
ENEMMISTÖ 1/2016

MAJORITET
Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien puolesta jo vuodesta 1968

ENEMMISTÖ  

PYÖRÄILYNUMERO



ENEMMISTÖ 1/2016

Pyöräily on nyt strategiaa

Jäsenmaksumme on 20 euroa vuosi ja 10 euroa / vuosi eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät. 

UUSI IBAN -numeromme on FI03 8000 1400 561206 

Elämme yksinomaan jäsentuloilla ja kannatusmaksuilla. Emme saa - emmekä pyydä senttiäkään
yhteiskunnalta!

Uudet hienot kotisivumme ovat osoitteessa: www.enemmisto.fi
Riston maineikas blogi on luettavissa myös kotisivuillamme - Riston blogit valinnan alla.
Facebook sivumme löytyy haulla “enemmistö”. Tervetuloa liittymään ja käymään keskustelua  
Enemmistöläisistä aiheista. 

PÄÄKIRJOITUS
18.04.2016

okonaisen kaupungin liikennestrategian painopiste pyöräilyyn? Suomessa tätä ajatusta 
pidetään haihatteluna mutta esim. Hollannissa ja Tanskassa suunnittelun lähtökohtana 
saattaa hyvinkin olla hyvin järjestetty pyöräliikenne. Helsingissä uuden yleiskaavaeh-
dotuksen yksi painopisteistä onkin pyöräilyn edistäminen ja sen huomioiminen myös 
infran rakentamisen yhteydessä. 

  Viime vuonna tehtiin merkittävä päätös joka koskee pyöräilyä Suomessa. Helsingin yleiskaavaehdo-
tuksessa pyöräily nostettiin ensimmäistä kertaa autoilun rinnalle (ja ohikin) kaavoituksessa. Tarkoitus 
on nostaa pyöräily yhdeksi keskeiseksi liikkumisvälineeksi tulevaisuuden Helsingissä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä että pyöräilylle varataan suurempi osuus liikennejärjestelyissä jopa liikenneinfrassa 
Helsingissä. Eräänlainen vallankumous on siis tapahtunut. 
  Kävin viime kesänä Keski-Suomessa pyöräilemässä - ja paikoitellen henkeni kaupalla. Maakunnissa 
nimittäin uudet tiet eivät enää jostain syystä sisälläkään riittävää suoja-aluetta tien laidassa. Tämän voi 
todeta lähelläkin, Vihdin tiellä jossa pyörätie loppuu ja tien laidassa on varattu parinkymmenen sentin 
suoja-alue joka ei mitenkään suojaa tiellä kulkijaa. Vai onko niin että suoja-alue onkin jalankulkuun 
ja pyöräily onkin sijoitettu ajoradalle? Tämä on vielä huonompi vaihtoehto koska ajokaistalla pyöräily 
on hengenvaarallista jopa tottuneelle - lapsista puhumattakaan. Miten tähän voisi vaikuttaa? Missä 
tehdään päätökset valtakunnallisista tieverkkosuunnitelmista? Miksi ei tätä suoja-aluetta voida myös 
asfaltoida. Onko sillä kenties ohjaava vaikutus jolla halutaan siirtää pyöräilijät ajoradalle? Siellähän 
pyörien paikka onkin, tosin liikenneturvallisuuden kannalta se on huonoin vaihtoehto.
   
  Muuten - on hyviäkin kokemuksia. Ahvenanmaan saaristo on kuin luotu pyöräilyyn. Mainio tiever-
kosto, lyhyet pyöräilyvälit lauttojen välillä, erinomainen palvelukulttuuri ja ennenkaikkea maailman 
kauneimmat maisemat. Ehkä yksi maailman parhaista perhematkailukohteista joka on sujuva toteut-
taa myös pyöräillen. Siitä kertoo jo sekin että leirintäalueilla yöpyy yhä suurempi määrä keskieuroop-
palaisia pyöräilijöitä, usein koko perheen voimin. Retken voi toteuttaa saaristorengasverkon kautta 
tai muodikkaasti Islanhopping vapaudesta nauttien. Suosittelen ainakin seuraavia: Brändö, Kumlinge 
(upea kirkko), Föglö ja tietenkin retken päätepisteenä henkeäsalpaava Kökar.  
Hyviä pyöräilyjä :)   t. Mika
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PÄÄKIRJOITUS Kevätkuulumisia
ENEMMISTÖN KEVÄTKOKOUS 9.5. 2016 
  Enemmistö ylpeästi viestittää, että Matti Rämö tulee kevätkokouk-
seemme kertomaan uusimmasta kirjastaan. Saamme siis nauttia rankas-
ta reissusta Intiassa Himalajalle yli viiden kilometrin korkeuteen. Olen 
lukenut kaikki Rämön kirjat ja täytyy sanoa, että on suuri nautinto 
pötköttää turvallisesti sängyllä lukemalla Rämön ”Via Dolorosaa” eri 
puolilla maailmaa.

  Siis maanantaina 9.5 klo 18 Rämö kertoo sanoin ja kuvin tutussa pai-
kassa eli Helsingin Päärautatieaseman ravintola Pullmanin viihtyisässä 
kabinetissa (2.krs.) Tilaisuus on tietenkin ilmainen. Tervetuloa!
 
SYYSKOKOUS 2015
  Syyskokouksessa 25.11 valittiin uusi hallitus samoin nimin, mutta sa-
mantien uusi hallitus valitsi uudeksi pj:ksi Mika Välipirtin ja alensi Riston 
vpj:ksi.
  Jäsenmaksua päätimme pitkästä aikaa nostaa 20 euroon ja edelleen eläke-
läiset, työttömät ja opiskelijat vain 10 euroa
  DI Björn Silfverberg piti mielenkiintoisen esitelmän runsaahkolle yleisöl-
le. Mies oli juuri palannut työmatkaltaan Vietnamista noin 13 miljoonan 
Ho Chi Minhistä. Björn oli järkyttynyt suunnitelmista muuttaa miljoo-
nien mopojen kaupunki valtavien moottoritiespaghettien autokaupungiksi 
ulkomaisten konsulttifirmojen innoittamana. Helsingin osalta Silfverberg 
pohti suunniteltujen kaupunkibulevardien hyötyjä ja haittoja.
  Viime syksyn 2/15 -lehti löytyy 10-sivuisena nettisivuiltamme.
Ensi syksynä teemme taasen vain sähköisen lehden. Ilmoitamme hyvissä 
ajoin sivuillamme syyskokouksen tiedot.

ENEMMISTÖ TÄYTTÄÄ 50 VUOTTA KAHDEN VUODEN KU-
LUTTUA
  Pyrimme rakentamaan juhlanäyttelyn. Jos jollakin jäsenellä on kiinnosta-
via valokuvia tai muistoja, niin ottakoon yhteyttä vpj. Ristoon.

POTKUPYÖRÄT PALASIVAT 
  Monivuotinen avustajamme Ulla Krekola viestitti, että vuosisadan paras 
uudistus palaa pyöräilyn alkulähteille nyt pienten lasten osalta. Potku-
pyörä korvaa surkeat apupyöräfillarit ja pitkällä kepillä työnnettävät 
lastenpyörät. Potkupyörällä jo monet kaksivuotiaat oppivat tasapainoilun 
näppärästi. Pyöräily on heti alusta innostavaa ja kevyttä verrattuna tuki-
pyörien jarruttavaan ja siksi kyllästyttävään vaikutukseen
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PYÖRÄILYN kasvuun
elsingin tavoitteena 
on, että vuoteen 2020 
mennessä helsinkiläiset 

kulkevat 15 prosenttia kaupungissa 
tehtävistä matkoista polkupyörällä. 
Onko tavoite realistinen?
Helsingissä pyörämatkojen osuus 
syysvuorokauden arkiliikenteessä 
oli vuonna 2011 noin 11 pro-
senttia. Samana vuonna Tanskan 
pääkaupungissa [Kööpenhaminassa] 
pyörällä tehtiin noin 35 prosenttia 
kaikista työ- ja koulumatkoista.
Myös Helsinki haluaa kasvattaa 
pyöräilyn osuutta. Tämä tarkoit-
taa sitä, että pyöräilyyn käytetään 
entistä enemmän rahaa. Vielä viisi 
vuotta sitten pyöräilyyn panostet-
tiin vain muutamalla miljoonalla, 
mutta tämän vuoden budjetista 
pyörähankkeisiin käytetään jo 10 
miljoonaa euroa.

Helsinki pyrkii käyttämään lähi-
vuosina pyöräteihin vuodessa 20 
miljoonaa euroa, jolla saataisiin 
muun muassa uudet baanat sekä 
kantakaupungin pyöräverkko.
Yleiskaava perustuu raideliikenteen, 
pyöräilyn ja kävelyn suosimiseen. 
Käytännössä keinona on henki-
löautolla liikkuminen vähemmän 
houkuttelevaksi. Ajatellaan, että 
ihmiset siirtyvät vapaaehtoisesti 
joukkoliikenteeseen mieluummin 
kuin seisovat autoruuhkissa. Kau-
punkibulevarditkin toimivat tähän 
suuntaan. Yleiskaava on kuitenkin 
ristiriitainen. Keskustan kehäväylä 
on jälleen mukana aluevarauksena. 
Tämä ei suinkaan vähennä kaupun-
kibulevardiksi merkityn Länsiväylän 
liikennettä.
Kantakaupunki halutaan pitää 
elävänä. Liike-elämä haluaa ja on 

toteuttanut lisää autopaikkoja 
keskustaan. Parkkipaikkojen määrä 
säätelee keskustaan tulevien autojen 
määrän. Joukkoliikenteeseen siir-
rytään vain jos se on erittäin hou-
kuttelevaa, miellyttävää ja halpaa. 
Yleiskaavan toteuttaminen edellyt-
tää useiden miljardien investointeja 
infrastruktuuriin. Riittävätkö rahat 
joukkoliikenteen kilpailukykyiseen 
ja hyvään palvelutasoon?
”Pyöräily on suorastaan räjähdys-
mäisessä kasvussa. Jos tulee normaa-
li kesä, teemme liikennemäärissä 
jälleen ennätyksiä”, sanoo Helsingin 
kaupungin ex-liikenneinsinööri 
Marek Salermo
Aiemmin ajateltiin, että pyöräilijät 
ja kävelijät olivat kevyttä liikennet-
tä, ja näitä ryhmiä pidettiin sekun-
däärisenä mössönä”, Mark Salermo 
muistelee.

H

HELSINKI valmistautuu
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Ympäristö ei palvellut pyöräilijöitä, 
ja heillä syntyi alituisesti konflikteja 
jalankulkijoiden kanssa.
”Nyt pyöräliikenne ja jalankulki-
jat pyritään erottamaan toisistaan. 
Pyöräilijät ohjataan ajoradalle teh-
dyille kaistoille”, Salermo kuvaa.
Pyörällä kulkeminen on yksi 
liikennemuoto muiden joukos-
sa. Helsingin seudulla on hyvät 
edellytykset pyöräliikenteelle. 
Pääkaupunkiseudulla on noin 3 
000 kilometriä pyöräteitä ja koko 
Helsingin seudulla noin 12 000 
pyörien liityntäpysäköintipaikkaa. 
Pääkaupunkiseudun kaupungit 
toteuttavat lähivuosina lisää laaduk-
kaita pyöräteitä eli baanoja. Pyörille 
on tulossa 8 000 uutta liityntäpysä-
köintipaikkaa.

Pyöräilyn lisääntyminen hyödyttää 
kaikkia, niin pyöräilijöitä, jouk-
koliikenteen käyttäjiä, autoilijoita 

kuin kävelijöitäkin. Pyöräilyn 
lisääntyessä ruuhkat vähenevät, 
kansanterveys paranee, päästöt 
vähenevät ja ilmanlaatu paranee ja 
kaupunkiympäristö tulee viihtyi-
sämmäksi.

Pyöräily sopii kaikille lapsesta 
seniori-ikäiseen. Lapset oppivat 
liikkumaan itsenäisesti kulkiessaan 
pyörällä kouluun ja harrastuksiin. 
Työntekijät saavat kuntoliikuntaa ja 
virkistystä polkiessaan työpaikalle 
tai liityntäpysäköintiin.

Pyöräily on liikennemuoto, joka 
tulee huomioida asumisen, maan-
käytön ja liikenteen suunnittelussa, 
kaavoituksessa, liikennepolitiikassa, 
lainsäädännössä ja muussa liiken-
nettä koskevassa päätöksenteossa. 
Helsingin kaupungin selvityksen 
mukaan yhden euron investointi 
pyöräteihin tuottaa lähes kahdeksan 

euron hyödyt terveysvaikutuksina 
ja aikasäästöinä. Vaikutus on mo-
ninkertainen muihin liikennehank-
keisiin verrattuna.

Pyöräilyn edistämistoimenpiteitä
Pääkaupunkiseudun kunnat pyr-
kivät lisäämään pyöräilyn osuutta 
kaupunkiliikenteessä pyöräilyn 
olosuhteita eli pyöräteiden verkos-
toa, pyöräpysäköintiä ja ylläpitoa 
parantamalla. Helsinki, Espoo ja 
Vantaa ovat sitoutuneet lisäämään 
pyöräilyn kulkutapaosuuden 15 
prosenttiin - Helsinki ja Vantaa 
vuoteen 2020 ja Espoo vuoteen 
2024 mennessä. Kaupungit ovat 
lähivuosien aikana toteuttamassa 
uusia laadukkaita pyöräteitä eli 
baanoja sekä lisäämässä ja paranta-
massa pyöräpysäköintiä.

PYÖRÄILYN kasvuun

HSL käynnisti Helsingin seudun pääpyöräilyver-
kon ja sen laatukäytävien määrittelyn lokakuussa 
2011 ja työ valmistui kesäkuussa 2012. Työssä on 
määritelty seudullinen pyöräilyn tavoiteverkko 
vuodelle 2020, verkon laatutasotavoitteet sekä 
toteuttamisohjelma. Työ on Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011:n 
jatkotyö. Pääpyöräilyverkko ja pyöräilyn laatu-
käytävät on määritelty ensimmäistä kertaa koko 
Helsingin seudulle ja suunnitelma kattaa täten 
14 kuntaa. Pää- verkkosuunnitelman tavoitteena 
oli priorisoida seudullisesti tärkeimmät reitit ja 
panostaa niiden laadun parantamiseen.
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sai kuulla muiden sidosryhmien 
kanssa Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön esitysluonnoksia uu-
deksi tieliikennelaiksi. Laki tulee 
uudistumaan täysin ja pyöräilyn 
kannalta luvassa on monta pyö-
räilyä helpottavaa ja sen turval-

lisuutta lisäävää lakimuutosta. Uuden lain noin 200 
pykälää jakautuvat kuuteen lukuun:

 Yleiset säädökset
 Tieliikenteen periaatteet
 Liikennesäännöt
 Liikenteen ohjaus
 Ajoneuvon käyttäytyminen
 Erinäiset säännökset 

PYÖRÄSTÄ AIDOSTI AJONEUVO
  Perusajatuksena on uudessa laissa on, että pyörä on 
ajoneuvo ja että pyöräilyä ”ajoneuvoistetaan”. Suo-
messahan on totuttu yhdistämään kävely ja pyöräily 
yhdeksi liikennemuodoksi ja tämä on osittain näky-
nyt myös tieliikennelaissa, mutta erityisesti yhdistet-
tyjen kevyen liikenteen väylien runsaana määränä. 
Tämä kehitys halutaan pysäyttää, sillä pyörä on 
ajoneuvo ja sen nopeus taajama-alueella on lähem-
pänä moottoriajoneuvoa kuin kävelijää. Pyöräilijän 

siirtäminen niin lainsäädännöllä kuin liikenneym-
päristönkin avulla ajoradalle parantaa turvallisuutta 
ja lisää pyöräilyn sujuvuutta. Valtionhallinnossa on 
tavoitteena lisätä kävelyn ja pyöräilyn määrää ja tämä 
näkyy myös lakiesityksessä. Yksisuuntaisuutta koros-
tetaan, sillä että jatkossa pyöräilijälle tulee osoittaa li-
sämerkillä, että hän kulkee kaksisuuntaista pyörätietä 
ja toisaalta risteäviä katuja liikkuville, että edessä on 
kaksisuuntainen pyörätie. Tämä toivottavasti johtaisi 
siihen, että kunnat ja ELY:t rakentaisivat enemmän 
yksisuuntaisia pyöräteitä ja kaksisuuntaisten pyö-
räteiden turvallisuuden parantumiseen. Yksisuun-
taisuus parantaisi merkittävästi myös turvallisuutta, 
sillä kaikkein vaarallisin väylätyyppi on kaksisuun-
tainen pyörätie, joilla tapahtuu runsaasti onnet-
tomuuksia risteyksissä, sillä pyöräilijä tulee muun 
liikenteen näkökulmasta risteykseen yllättäen väärää 
puolta katua.

VÄISTÄMISSÄÄNTÖIHIN PARANNUKSIA
  Ministeriön virkamiehet muistuttivat, että ennen 
vuotta 1998 voimassa ollut pyöräilyn väistämissään-
tö (oikealta tulevalla on etuajo-oikeus) tunnettiin 
huonosti ja sama ongelma vaivaa myös nyt voimassa 
olevaa sääntöä. Pyöräliitto on ajanut väistämissään-
nön radikaalia muutosta, niin että autoilija väistäisi 
aina. Uuteen lakiin esitetään nykyisen säännön 

Pyörä-
liitto

UUSI TIELIIKENNE LAKI LUPAA 
parempaa PYÖRÄILIJÖILLE
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säilyttämistä. Tilannetta kuitenkin selkeytetään niin, 
että pyörätien jatkeella väistämisvelvollisuus on aina 
autoilijalla. Tämä merkitään stop- tai kärkikolmio-
merkeillä risteävää tietä ajavalle. Kun ylityspaikalla 
on pelkkä suojatie tai ei mitään merkintään, niin 
pyöräilijä väistäisi nykysäännön mukaisesti. Lisäksi 
pyöräilijällä olisi oikeus ylittää ajorata ajamalla suoja-
tien kohdalla, mutta ilman jalankulkijan suojatieoi-
keuksia. Pyöräliitto korosti, että esityksestä viestiessä 
on tärkeää, ettei enää puhuta perussäännöstä ”Pyö-
räilijä väistää aina”, sillä tämä ei pidä nykyisin – eikä 
tulevaisuudessa uuden esityksen toteutuessa – paik-
kaansa.

PYÖRÄTIEN KÄYTTÖVELVOLLISUUTEEN 
PIENIÄ MUUTOKSIA
  Pyöräliitto on esittänyt useita eri malleja miten 
pyörätien käyttövelvollisuudesta voitaisiin luopua. 
Siitä luopuminen on ongelmallista, sillä Suomea 
sitovat asiassa erinäiset kansainväliset sopimukset. 
Lakiluonnoksessa pyörätien käyttövelvollisuus ei 
enää koskisi kulkusuuntaan nähden tien vasemmalla 
puolella sijaitsevaa pyörätietä. Tämä on parannus ny-
kytilanteeseen, muttei korjaa kaikkia käyttövelvolli-
suuteen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi nopeasti liik-
kuvat maantiepyöräilijät, suurilla sähköavusteisilla 
tavarapyörillä liikkuvat ja muut selkeästi yhdistetylle 
kevyen liikenteen väylälle sopimattomat ajoneuvot 
joutuisivat edelleen käyttämään tien oikealla puolella 
olevaa pyörätietä. Tämä on ongelma liikenneturvalli-
suuden kannalta ja aiheuttaa turhia konflikteja.

KYPÄRÄSÄÄNNÖT POISTUMASSA
  Yksi varmasti eniten reaktioita aiheuttava lakieh-
dotus on pyöräilijän suojakypärän käyttöä koskeva. 
Nyt ministeriö esittää koko lainkohdan poistoa. 
Tämä on erittäin fiksua: nykyinen suositus on 
lakiteknisesti huono ja johtaa erilaisiin ongelmiin. 
Tiedotustilaisuudessa kerrottiin tapauksesta, jossa 
poliisi oli sakottanut kypärää käyttämätöntä lasta. 
Jos lainvalvojatkaan eivät ymmärrä nykylakia, on 
sitä turha odottaa muiltakaan. Lakia voitaisiin toki 
muuttaa pakottavammaksi. Tämä taas voisi vähentää 
pyöräilyä ja nk. safety by numbers –ilmiön vuoksi 
heikentäisi jäljelle jäävien pyöräilijöiden turvalli-
suutta. Pyöräilijöiden turvallisuus kun paranee kun 
pyöräilijöitä on enemmän, sillä muu liikenne osaa 
ottaa heidät silloin paremmin huomioon. Kypärä-
pakko olisi tehnyt myös kaupunkipyöräjärjestelmistä 
käytännössä mahdottomia toteuttaa.

YKSISUUNTAISESTA KADUSTA KAKSISUUN-
TAINEN PYÖRÄLIIKENTEELLE
  Suomi siirtyy asteen kohti muuta Eurooppaa kun 
pyöräily yksisuuntaisella kadulla ”vastakarvaan” voi-
daan sallia liikennemerkillä. Tämä lisää merkittävästi 
pyöräilyn sujuvuutta ja antaa työkaluja liikennesuun-
nittelijoille tehdä sujuvampia ratkaisuja kaupunkei-
hin. Käytäntö on erittäin toimiva monessa maassa ja 
ei ole mitään syytä miksei se toimisi myös Suomessa.

PYÖRÄILIJÖILLE OMA KATU
  Pyöräkadulla moottoriajoneuvoliikenteen on annet-
tava esteetön kulku pyöräilijöille. Se sopii erityisesti 
paikkoihin, joissa pyöräliikenteen määrät ovat suu-
ria. Pyöräkatuja löytyy jo mm. Belgiasta, Hollannista 
sekä Saksasta ja moni suomalainen kaupunki niitä jo 
suunnittelee. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää 
sitä myös suomalaiseen lainsäädäntöön. Uudistus on 
erittäin kannatettava, sillä se parantaa pyöräilyn suju-
vuutta ja edistää pyöräilyä liikennemuotona.

TAAJAMIEN YLEISRAJOITUKSEN MUUTOS 
VIELÄ EPÄSELVÄÄ
  Useimmat Pyöräliiton ajamista muutoksista ovat 
mukana ministeriön esityksessä. Merkittävistä asiois-
ta oikeastaan taajamien yleisrajoituksen lasku 30 km/
h:ssa on ainut joka jäi ilman vastausta. Perusteina 
taajamanopeuden pitämiseen nykyisessä 50 km/h:ssa 
sanottiin, että liikennemerkkien vaihdon pelätään 
maksavan liikaa. Toisaalta paikalla ollut Helsingin 
kaupungin edustaja kertoi, että Helsinkikin on esit-
tänyt taajamanopeuden alentamista. Tämä olisi hyvä 
muutos, sillä se tekisi monin paikoin jo käytössä ole-
vasta 30 km/h nopeusrajoituksesta yleisrajoituksen ja 
ohjaisi siten myös katujen suunnittelua.

MATTI KOISTINEN, TOIMINNANJOHTAJA  
PYÖRÄLIITTO
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elasin Enemmistön lehdet vuodesta 
1971, jolloin ensimmäinen numero 
ilmestyi. Yhdistyksen Liikennejulis-
tuksessa vaadittiin:”Jokainen vilkkaasti 

liikennöity maantie on varustettava asfaltoidulla 
jalanakulkukaistalla tai erillisellä jalankulku- ja pyö-
rätiellä, joka on päällystetty yhtä hyvin kuin ajorata. 
Jalkakäytävien kaventaminen on lopetettava, samoin 
pyöräilylle varattujen kaistojen uhraaminen autolii-
kenteelle. Pyöräteitä on päin vastoin rakennettava 
lisää.” Heti toisessa numerossa ”Fillaripoliittisessa 
ohjelmassa” kutsuttiin sekä Helsingissä että Turussa 
perustamaan työryhmät.
5/72 otsikolla ”Pyöräilijätkö jalkakäytäville?” ker-
rotaan Kaupunkisuunnittelulautakuntaan tehdystä 
ehdotuksesta, että jalkakäytävillä olisi jalankulkijain 
ja pyöräilijäin sekaliikenne. Enemmistön taannoi-

nen ehdotus, että tarpeellisilta väyliltä poistettaisiin 
parkeerattu autorivi ja erotettaisiin keltaisella viival-
la pyöräilijöille 1,5 – 2 metrin levyinen kaista, on 
ilmeisesti lentänyt romukuoppaan.
1973 Helsinki-päivänä järjestettiin koko päivän kes-
tävä pyöräilytapahtuma alkaen jo 05.30. Iltapäivällä 
Kaivopuistossa esiintyivät RWBK ja Karoly Garam. 
Kaupunkisuunnitteluvirastoon lähetettiin Helsingin 
pyörätietilanneraportti.
1974 järjestettiin keväällä neljänä päivänä ilmainen 
pyöräkurssi, jossa mm. opetettiin fillareiden korja-
usta ja huoltoa. Samana vuonna pyöräryhmä lähti 
lähes kuukauden pituiselle Puolan matkalle.
Koko 1970-luvun järjestettiin lukuisia pyöräretkiä 
tarkoituksena lisätä pyöräilyä ja siten sen asemaa 
liikenteessä. Esimerkiksi vuonna 1978 7.5 – 18.6 
välisenä aikana järjestettiin seitsemän retkeä pääkau-
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punkiseudulla. Parhaimmillaan letkassa saattoi olla 
lähes 100 pyöräilijää. Tietysti vetäjät olivat harjoi-
telleet reitit, mutta aina ei mennyt aivan nappiin. 
Muistan, miten kerrankin tarkastuskierroksen jäl-
keen Herttoniemessä koko väylä oli katkaistu täysin 
kaivinkoneilla. Hätäratkaisuna kannettiin pyöriä 
jyrkkää metsärinnettä ylös!
Pyhän Dunlopiuksen juhla eli pyöräryhmän pikku-
joulu vietettiin 1978 Poliisien kesämajalla Lauttasaa-
ressa.

1980-luku aloitettiin komeasti. Koko 1/80 -lehti 
oli pyöräasiaa. Keväällä 12-16.5 kuusi opastettua 
työmatkareittiä eri suunnilta yhtyivät Tokoinrannas-
sa kahvila Piritan luona. Vastaavasti töiden jälkeen 
lähtöpaikka oli sama.
Kesällä 1981 Laakson ratsastuskentän katsomos-
ta tehtiin 20 pyöräretkeä. Samana vuonna 20.10 
perustettiin Enemmistön toimesta Helsingin Polku-
pyöräilijäyhdistys, joka kunniakkaasti jatkaa isoilla 
jäsenmäärillä toimintaansa HePo:na eli Helsingin 
Polkupyöräilijät ry:nä.

Toki Enemmistö on ajanut pyöräilyasiaa jatkuvasti. 
Otettakoon esimerkkeinä muutama vuosikokous-
alustus:
- Syksyllä 1995 Antero Naskila ”Poljetaanko pyöräi-
lijöiden oikeudet?”
Syksyllä 2005 Petri Sipilä ”Pyöräilyn asema liikenne-
järjestelmässä”.
Syksyllä 2009 Marek Salermo ”Pyöräliikenteen tule-
vaisuus Helsingissä”.
Yhteenvetona uskallan väittää, että Enemmistö ry 
on antanut erittäin merkittävän panoksen pyöräi-
lyn kunnian palauttamiseen. 1960-luvun kiihkeinä 
autoistumisen vuosina polkupyöräily alkoi vähentyä 
oleellisesti. Oli suorastaan hengenvaarallista liikkua 
fillarilla! Myös typerästi pyörää pidettiin jotenkin 
köyhän kulkuvälineenä.

Nyt on kevät 2016 ja miljoonat pyörät kaivetaan 
kellareista taasen laitumille. Ihanaa päästä näppärästi 
paikasta toiseen ja varsinkin luonnon helmaan!  
Risto Larjavaara 

Hajamuistoja  
   pyöräilevästä

ARVOTONTA POLITIKOINTIA BENSAN 
HINNALLA
  Kevät 2016 ja öljyn maailmanmarkkinahinta lähes 
ennätysalhaalla. Siksi myös Suomessa menovesi on 
ennätysalhaalla. Vuosia sitten se oli kymmeniä sentte-
jä kalliimpaa. Nyt hallitus esittää kerrassaan kahden 
sentin korotusta paikkaamaan järjetöntä EU:n pakot-
tamaa makeisveron poistoa.
Heti joku tollo eduskunnan täysistunnossa kauhistelee 
tätä mitätöntä korotusta ja tv-uutisissa haastatellaan 
bensapumpun ääressä kiroilevaa autoilijaa.
Lasketaanpa. Henkilöautot kuluttavat nykyään selvästi 
alle 10 litraa satasella. Keskimääräinen vuosittainen 
ajomäärä on 20 000 km. Lasketaan kuitenkin sillä 
10 litralla. 1000 km. tekee kaksi euroa ja 20 000 km. 
kerrassaan 40 euroa kokonaisessa vuodessa. Nyt juuri 
monella on edessä vappulounas. Lasku tekee hetkessä 
tuon 40 euroa, kun pihvin kanssa särvit neljä tuoppia 
kaljaa.
Myötähäpeäni tätä populismiteatteria kohtaan on 
suunnaton!
Risto Larjavaara

Risto oli pikkuvanha jo vuonna 1982
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Pyörän suunnittelussa on aina ollut taiteellinen vaa-
timus. Taidenäkökulma on ehkä vain vahvistunut ja 
tuntuu, että nykypyörät myydään ennen kaikkea ulko-
näön perusteella. Minun Hercules on vuodelta 1948 ja 
osoitus siitä, että hyvä pyörä kestää.

 Pyöräilyni alkoi viisivuotiaana, kun ajoin rungon 

välistä mäkeä alas maantielle ja saman tien karkkikaup-
paan kolme kilometriä. Sain siitä piiskaa ja monen 
toisenkin kerran seuraavista irtiotoista. Mäen houkutus 
oli suuri. Tapaus todistaa, että osaa, kun on pakko. 
Poikani tuuppasin saman ikäisenä isohkon pyörän 
päällä vauhtiin, mutta teoriani sekä poikani sai kolhun.

 Pyörä oli alusta saakka vapaan liikkuvuuden symbo-
li. Vain sarvien takertuminen kaverin pyörän sarviin 
joskus haittasi porukan pyöräilyiloa. Armeijassakaan 
pyöräily ei ollut vastenmielistä, vaikka pimeässä ajettiin 
valkean liinan perässä ja nähtiin ihan oikeasti unia. 
Piikkilanka-aitakaan ei ollut este kunnon jääkärille. 
Pyörän korjauksen opin isän johdolla ja sen, että pyörä 
(takakappakin) 
on ikuinen. 
Vaatii vaan 
laittoa 
joskus. 
Ket-
ju-

kin 
kan-
natti 
kääntää 
ennen kun osat 
olivat kalliita. 
Haulit piti op-
pia laskemaan ja 
löytämään kokoa-
misvaiheessa lattian 
raoista.

 Tosi harrastajalla on oltava 
monta pyörää. Ainakin siksi, että 
kumin puhjettua tms. voi korjausta 
lykätä. Armeijan pyörää ilman ei tietysti 
voi olla eikä ilman kevyttä retkipyörää 
pärjää. Helsingissä ajoin aluksi kullankel-
taisella retkipyörällä, jonka sain Robertin 
kadun divarista. Sen oli tuonut uutena ranskalai-
nen merimies. Sen möin välillä sukulaiselle, mutta 
ostin takaisin ja korjasin.

 Kävin autokoulun v. 66 ja sen jälkeen ajoin pyörää 

P
y
ö
rä



ENEMMISTÖ 1/2016
kaistan kaskellä kuin autoa. Yritin olla pyöräni kanssa tasa-arvoinen kulkuneuvo. Olin yksin Hesan 
kaduilla vain piispa Launis ja eräs professori kulkivat pyörällä. Pyöräilijän piti sen ajan mukaan 
hävetä köyhyyyttään.

 Opin voittamaan valkoisen taksimersun siten, että tullessani risteykseen oikealta poljin kuin hullu 
pienimmällä vaihteella ja samalla jarrutin. Kiperiä kisoja oli, mutta ylimielinen autoilija oli kuin 
koira kissalle. Enemmistö ry vastasi sitten jatkossa suhdettani autoon. Tosin ostin jo v. 67 oman 
auton ja saatoin toimia paremmin kuin rouva, joka ohitti ja kääntyi heti eteeni oikealle. Liukkau-
den takia pidin kiinni auton katosta ja taoin sitä. Sain anteeksipyynnön sijaan kuulla aivan muuta 
rouvan suusta. Katon koputtelu on todella törkeää, eikö. - Sitten kerran liukkaalla Manskulla jäin 
takin poletista roikkumaan kuorma-auton lavakoukkuun. Piti vaan hitaasti irrotella itseään ennen 
kuin auto kääntyi oikealle eduskuntatalon taakse.

 

Auto ei ole vähentänyt pyöräilyäni juurikaan. 
Se tuo viihtyvyyttä ja elintasoa, mutta myös 

paljon huolia. Kuitenkin se on lähes välttämätön 
naisasioissa. - Lopuksi totean, että talvipyöräily 

ei ole mitenkään eri asia. Sopiva asu vaan. Eikä 
pidä kääntää etupyörää kuin harkiten ja 

varautuen. Kappale jatkaa kyllä liikettään 
kuhmurajäälläkin suoraan fysiikan lakien 
mukaan.

 Matti Kosola

on taide-esine
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JÄLKEEN LÄHETETÄÄN
Palautetaan jos ei vastaanottajaa tavoiteta.
Risto Larjavaara Furumonkuja 4 F 12
00990 Hki


