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Kirjan sisällön taustalla on kirjoittajan 56 vuoden mittainen elämäntyö kotipaikkansa 

Oulun ja Suomen liikennejärjestelmän hyväksi. Se on puolet itsenäisyytemme ajasta ja 

yhdyskuntiemme voimakkaimman kehityksen aikaa. Mauri Myllylä on ollut Oulun 

kaupungin palveluksessa vuosina 1961-1998 suunnittelijana, liikenneinsinöörinä ja 

sittemmin Katu- ja viherpalvelujen päällikkönä. Eläkkeellä ollessaan vuosina 1999-

2012 hän palveli erikoisasiantuntijana ja mentorina Tieliikelaitoksessa ja Navico 

Oy:ssä. Työ on käsittänyt liikennesuunnittelua, julkisen hallinnon palvelua, 

päätöksenteon valmistelua ja yhteistyötä kunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Hän 

toimi Oulun yliopiston rakennustekniikan opintosuunnan assistenttina vuosina 1961-

1988. Koulutuksen aiheina olivat siltasuunnittelu ja kaupunkiliikenteen suunnittelu. 

Opiskelu Purduen yliopistossa USA:ssa1967-1968, osallistuminen kansainvälisiin 

liikennealan tapahtumiin sekä pyöräilyn edistämishankkeisiin Minnesotassa ja Virossa 

ovat antaneet kansainvälistä kosketusta.  

 

Mauri Myllylän kirjan nimi  Biking in Practice on Aalto- yliopiston liikennetutkijoiden 

kesäkoulu Summer School Transportation  määrittämä luennon aihe kansainväliselle 

kuulijakunnalle elokuussa 2016. Tilaisuuden päähuomio oli siinä kompleksisuudessa, 

joka sisältyy nykyisin kaikkeen liikenteeseen sen inhimillisistä tekijöistä teknillisen älyn 
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hienouksiin. Kirjan nimi Biking in Practice sisältää käytännönläheiset sanat eikä luo 

mielikuvia. Kirjan tekijä on nähtävissä pyörän selässä tai kävelykeppi kädessään. 

Aihetta kuvailtaessa on menty pintaa syvemmälle ja näkymättömiinkin asioihin. Biking 

ei ole vain pyörän polkemista vaan myös ajattelua koko liikkumismuodon hyväksi. In 

Practice ei tarkoita vain pyöräteiden tekemistä vaan myös aatteellista toimintaa ja 

päätöksiä liikkumisen turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.  

 

Montrealin Winter Cycling Congressissa 2017 julkaistu omakustanteinen kirja on 75-

sivuinen kooste saman tekijän suomenkielisestä kirjasta Vaikuttaminen kävelyn ja 

pyöräilyn hyväksi - Hiljainen tieto käyttöön (2015). Kirjojen sisältö perustuu 

henkilökohtaisiin kokemuksiin ja niiden paikalliseen soveltamiseen. Valkoisen talon 

ympäristön pyöräkaistat Washingtonissa palvelevat maailman pääkaupunkia, Oulun 

pyörätiet ”Pohjoisen Skandinavian pääkaupunkia”.  Oman tontin ja oman postin 

hoitaminen paikkaan ja tilanteeseen sopivalla tavalla riittää vastuuksi.   

 

Kirjan pääluvut kertovat seuraavista kokonaisuuksista: Politics, Tacit knowledge, Good 

city, Influencing, Oulu`s cycling network ja Value of ecological biking. Niissä 

kerrotaan, miten erilaisissa tehtävissä toimien on mahdollista vaikuttaa kävelyn ja 

pyöräilyn hyväksi. Miten viralliset toimielimet käsittelevät ja päättävät asioista ja mikä 

on valmistelun, esittelyn ja avainhenkilöiden merkitys kun on huomio kävelyn ja 

pyöräilyn edistämisessä? Kirjoittaja rohkenee puhua myös omakohtaisen näkemyksen 

merkityksestä ja sen muodostamisen vaikeudesta moniarvoisessa ympäristössä. 

Millaisilla argumenteilla voidaan uskottavasti puhua kevyen liikenteen puolesta? 

 

Kirjoittaja kertoo kaupunkinsa pyöräliikennesuunnitelman historiaa pitämättä sitä 

yleispätevänä mallina. Kirjoittajan sanoin: ”Unohtaminen ja huonotkin muistot ovat osa 

omaa historiaamme ja menneisyyttämme. Kaikkea hiljaista tietoa kannattaa kertoa ja 

kirjoittaa muistiin. Hiljaista tietoa voi etsiä myös lapsuuden ja uuden koettelun 

suunnalta. Lapsiakin kannattaa kuunnella.”  Kirjan aihe on monitieteinen, 

ilmiöpohjaista oppimista korostava. Jotta kävelyn ja pyöräilyn merkitys ja 

kehittämistarpeet selviäisivät, tarvitaan insinööritieteiden lisäksi muitakin näkökulmia. 

Kirjassa on esimerkkinä ympäristötieteellinen lähestymistapa lasten hiljaisesta tiedosta. 
 

Kirjoittaja korostaa, että kävely ja pyöräily eivät ole irrallisia ilmiöitä vaan osa 

jokapäiväistä elämää. Liikennepolitiikassa eri liikennemuotoja ja liikenneympäristöä 

tulee tarkastella kokonaisuutena. Mauri Myllylä painottaa kaupunkisuunnittelussa 

kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja. Viime vuosina liikennehallinnossa on ruvettu 

puhumaan älykkäästä ja viisaasta liikenteestä ajatellen autoliikennettä tai myös kevyttä 

liikennettä. Tässä kirjassa on puhuttu aiheesta syvällisemmin.  Erikoista huomiota on 

kohdistettu talvipyöräilyyn, joka on herättänyt mielenkiintoa monissa pohjoisissa 

maissa. Talvea on pidetty tekosyynä jättää polkupyörä talveksi seinää vasten. Kirjan 

esimerkkikaupungin asukkaat ovat huomanneet, että talven kestäväksi suunniteltu 

pyörätiestö palvelee heitä ympäri vuoden. 

 

Englanninkielisellä julkaisulla tavoitellaan kansainvälisyyttä ja osaamisen viennin 

edistämistä. Kirjahankkeen kansainvälisyys on työtä Suomen itsenäisyyden hyväksi. 

Maamme vapaus kulminoituu vapaassa ja turvallisessa liikkumisympäristössä. 

Itsenäisyyden hyväksi on ennenkin marssittu. Kirjoittaja aloitti sen historiaan päässeellä 

maaottelumarssilla vuonna 1941 sota-ajan kynnyksellä. Kirja on esitetty Suomi 100 
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hankkeen 100 pyöräilyteon joukkoon. Yhteys itsenäiseen Suomeen tulee esiin 

kirjoitusten sisällöstä ja niiden sanoman esilläpidosta. Kävelyn ja pyöräilyn on oltava 

mukana myös itsenäisyyden juhlavuonna 2017 käynnissä olevassa liikenne- ja 

ympäristöpoliittisessa keskustelussa ja autoteiden "korjausvelkaa" hinnoiteltaessa. 

 

Pyöräily on aktiviteetti, joka on inspiroinut monia ihmisiä syviin filosofisiin 

pohdintoihin. Albert Einstein lohkaisi: Elämä on kuin polkupyörällä ajaminen, 

säilyttääksesi tasapainosi, sinun pitää pysyä liikkeessä. On tärkeä oppia olemaan läsnä, 

utelias ja kiinnostunut tutkimaan ja oppimaan uutta ja muuttamaan omaa ajatteluaan. 

Pyörällä ajon oppii helposti, mutta polkupyörän käyttö omaksi ja yhteiskunnan hyväksi 

vaatii oivallusta ja enemmän työtä. Suomen tunnetuin filosofi G.H. von Wright 

kirjassaan Tieto ja ymmärrys pitää yksityisautoilua tulevaisuuden näkökulmasta yhtenä 

modernin, kiivaasti kaupungistuvan ihmiskunnan vitsauksena ja liikkumisen esteenä. 

Sitä pitäisi hillitä inhimillisiin mittasuhteisiin. 

 

Sana –liikennepolitiikka, sen kuvailu ja siitä päättäminen ovat uutta 2010-luvun 

valtionhallintoa Suomessa. Kävely ja pyöräily tulivat siihen termeinä mukaan 15 vuotta 

kirjoittajan liikennesuunnittelijan virkatehtävästä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. 

Maankäytön suunnittelusta vastanneet kunnat ovat käsittäneet tehtävän merkityksen 

aiemmin. Kirjoittaja kuvaa kirjassaan tilannetta yksityiskohtaisesti sanoin ja runsain 

kuvin hänen omalla vastuualueella Oulun kaupungissa. Tänään Oulun kattava 

pyörätiestö voi hyvällä kunnossapidolla palvella turvallisesti uutta väylästöä 

rakentamatta nykyistä paljon suurempaa polkijamäärää.  

Pariisin ilmastosopimuksen velvoittamana Suomen hallitus linjaa kansallisessa energia- 

ja ilmastostrategiassaan konkreettisia toimia, joilla Suomen pitäisi saavuttaa 

ilmastotavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa toimenpiteistä kohdistuu 

autoliikenteeseen. Biopolttoaineiden ja sähköautojen lisääminen ei yksin auta. Ehdotus 

valtion tueksi vähäpäästöisten autojen hankinnalle herättää kysymyksiä. Palveleeko se 

kirjoitettua tavoitetta saada ihmiset kävelemään ja pyöräilemään 30 prosenttia enemmän 

kuin nyt? 

 

Kirjoitetun sanan vaikutusmahdollisuus ei ole saada ihmisiä kävelemään ja 

pyöräilemään, vaan saada kävelyn ja pyöräilyn merkitys ja asema nostettua ihmisten 

mielessä sille kuuluvaan asemaan terveydellisen, taloudellisen ja ympäristöllisen 

hyödyn antajana. Polkupyörä ja sen selässä istuva ihminen voivat kunnioittaa suurempia 

arvoja vaikka Kööpenhaminan merenneidon patsasta kirjan viimeisen luvun kuvan 

mukaisesti. 

 

Kirjan on toimittanut Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:stä. www.rdaluekehitys.net.  

Suunnittelusta on vastannut viestintätoimisto M&MC Ossi Luoman johdolla, 

kielentarkistuksesta Aie Oy Leo Westerlund sekä Jon McEwan. Kirja on painettu 

Loviisassa PrintMill Oy:ssä. 
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