissa käytettävät tiedot

Hyötyvä väestönosa
Kävely
Pyöräily

34 074 (20 - 74 vuotiaat)
28 650 (20 - 64 vuotiaat)

Kuolleisuusaste
Kävely
Pyöräily

499/100 000 as.
324/100 000 as.

Liikkumisen tason muutokseen kuluva aika
Kävely
Pyöräily
Matkasuorite
Kävely
Pyöräily
Hyötyjen laskenta-aika
Kävely
Pyöräily
Kuoleman tilastollinen arvo
Kävely
Pyöräily
Diskonttokorko

11 vuotta & 17 vuotta (2024 & 2030)
11 vuotta & 17 vuotta (2024 & 2030)

1,62 km/vrk. Vuoden 2007 lukua 1,8 km korjattiin kertoimella 0,9
0,81 km/vrk. Vuoden 2007 lukua 0,9 km korjattiin kertoimella
0,91
16 & 22 vuotta
16 & 22 vuotta
1 910 000 €
1 910 000 €
4.0 %
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3 HEAT–analyysi kulkutavoista Porvoossa
3.1 Jalankulun ja pyöräilyn lähtötaso Porvoossa
Tutkimuksen lähtötilanteena on yleistä kulkutapojen muutosta mittaavilla kertoimilla korjattu vuoden 2007
taso liikkumistavoissa. Porvoolaiset edustivat silloin liikkumistottumuksillaan suomalaista keskitasoa ja
muistuttivat liikkumisvalinnoillaan muita saman kokoluokan kaupungeissa asuvia. Matkojen lukumäärästä
katsottuna pyöräily ja jalankulku muodostavat matkoista 33 %, mutta matkasuoritetta tarkasteltaessa näkyy kuitenkin, että niin kävelyssä kuin pyöräilyssäkin matkat ovat todella lyhyitä. Esimerkiksi keskimääräinen polkupyörällä tehtävä matkasuorite on päivässä vain 0,9 kilometriä.

Kulkumuotojakauma matkojen määrästä
Porvoossa 2007
Muu
1%

Auto
58 %

Kävely
23 %

Pyöräily
10 %
Joukkoliikenne
8%

Kuva 3. Kulkumuotojen jakauma matkojen määrästä Porvoossa vuoden 2007 laskennan perusteella. (Lähde: YTV/IUL)

Jalankulun ja pyöräilyn kuolleisuuden laskemisesta tuleva arvo laskelman mukaan on nykyään Porvoossa
vuodessa yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Vaikka tilanne jossa kävelyä tai pyöräilyä ei olisi ollenkaan on
teoreettinen, on lukujen esillä pitäminen hyvä muistutus ja lähtökohta päätösten teolle sekä yhteiskuntasuunnittelulle. Kevyenliikenteen kulkutapaosuuden lasku johtaisi nopeasti mittaviin kustannuksiin terveydenhuollossa.
Taulukko 2. Kävelyn ja pyöräilyn vuotuinen arvo nykytilanteessa ja
yhteenlaskettu arvo vuoteen 2035 mennessä.

Kävelyn nykyarvo
Pyöräilyn nykyarvo

Vuotuinen arvo
välillä 2014 2035

Yhteenlaskettu
arvo 2035 mennessä

32 883 000€

723 423 000€

8 826 000€

97 088 000€

10

3.2 jalankulun lisääntymisen skenaariot
Jalankulun vuotuisen nykyarvon, 32 miljoonan euron, lisäksi olisi saatavissa merkittäviä taloudellisia lisähyötyjä jo pienillä kulkutapaosuuksien kasvuilla. Pelkkä 10 % nousu jalankulun päivittäisessä matkasuoritteessa toisi vuositasolla yli 1,3 miljoonan euron hyödyn ja vuoteen 2035 mennessä nettohyötyä olisi kertynyt jo lähes 29 miljoonaa euroa. (Taulukko 3.) Kaikkien taulukoiden laskelmat ovat nettosummia, joissa on
valmiiksi huomioituna kustannusten ajan mittaan tapahtuva arvon lasku.
Vaihtoehtoisesta nopeampaan muutokseen tähtäävästä skenaariosta selviää, että mikäli jalankulku liikkumismuotona yleistyisi jo kymmenessä vuodessa eli vuoden 2024 loppuun mennessä, saataisiin vuoteen
2029 mennessä keskimääräisenä vuosihyötynä noin 1,5 miljoonaa euroa. (Taulukko 4.)
Taulukko 3. Kävelyn määrän kasvusta saatavien vuosittaisten keskimääräisten hyötyjen ja yhteenlasketun
hyödyn arvo nettonykyarvona vuoteen 2035 mennessä.
Keskimääräinen
vuosihyöty välillä
2014 – 2035

Kävelymäärän kasvu 10 %
Kävelymäärän kasvu 20 %
Kävelymäärän kasvu 30 %
Kävelymäärän kasvu 40 %

Yhteenlaskettu hyöty 2035
mennessä

1 309 000€

28 804 000€

2 597 000€

57 132 000€

3 863 000€

84 992 000€

5 109 000€

112 392 000€

Taulukko 4. Kävelyn määrän kasvusta saatavien vuosittaisten keskimääräisten hyötyjen ja yhteenlasketun hyödyn arvo nettonykyarvona vuoteen 2029 mennessä.

Kävelymäärän kasvu 10 %
Kävelymäärän kasvu 20 %
Kävelymäärän kasvu 30 %
Kävelymäärän kasvu 40 %

Keskimääräinen
vuosihyöty välillä
2014 - 2029

Yhteenlaskettu hyöty 2029
mennessä

1 545 000€
3 064 000€

24 718 000 €
49 028 000 €

4 559 000€

72 937 000€

6 028 000€

96 450 000€

3.3 Polkupyöräilyn lisääntymisen skenaariot
Polkupyöräilyn lisääntymisessä lähdettiin liikkeelle samoista neljästä vaihtoehtoisesta muutosskenaariosta,
joista ensimmäisessä kasvua on 10 %. Suurimmillaan kasvu laskettiin 40 % prosentin kehityskulun mukaan.
Taulukossa 5 näkyy HEAT -laskelman osoittavan saavutettavissa olevan taloudellisen hyödyn nousevan parhaassa tapauksessa jopa lähes 30 miljoonaan euroon vuoteen 2035 mennessä.
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Taulukko 5. Pyöräilyn määrän kasvusta saatavien vuosittaisten keskimääräisten hyötyjen ja yhteenlasketun hyödyn arvo nettonykyarvona vuoteen 2035 mennessä.

Keskimääräinen vuosihyöty
välillä 2014 – 2035

Pyöräilymäärän kasvu 10 %
Pyöräilymäärän kasvu 20 %
Pyöräilymäärän kasvu 30 %
Pyöräilymäärän kasvu 40 %

Yhteenlaskettu hyöty
2035 mennessä

307 000€

6 752 000€

612 000€

13 462 000€

1 008 000€

22 182 000€

1 340 000€

29 471 000€

Taulukko 6. Pyöräilyn määrän kasvusta saatavien vuosittaisten keskimääräisten hyötyjen ja yhteenlasketun
hyödyn arvo nettonykyarvona vuoteen 2029 mennessä.
Keskimääräinen vuosihyöty
välillä 2014 - 2029

Pyöräilymäärän kasvu 10 %
Pyöräilymäärän kasvu 20 %
Pyöräilymäärän kasvu 30 %
Pyöräilymäärän kasvu 40 %

Yhteenlaskettu hyöty
2029 mennessä

362 000€

5 795 000€

722 000€

11 552 000€

915 000€

20 128 000€

1 216 000€

26 751 000€

3.4 Investointien kannattavuus
Nykytilanteessa Porvoossa käytetään, talvikunnossapito poislukien vuosittain noin 250 000 euroa kevyenliikenteen verkoston kunnossapitoon ja parannuksiin. On vaikea arvioida, kuinka pyöräily- tai kävelytottumuksille kävisi, mikäli sijoitus olisi pienempi. Voitaneen kuitenkin suurella todennäköisyydellä sanoa, että
vähintäänkin nykytasoinen varojenkäyttö puolustaa itseään, sillä jo joidenkin prosenttien pudotukset kokonaisliikuntamäärissä johtaisivat takautuvasti esiin tuleviin mittaviin kustannuksiin.
Lisäpanostukset kevyenliikenteen verkostoon ovat perusteltuja, jos niillä saavutetaan riittävä käyttäjämäärän tai keskimääräisen matkasuoritteen nouseminen. Pelkkiä kuolleisuuden kautta näkyviä säästöjä tarkasteltaessa nähdään, että esimerkiksi 350 000 euron vuosittaisella lisäpanostuksella pitäisi saada 10 % nousu
pyöräilyn määrään, jotta investointi olisi kannattava. On kuitenkin tärkeää huomata, etteivät kevyen liikenteen suosimisen suotuisat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset rajoitu ainoastaan tämän mallin mittaamiin
terveyteen perustuviin lukuihin. Muista hyödyistä lisää kappaleessa 4.
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3.5 Yhteenveto tutkimustuloksista
Tuloksista käy ilmi, että suurimmat taloudelliset hyötypotentiaalit löytyvät kävelemisen kannusteiden puolelta. Tulos on linjassa muualla Suomessa tehtyjen selvitysten kanssa ja havainnolle voidaan löytää kaksi
keskeistä syytä:
1. Nykyinen päivittäinen kävelysuorite on pyöräilysuoritetta suurempi, ja siksi myös hyödyt ovat suuremmat kasvuprosentin ollessa sama.
2. Kävelyä koskeva laskenta on tehty suuremmalle ihmismäärälle, sillä kävelytottumusten on havaittu
olevan pyöräilytottumuksia pysyvämpiä ikäännyttäessä.
Huomionarvoista on kuitenkin, että matalammasta lähtötasosta johtuen polkupyöräilyn kulkutapaosuuden
nosto voi olla kävelymäärien nostoa helpompaa. Potentiaalia pyöräilyn lisäykselle todella Porvoossa on, sillä
Suomesta löytyy muita suuria ja keskisuuria kuntia, joissa pyöräily on merkittävästikin yleisempää kuin Porvoossa. Esimerkiksi Joensuussa pyöräilyn kulkutapaosuus matkamääristä mitaten on peräti 18 % kun Porvoossa vastaava luku on 10,3 %.
Yhteenlaskettuna jalankulun ja pyöräilyn kasvu voisi tuoda säästöjä 2035 mennessä jopa 141 miljoonan
euron verran, mutta tällaisiin lukuihin pääseminen edellyttäisi molempiin kulkutapoihin 40 prosentin nousua. Hieman maltillisemmillakin kasvuluvuilla voitaisiin kuitenkin saavuttaa merkittäviä säästöjä ja jo kymmenen prosentin nousu seuraavien 17 vuoden aikana toisi keskimäärin hyötyä 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Taulukoiden 7 ja 8 arvot ovat nettonykyarvoja.

Taulukko 7. Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlasketut nykyarvoiset nettohyödyt vuosina 2014-2030

Keskimääräinen
vuosihyöty 2014 2035 (nykyarvossa)

Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 10 %
Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 20 %
Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 30 %
Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 40 %

Yhteenlaskettu hyöty 2035
mennessä (nykyarvo
vuonna 2035)

1 616 000 €

35 556 000€

3 209 000€

70 594 000€

4 871 000€

107 174 000€

6 449 000 €

141 863 000€

Taulukko 8. Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlasketut nykyarvoiset nettohyödyt vuosina 2014-2024

Keskimääräinen
vuosihyöty 2014 2029 (nykyarvossa)

Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 10 %
Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 20 %
Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 30 %
Kävely- ja pyöräilymäärän kasvu 40 %

Yhteenlaskettu hyöty 2029
mennessä (nykyarvo
vuonna 2029)

1 907 000€

30 513 000€

3 786 000€

60 580 000€

5 474 000€

93 065 000€

7 244 000€

123 201 000€
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4 Kävelyn ja pyöräilyn muut vaikutukset
Kuten jo johdannossa on todettu, tarjoaa tämäkin malli vain osittaisen kuvan kävelyn ja pyöräilyn kokonaisvaikutuksista. Tutkimuksen metodologisena pohjana ovat kuolleisuusluvut, joten muut liikuntamuotoihin
liittyvät terveysvaikutukset jäävät huomioimatta. Tiedossa on, että Kävelyllä ja pyöräilyllä todella on myös
muita terveydellisiä hyötyjä.
Terveydellisten hyötyjen arvioinnin ohella kävely ja pyöräily tuottavat myös muita yhteiskunnallisia hyötyjä,
joiden taloudellinen mittaaminen on toisinaan haastavaa. Lukuisien hyötyjen joukkoon voidaan kirjata
muun muassa: luonnonvarojen säästö, pysäköintitilan tarpeen väheneminen, matka-aikasäästöt, meluttomuus ja päästötavoitteiden täyttäminen.

4.1 Terveyshyödyt ja liikenneturvallisuus
Liikunnalliset ihmiset elävät keskimäärin vähän liikkuvia ihmisiä pidempään ja joissain tutkimuksissa eroksi
on havaittu jopa viisi vuotta. Tämän kuolleisuuseron ohella on laskettu, että liikunnalliset ihmiset viettävät
passiivisia kollegoitaan vähemmän aikaa pitkäkestoisten sairauksien kourissa. Ero sairasvuosissa on tanskalaisen tutkimuksen mukaan noin 4 vuotta koko elämän aikana ja sama vaikutus on havaittavissa sairauspoissaolojen määrää tarkasteltaessa. Tyypillisesti ero sairauspoissaolopäivien määrässä on noin viisi päivää
vuodessa. Kansanterveydellisten muutosten hyödyt tulevat siis ainakin osin työnantajien eduksi, minkä voisi
kuvitella kannustavan työnantajia hyötyliikunnan tukemiseen. Mahdollisina tukitoimina voi olla vaikkapa
vaatteidenvaihtotilojen järjestäminen työntekijöiden käyttöön tai kilometrikilpailujen kaltaiset kannustinjärjestelmät. Kokonaisuudessaan on arvioitu, että liikkumattomuus aiheuttaa erilaisina taloudellisina menetyksinä yhteensä 300 – 400 miljoonan euron vuosikustannukset Suomessa. Tästä vaikutuksesta suuri osa
koostuu heikentyneestä työtehosta ja sairauspoissaoloista.
Liikkumista edesauttavia toimia ja niiden kannattavuutta on tutkittu sekä kansainvälisesti, että kotimaisesti.
Tanskalaisessa tutkimuksessa laskettiin, että jo pelkällä pyöräkaistojen merkitsemisellä saatiin määrätyllä
reitillä lisättyä pyöräilyä 5 %. Tehtävien liikenneolosuhteiden kehittämisen investointien ei siis tarvitse aina
olla edes kovin suuria, vaan pienemmilläkin, mutta harkiten tehdyillä toimilla saadaan mitattavissa olevia
tuloksia. Suomessa aihetta on tutkittu varsin kattavasti Helsingissä, jossa pyöräilyn edistämisohjelma arvioi
myös muita, kuin terveydellisiä vaikutuksia. Tulokseksi saatiin, että haittavaikutusten vähentämisen jälkeenkin esimerkiksi 10 miljoonan euron sijoitusohjelma tuottaisi 310 miljoonan euron nettosäästöt. Hyötyvaikutuksista noin 300 miljoonaa euroa on terveysvaikutuksia ja 170 miljoonaa euroa aikasäästöjä. Kustannuksia laskettiin syntyvän investoinnin ohella muun muassa ylläpidosta ja kasvaneesta onnettomuusriskistä. Myös Porvoossa voisi olla tarpeellista laatia vastaavia arvioita investointisuunnitelmien varalle.
Liikenneturvallisuuden osalta kävelyn ja pyöräilyn vaikutukset ovat kaksijakoiset, eikä vaikutusten suuntaan
voida yksiselitteisesti vastata. On totta, että pyöräilijöille tapahtuu onnettomuuksia ja pyöräilyn määrän
lisäys lisää onnettomuuksia etenkin muutoksen alkuvaiheessa. Kevyen liikenteen liikenneturvallisuudessa
on siis parantamisen varaa, mutta turvallisuus myös paranee ajan myötä pyöräilyn yleistyessä ja muiden
liikkujien tottuessa polkupyöriin osana liikenneympäristöä. Kyse on Safety in numbers-hypoteesistä, jonka
mukaan yksittäisen pyöräilijän onnettomuusriski on sitä pienempi, mitä enemmän pyöräilijöitä ylipäätänsä
on. Lisäksi kannattaa huomata, että useat pyöräilyn edistämiseen tähtäävät toimet ovat myös turvallisuutta
kohentavia. Tässä tutkimuksessa käytetty HEAT–työkalu perustuu muutoksiin kokonaiskuolleisuudessa,
joten tuloksiin sisältyy jo pyöräilyn negatiiviset terveysvaikutukset, silloin kun ne ovat kuolleisuudessa mi-

14
tattavissa. Positiiviset terveysvaikutukset ovat siis kaikesta huolimatta huomattavasti negatiivisia suurempia.

4.2 Tilantarve ja ilmastovaikutukset
Henkilöliikenteestä ja sen vaatimasta tilantarpeesta puhuttaessa oleellista on kadun tai muun kulkuväylän
välityskyky, jota mitataan tunnin aikana kuljetettavissa olevien ihmisten määrällä. Henkilöautoilla ja standardin mukaisella 3,5 metrin kaistalla on tunnissa 2000 henkilön kuljetuskapasiteetti, kun taas polkupyörillä
samassa tilassa kulkee tunnissa jopa 14 000 ihmistä. Oma lukunsa ovat myös parkkitilat ja niiden aiheuttama rakennuskustannusten nousu. Yhden parkkiruudun hinta on tuhansia euroja ja maa on pois muusta
käytöstä. Pyöräilyn ja kävelyn määrää lisäämällä ja parkkipaikkojen määrää koskevia rakennusmääräyksiä
höllentämällä voitaisiin vuositasolla säästää huomattavia summia.
Kaiken kaikkiaan autoilun vähentäminen toisi säästöjä ja yhteiskunnallista tehokkuutta mahdollistamalla
tiiviimmän kaupunkirakentamisen. Myös kaupunkikeskustojen yleistä viihtyisyyttä voidaan lisätä helpommin, jos meluisuus vähenee ja liikenteelle varattua tilaa saadaan puisto- tai kävelykatukäyttöön. Euroopasta
löytyy mainioita esimerkkejä siitä, miten pyöräilypainotteisuus ja autottomuus ovat muodostuneet vetovoimatekijöiksi ja keinoksi markkinoida kaupunkia uusille asukkaille. Esimerkiksi Porvoon kanssa samassa
kokoluokassa olevassa Houtenin kaupungissa Alankomaissa pyöräilyn ehdoilla rakennettu uusi keskustaalue on asuinympäristönä niin vetovoimainen, että asumisesta siellä ollaan autoliikenteen rajoituksista
huolimatta valmiita maksamaan enemmän kuin ympäröivällä seudulla. Kaupungin asukasluku onkin yli
kymmenkertaistunut 1970-luvun jälkeen.
Kevyttä liikennettä ajatellaan usein erityisesti ilmasto- ja ympäristökysymyksenä sillä kävely ja pyöräily ovat
saasteettomia liikkumismuotoja. Liikenne tuottaa Suomessa viidesosan koko maan hiilidioksidipäästöistä ja
vuoden 2009 ilmastopoliittisessa tulevaisuusselonteossa Suomen liikenteen päästöjen tavoitellaan olevan
vuonna 2050 1,1-2,8 milj.t CO2 ekv., kun päästöt ovat nyt noin 14 milj. t. Turhien automatkojen korvaaminen kevyen liikenteen kulkutavoilla voi osaltaan olla auttamassa tämän kunnianhimoisen tavoitteen toteutumisessa. Liikenteen ympäristövaikutuksia on kuitenkin käsitelty laajasti muissa tutkimuksissa ja tämä
tutkimus ei sinänsä ota kantaa vaikutusten suuruuteen. Tärkeää onkin siis ennen kaikkea huomata, että
tässä raportissa esitetyt luvut eivät sisällä
ympäristöhyötyjä ja ne tulee laskea vielä
näiden lukujen päälle.

Kuva 4. Polkupyörien pysäköinti vie autoja vähemmän tilaa. (Kuva: Porvoon kaupunki)
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5 Johtopäätökset ja toimintasuositukset
Tämän raportin esittelemä HEAT–laskelma osoittaa, että pienehköilläkin muutoksilla liikuntamäärissä saataisiin Porvoossa aikaiseksi merkittäviä säästöjä. Juuri numeraalisessa ja konkreettisessa muodossa ilmoitettuna asia saa arvoisensa merkityksen informaationa. Pelkkä toteamus saavutettavista hyödyistä tai ilmaston lämpenemisen torjunnasta ei välttämättä ole taloudellisesti haastavana aikana riittävä viesti päättäjille. Asia koskettaa erityisen merkittävästi Porvoossa, jossa kunnantalouden krooninen alijäämäisyys värittää kaikkia tehtyjä päätöksiä. Tässä valossa olisikin tärkeää, että liikenneinfrastruktuurin parannuksia
voitaisiin katsoa välittömiä rakennus- ja kunnossapitokustannuksia suurempina kokonaisuuksina. Parannukset kevyen liikenteen edistämiseen ovat nimenomaisesti investointeja, joille voidaan ja myös tulee laskea
nettovaikutukset. Investointimahdollisuuksiin ja halukkuuteen vaikuttaa ennen kaikkea poliittinen tahtotila
ja autoilun asema päätöksentekijöiden silmissä. Nykyään yksityisautoilu on selkeästi ensisijainen kulkutapa
Porvoossa ja autoiluun mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavilla toimilla on suuria haasteita mennä läpi.
Kuitenkin Porvoon kaupunki on osallisena muun muassa Pyöräilykuntien verkostossa ja kaupungissa on niin
pyöräilyaktiivien, tavallisten asukkaiden kuin myös työntekijöiden osalta halua kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämiseksi. Mahdollisuus tilanteen muutokseen ja kulkutapojen korjaamiseen kestävämpään suuntaan siis on olemassa. Esimerkiksi helmikuussa 2013 toteutetun tulevaisuuskyselyn mukaan ympäristö ja
luontokysymyksistä kaupungin tulisi kuntalaisten mielestä panostaa eniten julkiseen liikenteeseen ja kevyenliikenteen olosuhteisiin. Avoimissa vastauksissa oli kirjoitettu muun muassa:
”Työmatkapyöräily ja retkeily omissa maisemissa olisi parasta terveyden hoitoa.”
Valtakunnallisella tasolla vallitsee konsensus tavoitteesta lisätä jalankulkua ja pyöräilyä kulkutapana. Porvoossakin tämä on osassa ohjelmia mainittu tavoitteena, mutta erillistä suunnitelmaa tai toimenpideohjelmaa asialle ei ole olemassa. Myöskään mitään varsinaista tavoitetta kulkutapaosuuksien määriksi ei ole
määritelty ja näiden syiden vuoksi tässäkin tutkimuksessa käsiteltiin varsin maltillisia kasvuskenaarioita
pyöräilylle ja jalankululle. Selkeät prosentteina mitattavat tavoitteet auttaisivat tulevaisuudessa liikenteenohjauksen toimenpiteiden perustelemisessa, toiminnan suuntaamisessa ja tuloksellisuuden mittaamisessa. Kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan kirjatut tavoitteet myös sitouttaisivat päätöksentekijöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn asioiden muuttamiseksi.

5.1 Terveyshyötyjen taloudelliset vaikutukset tiivistetysti
Lisäämällä Porvoolaisten kävelyä ja pyöräilyä 10 prosentilla vuoteen 2024 mennessä, saavutetaan pelkkinä
kuolleisuuden vähenemisestä johtuvina terveydellisinä hyötyinä 2,1 miljoonan euron keskimääräiset vuosisäästöt. Hitaammalla, vuoteen 2030 mennessä tapahtuvalla muutoksella saadaan säästöä vuodessa keskimäärin 1,6 miljoonaa euroa.
Suuremmilla liikuntamäärän muutoksilla, esimerkiksi 40 prosentin nousulla, myös hyödyt ovat huomattavasti suurempia. Keskimääräinen vuosihyöty vuoteen 2024 mennessä tapahtuvalla muutoksella olisi 7,2
miljoonaa euroa ja 2030 mennessä tapahtuvalla 6,4 miljoonaa euroa. Näinkään merkittävää kulkutapojen
muutosta ei tule pitää saavuttamattomana, sillä monissa saman kokoluokan kunnissa, muun muassa Kokkolassa, kevyen liikenteen kulkutapaosuudet ja matkasuoritteet ovat jo nykyäänkin tätä suurempia.

5.2 Ehdotuksia jatkotoimiksi
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Tämän raportin sekä muualla Suomessa ja Euroopassa tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan sanoa, että
kevyeen liikenteeseen panostaminen kannattaa taloudellisessa mielessä. Porvoossakin voitaisiin saavuttaa
merkittäviä nettohyötyjä liikkumistapojen muutoksilla. Oman haasteensa julkistalouden suunnittelulle asettaa kuitenkin budjettien sektorikohtaisuus ja terveydenhuollon menojen jakautuminen useiden toimijoiden
kesken. Kuntien liikennepuolella tekemät investoinnit tuovat säästöjä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolelle tai työkvyttömyyseläkemenoihin. Päättäjiltä vaaditaankin kykyä kokonaisvaltaiseen havainnointiin ja
pitkäjänteiseen päätöksentekoon.
Tavat joilla liikkumistapoja muutetaan voivat olla monimuotoisia ja useiden eri menetelmien yhdistämisen
on myös havaittu olevan tarkoituksenmukaista. Tehokkaimmat muutosvaikutukset saadaan aikaiseksi yhdistämällä infrastruktuurin parannukset tiedotus- ja valistustyöhön. Tulevaisuutta ajatellen onkin tärkeää,
että uusia kevyenliikenteenväyliä rakennettaessa tai vanhoja kunnostettaessa saadaan tehdyille toimille
riittävä huomio liikkujien keskuudessa. Tehostettu tiedotustyö ja paikallisen median mukaan tuominen
lisäävät todennäköisyyttä, että uusia tai parannettuja väyliä myös käytetään aktiivisesti. Merkitystä on
myös, sillä miten media kirjoittaa aiheesta ja positiivisen huomion saaminen on esimerkiksi Tukholman
kokemusten mukaan onnistunut parhaiten, kun media on kutsuttu osalliseksi toimintaan. Perinteinen laajalle kohderyhmälle suunnattu valistustyö luo kyllä pohjaa kulkutapojen uudelleen ajattelulle, mutta tällaisen yleistasoisen asennekasvatuksen vaikuttavuus on asetettu monissa tutkimuksissa kyseenalaiseksi. Paikallisesti mitattavia ja lyhyelläkin tutkimusjaksolla näkyviä vaikutuksia syntyy parhaiten rajoitetummilla
yksittäisiin uudistuksiin tai pieniin erityisryhmiin suuntautuvilla tiedotustoimilla.

Kuva 5. Porvoossa on laaja pyörätieverkko ja lisäksi joukko muita pyöräreiteiksi suositeltuja väyliä. Tiestön laatu ja
kunto vaihtelee kuitenkin suuresti. (Kuva: Porvoon kaupunki)
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Erityisryhmiä joille tiedotusta ja valistusta kannattaa suunnata ovat tutkimusten mukaan elämänmuutostilanteissa olevat henkilöt. Esimerkiksi kouluista työelämään siirryttäessä menevät kulkutottumukset usein
uusiksi ja polkupyöräily väheneekin selkeästi ajokortti-ikään tultaessa. Nuoriin toisaalta suunnataan jo nyt
suhteellisen paljon valistuksellisia toimia ja monessa suhteessa vähemmälle huomiolle jäänyt elämänmuutos on työelämästä eläkkeelle siirtyminen. Eläköidyttäessä päivittäiset työmatkat jäävät pois ja liikkumistavat muutenkin kokevat suuren muutoksen. Osalle eläköityjistä fyysinen kunto saattaa asettaa liikunnallisia
rajoituksia, mutta yleisen kansanterveyden paranemisen myötä myös yhä useampi yli 63–vuotias haluaa
viettää aktiivista ja liikkuvaa elämää. Lisääntynyt vapaa-aika ja harrastuksissa käyminen saattaa osan kohdalla jopa lisätä kokonaisliikkumistarvetta ja yhdistettynä siihen havaintoon, että vapaa-ajanmatkoista jopa
60 % on luonteeltaan spontaaneja, tarkoittaa se aivan uudenlaisia haasteita liikennejärjestelmälle. Työmatka- ja koulureittien pohjalta suunnitellut joukkoliikennelinjat eivät aina jousta vapaa-ajanmatkojen kannalta
toivotulla tavalla ja tähän saumaan polkupyöräilyn ja kävelyn joustavuuden markkinointi voisi istua hyvin.
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