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Se, minkä tyyppistä väylää pitkin pyöräilijä ajaa, vaikuttaa oleellisesti pyöräilyn muka-
vuuteen ja nopeuteen. Tampereen pyöräväylillä on paljon ongelmallisia osuuksia ja liit-
tymiä sekä puutteita väylän jatkuvuudessa. Tampere haluaa parantaa pyöräilyn olosuh-
teita ja samalla pyrkiä valtakunnallisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Pyöräväylien 
suunnittelua varten Tampereen kaupunki tarvitsee ohjeen, jonka avulla on helppo valita 
kohteeseen sopiva pyöräväylätyyppi. Tämän työn tavoitteena on ollut luoda selkeät 
suunnitteluohjeet väylätyypin valinnalle ja leveyden mitoitukselle. Ohjeiden avulla pyö-
räväylistä saadaan yhdenmukaisia, loogisia, turvallisia ja sujuvia.  

Työssä on esitelty väylätyypit ja liikenneympäristön tekijät, jotka vaikuttavat pyö-
räilyyn. Tampereen pyöräväylien suunnittelun ja toteutusratkaisuiden nykytila on selvi-
tetty kehittämistarpeiden lähtökohdaksi. Varsinaisessa tutkimustyössä on koottu pyörä-
väylätyypin valintaan liittyvää, hajallaan olevaa tutkimustietoa ja eri maiden ohjeistuk-
sia. Tarkasteltavia maita ovat Ruotsi, Hollanti ja Tanska. Lisäksi tutkimusta varten on 
haastateltu suomalaisia alan asiantuntijoita.  

Tutkimustyön tuloksena on Kevyen liikenteen suunnittelu -ohjeen päivitetty versio 
valinnan, mitoituksen ja kehittämiskohteiden osalta. Kuitenkin aiheen monimuotoisuu-
den takia suunnittelijalla ja tilaajalla on ohjeen lisäksi oltava kokemusta ja liikennever-
kollista näkemystä, jonka avulla jokainen väylä suunnitellaan tapauskohtaisesti.  

Pyöräväylän suunnittelun lähtökohtana on väylähierarkia. Väylähierarkia perustuu 
väylän rooliin liikenneverkossa ja liikennemääriin. Mitä korkeatasoisempi pyöräväylä 
on, sitä paremmin se erotellaan muusta liikenteestä. Väylätyypin valinnan tärkeimpiä 
kriteerejä ovat moottoriajoneuvoliikenteen määrä ja nopeus sekä jalankulkijoiden mää-
rä.  Pyöräväylän leveys mitoitetaan ennustetun pyöräilijämäärän mukaan.  

Pyöräilyn edistämiseksi pyöräväylistä tulee tehdä laadukkaita ja nopeita yhteyksiä. 
Tampereella tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat pyöräilyn pääreitit ja keskustan pyörä-
väylät. Kadun poikkileikkauksen ja liittymien visuaalisen ilmeen tulee kertoa, missä 
pyöräilijöille tarkoitettu väyläosuus on ja mikä sen hierarkkinen taso on. Etenkin pää-
reittien sijainnin tulee erottua katukuvasta. 
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The bicycle way has a great influence on cycling’s comfort and speed. There are many 
problematic sections, intersections as well as defects in the ways’ continuance in Tam-
pere. The city of Tampere wishes to improve cycling conditions and at the same time 
strive towards the nationwide environment and climate goals. For the bicycle ways’ 
planning the city of Tampere requires guidelines with the help which it would be easy to 
choose the suitable bicycle way for each target area. The goal for this thesis is to create 
clear planning instructions for the bicycle way type’s choice and the width’s sizing. 
With the help of these guidelines bicycle ways can become consistent, logical and safe. 

In this thesis, the main way types and the factors of the traffic environment that have 
an influence on cycling are being introduced. The present state of the bicycle ways’ 
planning and realisation solutions in Tampere have been surveyed as the premise for the 
development needs. The scattered research data and different countries’ instructions, 
regarding the choice of the bicycle way type, have been gathered in the actual research 
work. The countries in question are Sweden, Holland and Denmark.  

The result of the research is the updated version of the choice, sizing and develop-
ment needs sections of the planning directive on bicycle traffic. However, due to the 
theme’s complexity, both the planner and the buyer must have, in addition to the guide-
lines, experience and understanding of traffic networks that will help to plan each way 
in an individual manner. 

Bicycle way planning’s premise is road hierarchy. Road hierarchy is based on the 
roadway’s role in the traffic network and traffic volume. The more high-quality a bicy-
cle way is, the better it can be separated from other traffic. The most important criteria 
for the way type’s choice are the volume of cyclist and pedestrians and velocity of mo-
torised traffic and the volume of pedestrians. The bicycle way’s width is sized according 
to the predicted cyclist volume. 

In order to promote cycling, the bicycle ways’ built must be of high quality and en-
able fast connections. In Tampere, the most important areas for development are the 
main bicycle routes and the bicycle ways in the city center. The roads’ cross-section and 
intersection’s visual appearance should tell where the bicycle path is and what its’ hier-
archical level is.  Especially the main routes’ location should stand out from the street 
scene.   
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn lähtökohdat 

Pyöräily on erittäin tehokas ja aikatauluton tapa liikkua kaupunkiympäristössä. Jalan-
kulku on yksinkertaisin tapa liikkua, sillä siinä ei tarvita erillistä kulkupeliä. Pitkien 
etäisyyksien takia tarvitaan nopeampiakin liikkumismuotoja. Julkinen liikenne on erit-
täin tehokas tapa kuljettaa ihmisjoukkoja, mutta aikataulullinen ja ruuhkainen joukkolii-
kenne ei miellytä kaikkia. Lisäksi pysäkeiltä voi olla vielä pitkä kävelymatka päämää-
rään. Yksityisautoilu on kätevä tapa siirtyä joustavasti paikasta toiseen, mutta autoilulla 
on paljon negatiivisia vaikutuksia, kuten ruuhkat, melu, saasteet, tilantarve, vaaratilan-
teet ja rahalliset kulut. Pyöräily kuuluu kaupunkikuvaan ja se lisää liikkumisen muka-
vuutta ja helppoutta. (PRESTO 2010a) 

Pyöräilyä pyritään lisäämään Suomessa, sillä liikkumismuotona se on taloudellinen 
ja ympäristöystävällinen. Lisäksi pyöräilyn edistämiseen tarvittavat investoinnit ovat 
pienehköjä. (Tielaitos 1998) Pyöräilyn edistäminen tukee myös kansainvälisten  ilmas-
to-, ympäristö- ja terveystavoitteiden toteutumista. (Liikenne- ja viestintäministeriö 
2010) Kun keskustoissa voidaan pyöräillä sujuvasti, kulkumuodoksi valitaan useammin 
pyöräily, jolloin henkilöautoliikenne vähenee. Samalla liikenteelliset ongelmat, kuten 
ruuhkat, vähenevät. Lisäksi viihtyisät kaupunkialueet, joissa on helppo kulkea jalan tai 
pyörällä, lisäävät turismia. (Vaismaa et al. 2011) 

Alueen liikennepoliittiset ratkaisut vaikuttavat eri kulkumuodoille annettuun tilaan 
ja valmiuteen toteuttaa jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksiä laaja-alaisesti. (Liiken-
ne- ja viestintäministeriö 2010) Suunnittelulla pystytään vaikuttamaan pyöräilyn hou-
kuttelevuuteen. Suorat yhteydet, yhtenäinen verkko ja vihreät reitit tekevät pyöräilystä 
mielekkäämpää. Lisäksi pyöräilyn suosiota voidaan kasvattaa rauhoittamalla autoilua, 
esimerkiksi vähentämällä pysäköintipaikkoja. (Nelson & Scholar 2007) 

Tampereen päivittäisistä matkoista noin 4 % talviarkipäivinä kuljetaan polkupyöräl-
lä (Kalenoja 2005). Vertailukohtana Hollannin kaupungeissa pyöräillään jopa 40 % 
matkoista (PRESTO 2010a) Hollanti on parantanut pyöräilyolosuhteitaan tehokkaasti 
vuoden 1970 jälkeen tekemällä laadukkaita ja suoria yhteyksiä. Pyöräreittien palveluta-
son parannus lisäsi pyöräilijöiden määrä. Tämä puolestaan on edistänyt pyöräliikenteen 
turvallisuutta. Kun pyöräilijöitä on paljon, autoilijat tiedostavat niiden olemassa olon ja 
ottavat heidät paremmin huomioon. (Tahkola 2010) Tampereen kaupunki haluaa paran-
taa alueensa pyöräilyolosuhteita. Tampereen pyöräväylillä on tällä hetkellä ongelmalli-
sia osuuksia ja liittymiä sekä puutteita jatkuvuudessa.  
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Pyöräväylästön suunnittelu perustuu lain määräyksiin ja suunnitteluohjeisiin. Tielii-
kennelaki (1981/267) määrittää Suomen väylien rakenteet ja tieliikenneasetus 
(1982/182) tarkentaa tieliikennelakia kertoen lisää yleisistä säädöksistä sekä määrittää 
liikennemerkkien käytön. Tärkein pyöräväylien suunnitteluohje, jota Suomessa käyte-
tään valtakunnallisesti, on ”Kevyen liikenteen suunnittelu”. Ohje on Tielaitoksen julkai-
sema vuonna 1998. Ohjeen päivitystyö alkaa vuoden 2012 alussa (Liimatainen 2011). 
Lisäksi kaupungit ja kunnat ovat tehneet omia ohjeistuksia, joilla yhdenmukaistetaan 
lähiympäristön pyöräväylät. 

Pyöräväylätyypin valintaa koskeva ohjeistus on todettu vähäiseksi. Tampereen kau-
pungilta puuttuu käyttökelpoinen ohje pyöräväylätyypin valitsemisesta erityyppisissä 
liikenneympäristöissä. Nykyisissä ohjeissa on puutteita ja vaihtelevuutta, ja väylien 
suunnittelussa sovelletaan erilaisia ratkaisuja. Selkeillä suunnitteluohjeilla pyöräväylät 
saadaan yhdenmukaisiksi, turvallisiksi ja sujuviksi. Ohjeiden tulee määrittää miten pyö-
räväylät sijoitetaan jalankulun ja moottoriajoneuvoliikenteen kanssa erilaisiin liiken-
neympäristöihin. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tavoitteena on luoda Tampereen olosuhteisiin ohje pyöräväylätyypin valitsemiseksi eri 
liikenneympäristöissä. Ohjeen tavoitteena on olla suoraan käytäntöön sovellettava ja 
kattava. Ohjeen tehtävänä on helpottaa tavoiteväylästön luomista. Tutkimuksessa on 
tutkittu vain Tampereen kaupungin hallinnoimia väyliä. 

 
Ohjeen luomista varten on selvitetty: 

· Tampereelle sopivat väylätyyppivaihtoehdot ja tavoiteväylästö kaupungin ka-
duille 

· liikenneympäristöluokitus, jonka avulla valitaan väylätyyppi 
· väylähierarkian vaikutus väylätyyppeihin  
· väylän liikennemäärien vaikutus väylätyypin valintaan 
· väylätyyppien mitoitus 
· väylien materiaalivaihtoehdot 
· liittymäjärjestelyt. 
 
Ohjeen luomisessa on vertailtu väkiluvultaan Tampereen kokoisia kaupunkeja, tai 

kaupunkeja, joissa on riittävän vertailukelpoinen liikenneympäristö. Tutkimuksen koh-
teena ovat kaikki pyöräväylätyypit: pyöräilyn laatukäytävä, yksi- ja kaksisuuntainen 
pyörätie, yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, pyöräkaista, pyöräily ajoradalla, pyöräkatu 
ja Shared Space. Lisäksi on pohdittu yksisuuntaiselle kadulle sopivaa ratkaisua. 

Ohjeen avulla pyöräväylästöstä on mahdollista rakentaa yhdenmukaiseksi, turvalli-
seksi ja sujuvaksi. Hyvät pyöräväylät lisäävät pyöräilyä, mikä on tämän työn yksi välil-
linen päämäärä. Työssä on tarkasteltu ohjeen toimivuutta tutkimalla lähemmin kahta 
liittymää Tampereella. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa on selvitetty Tampereen pyöräväylästön nykytila, suunnittelun lähtö-
kohdat Suomessa ja tarkasteltavissa kohdemaissa sekä liikenneympäristön vaikutus. 
Tietoa on kerätty kirjallisuudesta, raporteista, internetistä, henkilöhaastatteluilla ja säh-
köpostikyselyillä. Tampereen pyöräväylien toimivuuden arviointi perustuu asiantunti-
joiden mielipiteisiin sekä tamperelaisten antamiin palautteisiin.  

Tutkimuksessa on pyritty löytämään kaikki väylätyypin valintaan vaikuttavat tekijät. 
Jotta tavoitteeksi asetetusta ohjeesta saatiin mahdollisimman selkeä, jouduttiin vähem-
män vaikuttavat tekijät karsimaan laaditusta ohjeesta pois. 

Väylätyyppien vertailukohtien löytämiseksi tutkimuksessa on koottu hajallaan ole-
vaa tutkimustietoa sekä käytännön kokemustietoa pyöräväylätyypin valinnasta eri kau-
pungeissa. Lähemmin tutkimuksessa on tarkasteltu Hollannin, Ruotsin ja Helsingin väy-
liä ja ohjeita. Lähtökohtana on ollut selvittää miten muualla toimitaan väylätyypin valin-
tatilanteissa, minkälaiset mitoitusohjeet, kokemukset ja tutkimustieto valitsijoilla on. 
Näitä tuloksia vertailemalla on mallinnettu ohje Tampereen liikenneympäristöihin so-
veltuvista ratkaisuista.  

Pyöräväylistä kertovaa lähdemateriaalia ja väylien toimivuudesta kertovia mielipi-
teitä on paljon, mutta materiaalia väylätyypin valinnasta on vähän ja se on usein toisen 
aineiston materiaalista muokattua. Suurin osa lähteistä on valtion, kaupungin viraston 
tai tutkimusorganisaation tuottamaa.  

Haastattelut on toteutettu pääosin käyntihaastatteluina.  Kaikki haastateltavat ovat 
alansa asiantuntijoita ja heillä on laajaa kokemusta pyöräväylistä kaupunkiliikenteessä. 
Haastatteluissa selvitettiin pyöräväylien nykyisiä suunnittelun käytäntöjä sekä hyviä ja 
huonoja toteutusratkaisuja. Nykyisen väylästön toimivuutta ja kehitystarpeita sekä kehi-
tysmahdollisuuksia pohdittaessa vastaaja on kertonut oman henkilökohtaisen arvionsa ja 
käsityksensä. 
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2 VÄYLÄTYYPIN VALINTAAN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 

2.1 Väylätyypit ja liittymät 

Pyöräliikenneverkko koostuu laatutasoltaan eriasteisista väylistä. Pyöräväylän tärkeim-
pinä laatutekijöinä toimivat nopeus, turvallisuus sekä mukavuus ja viihtyisyys. Laatute-
kijänä nopeus tarkoittaa suoria yhteyksiä ja mahdollisuutta tasaisen nopeuden ylläpitä-
miseen ilman pysähdyksiä. Turvallisuus on onnettomuusriskin minimointia. Mukavuut-
ta voidaan lisätä väylän suoraviivaisuudella ja tasaisuudella sekä viiveitä minimoimalla 
ja haitoilta suojautumisella. Pyöräilyn haittoihin lukeutuvat melu, päästät ja sääolosuh-
teet, joista haitallisempia ovat tuuli ja liukkaus. Viihtyisä väylä on sosiaalisesti turvalli-
nen, esteettinen ja liikenteen haittoja on vähän. (Vaismaa et al. 2011) Pyöräväylän laatu-
tasoon infrastruktuurissa vaikuttavat väylän geometria, väylätyyppi ja väylän leveys.. 

Pyöräverkolla on pyöräväylien lisäksi liittymiä toisten pyöräväylien kanssa sekä ris-
teämisiä ajoratojen ja jalkakäytävien kanssa. Liittymien laatutekijöitä ovat turvallisuus, 
mukavuus, selkeys ja sujuvuus. Liittymissä on väylästön suurin liikenneonnettomuus-
riski. Liittymien turvallisuutta parantaa konfliktipisteiden vähentäminen ja reitin jatku-
misen loogisuus. (Vaismaa et al. 2011)  

2.1.1 Pyöräilyn laatupääväylä ja laatukäytävä 

Pyöräilyn laatupääväylä on muista liikennemuodoista rakenteellisesti erotettu yksi- tai 
kaksisuuntainen pyörätie. Laatupääväylää suositellaan reiteille, joissa pyöräilijöiden 
määrä on suuri. Laatupääväylä erotetaan ajoradasta rakenteellisesti tai se voi olla oma 
itsenäinen reitti liikenneverkossa. Väylällä palvelutaso on erinomainen ja pyöräilijä voi 
edetä ilman viiveitä. Väylän tasaisuus, linjaus, etuisuudet, opastus ja visuaalinen ohjaus 
mahdollistavat tasaisen nopeuden ylläpidon. Konfliktitilanteita ei synny eri liikenne-
muotojen kanssa kuin risteämisissä. (Land Transport Safety Authority 2004; PRESTO 
2010c; Vaismaa et al. 2011) 

Kaksisuuntaisella pyöräilyn laatupääväylällä ajosuunnat erotetaan toisistaan keski-
viivalla ja mielellään myös suuntanuolilla. Taajamissa lisätehosteena voidaan käyttää 
värillistä päällystettä. Erityisesti liittymissä pyörätien värillinen päällyste on tarpeen. 
Laatupääväylä risteää eritasossa rakenteellisesti ajoradan kanssa tai mahdollisuuksien 
mukaan pyöräilijöille annetaan etuajo-oikeuksia ja liikennevaloetuisuuksia. Jalankulku 
johdetaan kokonaan eri reitille tai se erotellaan eri liikennetilaan kiviraidalla tai erilai-
sella päällysteellä. Pyöräilyn laatupääväylällä kunnossapitoon panostetaan erityisesti. 
(Pasanen 2011; PRESTO 2010c) 
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Pyöräilyn laatupääväylällä tulisi lisäksi olla mahdollisuus laadukkaaseen ja turvalli-
seen pyöräpysäköintiin erityisesti liityntäpysäköintipaikalla kuten linja-autopysäkin tai 
rautatieaseman kohdalla. Laatupääväylällä tulee olla hyvä valaistus. Tasoliittymissä ja 
kaarteissa on otettava huomioon näkemät. Yli metrin korkuinen kasvillisuus tulisi pois-
taa näkemäalueilta. (Vaismaa et al. 2011) 

 

 
Kuva 2.1. Esimerkillinen pyöräilyn laatupääväylä Groningenissä Hollannissa (Vaismaa 
2009–2011). 

 
Suomessa ei ole pyöräteiden laatupääväyliä. Suomen korkeatasoisin pyöräväylä on 

laatukäytävä.  Laatukäytävä-nimitystä ja rakennettua väylästöä on alettu hahmottaa 
2000-luvulla. Yleisesti laatukäytävä-nimitys sisältää pyöräväylän lisäksi myös jalanku-
lun, sillä molemmille kulkumuodoille halutaan tarjota laadukas ja suora yhteys. Laatu-
käytävälle ei vielä ole tarkkoja kriteereitä, liikennemääriä tai mittoja, jonka mukaan 
käytävien tarve tarkistettaisiin ja rakentaminen toteutettaisiin. 

Pyöräilyn laatukäytävä tarkoittaa väylähierarkialtaan korkeatasoista, seudullista pää-
reittiä, joka yhdistää kuntakeskuksen, keskuskaupungin tai asuinalueen toisiinsa. Laatu-
käytävän tunnuspiirteiksi on määritelty nopeus, turvallisuus, viihtyisyys, esteettömyys 
ja hyvä varustelu. Laatukäytävän kuuluu erottua muista pyöräväylistä korkeatasoisena 
väylänä. Laatukäytävän kriteereinä on, että se on jatkuva, riittävän leveä, päällystetty, 
tasainen, opastettu ja valaistu.  Laatukäytävän rakentamisella pyritään lisäämään pyöräi-
lijöiden määrää. (Tiehallinto 2005)  
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2.1.2 Pyörätie  

Pyörätie on yksi- tai kaksisuuntainen polkupyöräliikenteelle tarkoitettu, liikennemerkillä 
osoitettu, ajoradasta rakenteellisesti erotettu tai erillinen tien osa tai erillinen tie (TLL 
1981/267, 2 §). Pyörätie on tarkoitettu vain pyöräilijöiden käyttöön, mutta mopolla ajo 
pyörätietä pitkin voidaan sallia erillisellä lisäkilvellä. Pyörätie merkitään kuvan 2.2 mu-
kaisella liikennemerkillä vain ajosuuntaan, jolloin kaksisuuntainen pyörätie merkitään 
molempiin päihin. (Tiehallinto 2003) Pyöräilyyn tarkoitettuja tieosia voidaan merkitä 
liikennemerkkien lisäksi myös maahan maalattavilla symboleilla. Maalattava valkoinen 
pyörätielle tarkoitettu symboli on esitetty kuvassa 2.3. (TLA 1982/182, 45 §) Kak-
sisuuntaisella pyörätiellä käytetään usein keskiviivaa sekä kulkua osoittavia suun-
tanuolia. Yksisuuntaisilla pyöräteillä käytetään polkupyöräilijäsymbolia sekä kul-
kusuuntaa osoittavaa nuolta (Tiehallinto 2003). 

 

 
Kuva 2.2. Liikennemerkki 422, joka  
osoittaa pyörätien (Tiehallinto 2003). 
 
 

 
Kuva 2.4. Reunakivellä erotettu pyörätie Kööpenhaminassa (2007).  

Kuva 2.3. Maahan maalattava symboli, joka 
osoittaa pyörätien (Tieliikenneasetus 
1982/182, 45 §). 
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Pyörätie erotetaan jalankulusta tiemerkinnällä tai rakenteellisesti esimerkiksi korote-
tulla kiveyksellä tai viheralueella. Tiemerkinnällä erotetut väylät ovat rinnakkaiset ja 
niiden keskinäinen sijainti on osoitettu kuvan 2.5 mukaisilla liikennemerkeillä. (Tiehal-
linto 2003) Jalankulkijalla tarkoitetaan jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vas-
taavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörä-
tuolin tai vastaavan laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon taluttajaa. (TLL 
1981/267, 2 §) Rinnakkain sijoitetut pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan väylän 
pintaan maalattavalla valkoisella viivalla, pintamateriaaleilla tai rakenteellisella leveällä 
erotuskaistalla. (Tiehallinto 2003) Kuvan 2.3 maahan maalattavaa pyöräsymbolia käyte-
tään erityisesti rinnakkain sijoitettujen jalankulku- ja pyöräteiden erottelun selventämi-
seksi. (TLA 1982/182, 45 §). 

 

 
Kuva 2.5. Liikennemerkit 424 ja 425, jotka osoittavat rinnakkain olevan pyörätien ja 
jalkakäytävän (Tiehallinto 2003). 

 
Rinnakkain sijoitetun jalankulku- ja pyörätien liittymässä pyöräily ja jalankulku oh-

jataan käyttämään omia kulkualueita. Jalankulkijoille ajoradan, pyörätien tai raitiotien 
ylittämiskohtaan maalataan suojatie (kuva 2.6) ja ylityskohta merkitään liikennemerkillä 
511 suojatie. (TLL 1981/267, 2 §). Polkupyöräilijöille ajoradan ylityspaikaksi merkitään 
pyörätien jatke (kuva 2.6). Vuoden 2010 lakimuutoksen jälkeen pyörätien jatke on mer-
kittävä aina, kun ajoradan ylityspaikka on tarkoitettu pyöräilijöille. Tällaisilla paikoilla 
ei saa enää käyttää pelkkää suojatiemerkintää. Siirtymisaika vanhojen merkintöjen kor-
jaamiseen on vuoden 2017 loppuun. (TLA 1982/182, 37 §) 

 

  
Kuva 2.6. Ajoratamaalaukset: suojatie (vas.) ja pyörätien jatke (oik.) (TLA1982/182, 37 
§). 
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Kuva 2.7. Rinnakkain sijoitettu pyörä- ja jalankulkutie on erotettu kiveyksellä Puutar-
hakadulla Tampereella (2011).  

 

2.1.3 Pyöräkaista 

Pyöräkaista on polkupyörä- ja mopoliikenteelle tarkoitettu, tiemerkinnöin osoitettu ajo-
radan pituussuuntainen osa (TLL 1981/267, 2 §). Pyöräkaista erotetaan ajoradasta ajo-
kaistaviivalla tai pintamateriaaleilla. Autojen ryhmittyminen kääntymistä varten pyörä-
kaistalle on sallittua. Pyöräkaistan käyttö kulkureittinä kiinteistöille, pysäköintipaikoille 
ja linja-autopysäkeille on myös sallittu. (TLL 1981/267, 36 a §) Pyöräkaistaa ei merkitä 
liikennemerkein. Merkintänä käytetään ainoastaan tiemerkintöjä eli sulku- tai ajokaista-
viiva sekä pyöräsymboleilta. Värillistä päällystettä käytetään pääsuunnalla varsinkin 
liittymissä. (Tielaitos 1998, s. 62–63) 

Liikennevalo-ohjatussa liittymässä pyöräkaistallisella väylällä suositellaan autoili-
joiden pysäytysviivan sijoittamista ennen pääopastinta niin, että pyöräilijöille jää 
enemmän tilaa ja konfliktitilanteet vähenevät (Tielaitos 1998, s. 91). Toinen suositeltu 
vaihtoehto liittymissä on pyörätasku. Pyörätaskun eli liikennevaloissa pyöräilijöille tar-
koitetun ryhmittymisalueen avulla pyritään ottamaan pyöräilijät paremmin huomioon. 
Suomessa pyörätaskuja on nykyisin vain Helsingissä. (Yle.fi 2010) Kuvassa 2.8 on pyö-
räkaista ja pyörätasku Hollannille tunnusomaisella punaisella väripäällysteellä tehostet-
tuna.  
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Kuva 2.8. Pyörätasku Hollannissa (Jyväskylän pyöräilyseura ry 2010). 

 

2.1.4 Pyöräily ajoradalla 

Jos pyörätietä ei ole, polkupyöräilijän tulee ajaa ajorataa pitkin. Ajoradalla pyöräilijä 
noudattaa samoja liikennesääntöjä kuin autoilijakin. Mikäli ajoradan piennar on tar-
peeksi leveä, on pyöräilijän velvoitettu ajamaan sitä pitkin. Yksisuuntaisella kadulla 
pyöräily on sallittu vain yhteen suuntaan. (TLL 1981/267, 8 §) Suomessa yksisuuntai-
sella kadulla pyöräily voidaan sallia vastavirtaan ainoastaan pyörätiellä. Tällöin yksi- tai 
kaksisuuntainen pyörätien erotetaan autoväylästä rakenteellisesti. (Tielaitos 1998, s. 
116) Kuvassa 2.9 on tyypillinen tonttikatu ja kuvassa 2.10 on keskustan katu, joilla ei 
ole pyöräilijöille erillistä väylää vaan polkupyöräilijät pyöräilevät ajoradalla. 
 

 
Kuva 2.9. Tonttikatu, jossa pyöräily on ajoradalla (Santamatinkatu, Tampere) (2011). 
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Kuva 2.10. Keskustakatu, jossa pyöräily on ajoradalla (Kirkkokatu, Tampere) (2011). 

 

2.1.5 Pyöräkatu 

Pyöräkatu on väylä, joka on suunniteltu ja toteutettu pyöräilyn ehdoilla. Pyöräkadulla 
sallitaan autoliikenne, jos sitä on vähän. Nopeusrajoitus autoilla on korkeintaan 30 
km/h. Pyöräkadulla autoliikenteen pysäköinti ei ole toivottavaa. Jalankulkuväylä erote-
taan pyöräkadusta. (CROW 2007; Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 
2010) Kuvassa 2.11 on asuinalueen läpi kulkeva pyöräkatu Hollannissa.  
 

 
Kuva 2.11. Pyöräkatu Hollannissa (Google maps 2011). 
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Pyöräkatuja ei ole toteutettu Suomessa. Suomen lainsäädäntö ei tunne käsitettä pyö-
räkatu eikä tämän tyyppiselle kadulle ei ole omaa tunnusta tai liikennemerkkiä. Hollan-
nissa pyöräkatua merkitään kuvan 2.12 liikennemerkillä. 
 

  
Kuva 2.12. Pyöräkatua osoittava liikennemerkki Hollannissa (Jyväskylän pyöräilyseura 
ry 2010). 

 

2.1.6 Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie 

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie tarkoittaa väylää, joka on ajoradasta rakenteellisesti 
erotettu tai erillinen väylä. Väylää saavat käyttää ainoastaan jalankulkijat ja polkupyö-
räilijät. Jalankulkijan ja pyöräilijän paikkaa väylällä ei ole erikseen osoitettu. Väylällä 
suositaan oikeanpuoleista liikennettä. (Tiehallinto 2003) Yhdistetty pyörätie ja jalkakäy-
tävä merkitään kuvan 2.13 liikennemerkillä. 

 

 
Kuva 2.13. Liikennemerkki 423, joka osoittaa yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän 
(Tiehallinto 2003). 
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Kuva 2.14. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Ratinan rannassa, Tampere (2011).  

 
Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie viedään ajoradan yli tiemerkinnöin niin, että pyö-

rätien jatke merkitään suojatien keskelle. Jos ajoradan toisella puolella jatkuu erotettu 
jalankulku- ja pyörätie, niin ajoradan ylitys suositellaan tekemään eroteltuna eli pyörä-
tien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle. (TLA1982/182, 37 §; Tielaitos 1998) 

2.1.7 Kävelykatu, pihakatu ja puistot 

Kävelykatu on jalankulku- ja pyöräliikenteelle tarkoitettu, liikennemerkein kävelyka-
duksi osoitettu tie (TLL 1981/267, 2 §). Kävelykadulla polkupyöräily on sallittu. Moot-
toriajoneuvot saavat ajaa kadulla vain kiinteistöille, jos muuta ajokelpoista reittiä ei ole. 
Ajonopeus kävelykadulla on korkeintaan 20 km/h kaikilla ajoneuvoilla. Kävelykadulla 
jalankulkijoille on annettava esteetön kulku. (TLL 1981/267, 33a §) Kävelykatu merki-
tään liikennemerkillä 575, joka on esitetty kuvassa 2.15. 

 

 
Kuva 2.15. Liikennemerkki 575, joka osoittaa kävelykadun (TLA 1982/182, 18 §). 
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Kuva 2.16. Kuninkaankadun kävelykatu Tampereella (2011).  

 
Pihakadulla kaikki liikennemuodot on sekoitettu koko väylän leveydelle. Tällöin lii-

kenne toimii jalankulun ehdoilla ja ajoneuvon kuljettajat antavat jalankulkijoille esteet-
tömän kulun. Pihakadulla ajonopeus ei saa ylittää 20 km/h. (Tielaitos 1998) Kuvassa 
2.17 on liikennemerkki, jonka rajoittamalla alueella on noudatettava pihakadun liiken-
nesääntöjä. 

 

 
Kuva 2.17. Liikennemerkki 535, joka osoittaa pihakadun (TLA 1982/182, 18 §). 

 
Puistokäytävällä pyöräily on sallittu, jos käytävä ei ole osoitettu vain jalankululle tai 

pyöräilyä ei ole erikseen kielletty ajokieltomerkillä. Puistokäytävät ja ulkoilutiet täyden-
tävät usein pyöräliikenneverkkoa. (Tielaitos 1998)   

2.1.8 Shared Space 

Shared Space -ratkaisu on paikallisiin tarpeisiin sovellettu yhteinen tila, jossa ei ole eri 
liikennetyypeille omia teitä tai kaistoja. Pyöräily on sallittu Shared Space -kadulla. 
Yleisesti tyyppiratkaisuna on aukiomainen alue. Tällainen on esimerkiksi katupoikki-
leikkausta muistuttava matalareunakivikatu, jolla jalankulkija voi ylittää kadun halua-
massaan paikassa. (Mattsson 2010) Kuvassa 2.18 on esimerkki Shared Space liittymä-
alueesta Hollannissa. 
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Kuva 2.18. Shared Space liittymäalue Hollannissa (Mattsson 2010). 

 
Suomessa ei ole toteutettu yhtään Shared Space -ratkaisua. Ongelmana on suoma-

lainen lainsäädäntö, jossa ei tunneta Shared Space tyyppistä ratkaisua. Suomessa jalka-
käytävän puuttuessa jalankulkijan paikka on mahdollisimman lähellä tien reunaa. Aino-
astaan kävely- ja pihakatu sallivat jalankulun kadun keskellä. Yhteinen tila voitaisiin 
siis merkitä kävelykaduksi, mutta tällöin autoilla ajo pitäisi sallia erityiskilvin. Toinen 
vaihtoehto olisi merkitä alue pihakaduksi. Tämän ratkaisun mahdollistaa uusittu lain-
säädäntö, jonka mukaan pihakadulla on sallittu läpiajoliikenne kesästä 2010 lähtien (HE 
2010/48).  Kummassakin ratkaisussa kuitenkin suosittaisiin jalankulkijoita. (Mattsson 
2010)   

2.2 Liikenneympäristöt  

Liikenneympäristön ominaisuudet ja muuttujat vaikuttavat väylätyypin sopivuuteen ja 
valittaviin liikenneratkaisuihin. Alueiden rakenne ja väestön tarpeet ovat perusta väylien 
suunnittelulle. Niiden mukaan määritetään väylien väliset suhteet, kriteerit ja laatutaso. 
Kuvassa 2.19 on havainnollistettu eri tekijöiden vaikutusta väylätyyppeihin ja väylä-
tyyppien vaikutus ympäristöön.  
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Kuva 2.19. Ympäristötekijöiden ja väylätyyppien vaikutus. 
 
Liikenneverkko ja maankäyttö kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Liikenneverkon perus-

teella valitaan väylätyypit. Turvallisuus koostuu kaikista kuvassa 2.19 esitetyistä teki-
jöistä. Väylätyyppi ja sen mitoitus määrittävät kuitenkin ratkaisevimmin kuinka turval-
lista väylällä pyöräily on. Tässä luvussa on esitelty erilaiset liikenneympäristöt ja niiden 
vaikutus pyöräväylätyyppeihin. 

2.2.1 Maankäyttö 

Alueiden luonne vaikuttaa sekä alueen sisäiseen että myös eri alueiden välisiin yhteyk-
siin. Alueiden sijainnit ja niiden maankäyttö määrittävät liikkumisen tarpeen eri etäi-
syyksille. Toisaalta taas liikenneratkaisut ja kohteiden liikenteellinen saavutettavuus 
vaikuttavat maankäytön suunnitteluun ja toimintojen sijoitteluun. Kun toiminnan sijainti 
kaukana keskustasta vaatii liikenneyhteyden, se samalla mahdollistaa uuden toiminnan 
sijoittumisen yhteyden varrelle. (Kalenoja et al. 2008; Vaismaa et al. 2011) 

Matkatuotosten lukumäärään vaikuttavat erilaisten toimintojen mahdollisuudet. Kun 
tarjontaa on paljon, ihmiset liikkuvat enemmän. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat 
päämäärän etäisyys ja alueen tarjoamat liikenteelliset mahdollisuudet. Alueen tiivisra-
kenne, lähipalvelut ja hyvät pyöräily-yhteydet lisäävät pyöräilyä. (Kalenoja et al. 2008; 
Pirkanmaan ELY-keskus et al. 2010) 

Liikennejärjestelmän ja maankäytön kokonaisuus on suunnittelun perusta. Tarkka 
visio ja tahtotila edistävät kaupunkirakenteen kehittymistä. Yhteisten tavoitteiden tulee 
viedä jokaisen liikenteellisen projektin aikana aluetta päämäärää kohti. Näin myös pyö-
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räväylästöä kehitetään loogisesti ja siitä muodostuu homogeeninen. (Vaismaa et al. 
2011)  

Eri maankäytölliset alueet luovat pyöräväylästölle omat ehtonsa. Maankäyttö mää-
rittää liikenteellisen tarpeen ja sen, kuinka suosittua pyöräily on. Yleiskaavatasolla ker-
rotaan pääpiirteittäin alueiden käyttötarkoitus. Yleiskaavatasolla maankäyttö ryhmitel-
lään 11 pääluokkaan, jotka ovat asuminen, työ ja tuotanto, keskustatoiminnot, palvelut, 
virkistys, loma-asuminen, liikenne, erityisalueet, suojelu, maa- ja metsätalous ja vesi-
alueet. 

Asumisen alueet jaetaan pienemmiksi oheistoimintoja ilmaiseviksi alueiksi. Nämä 
alueet ovat asuntoalue, jossa on monipuolinen talotyyppijakauma, asuinkerrostalojen 
alue, pientalovaltainen asuntoalue ja kyläalue. Työ- ja tuotantoalueeksi merkitään työ-
paikka-alue, jossa on ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa kuten varastointia, 
myymälätilaa, toimisto- tai palvelutyötä tai muuta teollisuutta. (Haapanala et al. 2003) 
Tampereella noin 5 % kotiperäisistä työmatkoista kuljetaan polkupyörällä. Koti- ja 
työmatkat muodostavat yhteensä selvästi suurimman osan Tampereella tehtävistä mat-
koista. (Kalenoja 2005) Työmatkalaiset ovat suurin potentiaalinen joukko, josta osa 
voidaan saada pyöräilemään. Mahdollistamalla hyvät pyöräily-yhteydet työpaikkojen ja 
asuinalueiden välille osa henkilöautoilevista tai joukkoliikennettä käyttävistä työläisistä 
voisi vaihtaa kulkumuodokseen pyöräilyn. Lähes kaikki matkat alkavat tai päättyvät 
kotiin, joten asuinalueilta alkavien pyöräreittien tulee olla houkuttelevia ja turvallisia. 

Keskustatoimintojen alue sisältää palveluita, keskustaan soveltuvaa asumista ja 
työpaikkatoimintaa sekä näihin liittyvä liikennettä ja virkistystoimintoja. Keskustatoi-
mintojen alueita ovat kaupunkikeskustat, kaupunginosien keskustat sekä kuntakeskuk-
set. Palvelualue on kaupallisten palvelujen alue. Kaupallisten palveluiden lisäksi alu-
eella voi olla opetustoiminnan ja terveydenhuollon laitoksia. (Haapanala et al. 2003)  

Keskustaan ja palvelualueille suuntautuvia matkoja ovat työmatkat, koulu- ja opis-
kelumatkat sekä ostos- ja asiointimatkoja. Oppilaitoksiin kuljetuista matkoista pyöräile-
vien osuus on Tampereella varsin suuri, 11 % (Kalenoja 2005). Erityisesti koulujen, 
päiväkotien ja palvelutalojen läheisyydessä sekä asuinalueilla turvallisuus on ensisijai-
sen tärkeää. Moottoriliikenteen ja pyöräilyn kohtaamispaikossa tulee suunnitteluun 
kiinnittää erityishuomiota. Pyörätiet eivät saisi ristetä tasossa vilkkaimpien moottorilii-
kenteen pääväylien ja katujen kanssa. Lisäksi väylien näkemät on tarkistettava säännöl-
lisesti ja aurauslumille on oltava oma tilansa, jotta lumi ei peitä näkemiä tai vähennä 
liikennetilaa. (Pirkanmaan ELY-keskus et al. 2010) 
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Kuva 2.20. Kauppa-alueet tuottavat liikennettä, Amsterdam (Vaismaa 2009–2011). 

 
Virkistysalueita ovat esimerkiksi puistot, urheilu-, ulkoilu- ja uimaranta-alueet. 

Virkistysalueet voidaan jakaa tarkemmin niiden tarkoituksen tai sijainnin mukaan. Lo-
ma-asumisen alue voidaan luokitella tarkemmin muun muassa asunto-, matkailu- tai 
retkeilyalueeksi. Loma-asuminen liittyy aina vapaa-ajan viettoon. (Haapanala et al. 
2003) Vapaa-ajan matkat kuljetaan suurimmaksi osaksi henkilöautolla ja kävellen. Va-
paa-ajan matkoista pyörällä kuljetaan vain 2 % Tampereella. (Kalenoja 2005) 

Maakuntakaavassa liikenneväylät ja -alueet jaotellaan hallinnollisen ja toiminnalli-
sen luokan sekä liikennemuodon mukaan. Erityisalueiksi luokitellaan alueet, joilla on 
rajoitettua toimintaa ja joille yleisöllä ei yleensä ole vapaata pääsyä. Tällaisia toimintoja 
ovat esimerkiksi yhdyskuntateknisten tai energia huollon alue, jätteenkäsittelyalue, maa-
ainesten ottoalue, ampuma-rata ja puolustusvoimien alue. Suojelualueita ovat muun 
muassa hautausmaat, suojaviheralueet, luonnonsuojelualueet, muinaismuistoalueet ja 
säilytettävät rakennusalueet. Maa- ja metsätalousalueeksi luokitellaan maatalouden, 
kotieläintalouden suuryksikön, maisemallisesti arvokkaan pellon alueet tai muut alueet, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Maa- ja metsätalousalueella voi olla myös haja-
asutusta ja ulkoilu- sekä virkistyskäyttöä. Säilytettävät vesialueet merkitään myös 
omiksi alueiksi. (Haapanala et al. 2003) 

Maankäyttöalueista tärkeimpiä pyöräilyalueita matkatuotosten perusteella ovat asu-
misalueet. Keskusta alueet, koulut ja palvelualueet on myös huomioitava väylästön 
suunnittelussa. Toimintokeskittymien läheisyydessä tarvitaan laatutasoltaan parempia 
väyliä, sillä liikkujia on enemmän kuin haja-asutusalueella. 

Kuitenkaan yksittäiset tekijät maankäytössä eivät saisi liikaa ohjata väylätyypin va-
lintaa. Pyöräväylästö on tärkeä saada verkkohierarkialtaan yhtenäiseksi. Laadultaan 
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samanarvoisen väylän tulee jatkua mahdollisimman samankaltaisena eri liikenneympä-
ristöjen läpi. (Salermo 2011)  

2.2.2 Vyöhykkeet 

Maankäyttö voidaan jakaa yhdyskuntarakenteen mukaan päävyöhykkeisiin. Vyöhykkeet 
on jaoteltu niin, että vyöhykkeiden sisällä asuvien henkilöiden päivittäinen liikkumis-
tarve ja kulkumuotojen valinta on yhtäläistä. Jako helpottaa maankäytön ja liikennejär-
jestelmien suunnittelua. (Ristimäki et al. 2011) Vyöhykkeet kuvaavat hyvin liikkumis-
tottumuksia eli matkatuotoksia ja kulkutapaa. Liikennejärjestelmien tarjonnan näkökul-
masta on muodostunut seuraava jako kolmeen päävyöhykkeiseen; jalankulku-, joukko-
liikenne- ja autovyöhyke. (Kalenoja et al. 2008) Kuvassa 2.21 on esitetty vyöhykejako 
Tampereella. 
 

 
Kuva 2.21. Tampereen kaupunkirakenteen vyöhykkeet. (Tampereen kaupunki 2011a, 
muokattu). 

 
Jalankulkuvyöhykkeellä lyhyiden etäisyyksien takia matkat tehdään tyypillisesti kä-

vellen. Tarjolla olevien hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi joukkoliikenteen osuus 
on matkoissa suuri. Tampereen keskusta-alueen jalankulkuvyöhyke ulottuu noin 1,5–2,0 
km päähän Keskustorista ja jalankulun reunavyöhyke noin 2,0–2,5 km päähän. Alakes-
kuksissa jalankulun vyöhykeraja toiminnallisista keskuksista on noin kilometrin päässä 
ja reunavyöhykkeiden 1,0–2,0 km päässä. Jalankulun reunavyöhykkeellä kuljettujen 
matkojen etäisyydet ovat useiden kilometrien mittaiset, jolloin polkupyöräilyn merkitys 
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kasvaa huomattavasi. (Ristimäki et al. 2011; Kalenoja et al. 2008, s. 20–21; Tampereen 
kaupunki 2011a)  

Joukkoliikenteen vyöhykkeet on jaettu kahteen luokkaan. Intensiivisellä joukkolii-
kennevyöhykealueella laskennallinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 5 min ja joukkolii-
kennevyöhykkeellä 15 min. Joukkoliikennevyöhykkeillä etäisyys linja-autopysäkille 
tulee olla korkeintaan 250 m. (Tampereen kaupunki 2011a) 

Autovyöhykkeitä ovat taajama-alueet, jotka eivät täytä jalankulku- tai joukkoliiken-
nevyöhykkeille määritettyjä kriteereitä. Seudullinen autovyöhyke tarkoittaa taajaman 
ulkopuolelle jääviä alueita, joilla ei ole merkittävää joukkoliikennetarjontaa. (Ristimäki 
et al. 2011)  

Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeillä Tampereen keskustan läheisyydessä pol-
kupyörällä tehtyjen matkojen osuus on noin 10–11 % kaikista matkoista. Jalankulku-
vyöhykkeellä osuus on hieman pienempi. Autovyöhykkeillä pyörämatkojen osuus on    
8 %. (Kalenoja et al. 2008) 

2.2.3 Verkkohierarkia 

Lähtökohtana verkkohierarkian suunnittelussa tulee olla visio koko kaupunkikuvasta. 
Sen perusteella päätetään, mitä liikennemuotoja edistetään milläkin alueella. Verkko-
hierarkia luo pohjan pyöräväylien suunnittelulle. Se antaa pääpiirteet väylien laatu- ja 
palvelutasoille eri ympäristöissä. Verkkohierarkian tarkoituksena on ohjata liikenne 
käyttämään hierarkialtaan korkeatasoisempia väyliä niin, että esimerkiksi tontti- ja ko-
koojakadut jäävät vain paikallisliikenteen käyttöön. Hierarkialuokkien tulee näkyä visu-
aalisesti liikenneympäristössä, jolloin näkymä ohjaa tarkoituksen mukaiseen liikenne-
käyttäytymiseen. Kun reitistö ja hierarkialuokat ovat loogiset, liikkujien on mahdollista 
muodostaa mielikuva siitä, minkälainen esimerkiksi pyöräliikenteen pääreitti on ja mi-
ten sen liittymissä toimitaan. Kun pyöräilijät, jalankulkijat ja autoilijat osaavat odottaa 
tietyn tyyppistä liittymää, he osaavat myös ennakoida, jolloin liikenteen sujuvuus para-
nee ja vaaratilanteet vähenevät. (Vaismaa et al. 2011; Salermo 2011) 

Pyöräliikenneverkkoon kuuluvat pyörätiet, -kaistat ja ulkoilumaastot sekä kadut ja 
tiet, joilla on saavutettavuusmielessä merkitystä. (Helsingin kaupunki 2011) Kevyen 
liikenteen suunnittelu -ohje (1998) jakaa pyöräliikenneverkon pääreitteihin, alueverk-
koon ja lähiverkkoon. Pääverkko on pitkämatkaista nopeaa pyöräliikennettä varten taa-
jamissa ja taajamien välillä. Pääverkkoon kuuluvat Tampereella seudulliset pääreitit. 
Alueverkko johtaa liikenteen pääverkolle. Lähiverkko kokoaa korttelit ja niiden sisäisen 
liikenteen isommille väylille. Kuvassa 2.22 on pyöräliikenneverkon reittityyppien ti-
heyden suositeltavat etäisyydet. 
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Kuva 2.22. Verkkohierarkia kaavio (Tielaitos 1998, s. 34). 

 
Tampereen seudun pyöräilyverkossa on seitsemän seudullista pääreittiä. Ne ovat 

laatukäytäviä, joita pitkin pääsee sujuvasti Keskustorilta Teiskoon, Kangasalle, Lem-
päälään, Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Nokialle ja Hervantaan. Laatukäytävät muodostavat 
yhdessä alueellisten pääreittien kanssa Tampereen pyöräilyn runkoverkon. Runkover-
kon tukena lähiverkon reitit tarjoavat vaihtoehtoisia reittejä ja kortteleiden välisiä yhte-
yksiä. (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a) 

Kaupunkien ja kuntien välillä kulkevat valtakunnalliset pyöräilyreitit. Valtakunnalli-
sia pyöräilyreittejä on Suomessa 72 kappaletta ja ne kulkevat Suomen kauneimpien 
maisemien ja nähtävyyksien kautta. Tampereella kulkee kuusi valtakunnallista reittiä. 
Reitit kulkevat yleisillä teillä ja kuntien katu- ja pyörätieverkossa. Reitit on merkitty 
ruskeapohjaisilla pyörämerkeillä. (Pyöräilykuntien verkosto ry 2008)  

 Edellä mainittujen reittien lisäksi pyöräilyverkkoa täydentävät ulkoilureitistöt. Ul-
koilureitistöt ovat päällystämättömiä ulkoiluun ja virkistäytymiseen tarkoitettuja väyliä. 
Ulkoilureitit ovat valtion, kaupungin tai kunnan omistuksessa. (Tielaitos 1998) 

2.2.4 Liikenneväylät ja kulkumuodot 

Eri kulkumuotojen käyttämät liikenneväylät sovitetaan tarpeen ja verkkohierarkian mu-
kaan maankäyttöön. Väylät suunnitellaan kulkumuodon vaatimuksien mukaan eri levyi-
siksi ja eri mitoitusnopeuksilla. Peruskulkumuotojen, autojen, pyörien ja jalankulkijoi-
den, lisäksi täytyy ottaa huomioon esimerkiksi mopoliikenne, joka kulkee ajoradalla tai 
pyörätiellä liikennemerkin sen salliessa. (Tielaitos 1998) 

Liikenneväylällä saman kulkumuodon ominaisuudet, koko, muoto ja nopeus, voivat 
olla erilaiset. Esimerkiksi pyörätiellä pyörän leveys voi vaihdella normaalista polkupyö-
rästä perävaunulliseen pyörään eli 0,6-1,25 m välillä. Kapeimmilla pyöräväylillä ei 
pysty ajamaan suuren peräkärryn kanssa. Kulkuneuvon tai reitin valintaan voidaan ra-
joittaa muun muassa väylän leveydellä. (Tielaitos 1998) 
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Muiden kulkumuotojen ominaisuudet vaikuttavat myös pyöräväylien suunnitteluun. 
Esimerkiksi ajoradalla kulkeva raskas liikenne melullaan sekä suurella koolla heikentää 
pyöräilyn mukavuutta. Pyöräväylien suunnittelussa täytyy ottaa huomioon moottoriajo-
neuvoista myös joukkoliikenne omine väylineen ja pysäkkeineen. (Karppinen 2011) 
Kuvassa 2.23 eri kulkumuotojen reitit kulkevat saman liittymän kautta. 

 

 
Kuva 2.23. Pyöräteiden, jalkakäytävien, ajoratojen ja linja-autokaistojen risteäminen 
Hollannissa (Frusciante 2007).  

 
Väyläsuunnittelussa ensimmäinen lähtökohta on väylän toimivuus. Toimivuus pe-

rustuu väylän funktioon, käyttäjiin ja rakenteellisiin ratkaisuihin. Funktiolla tarkoitetaan 
väylän laatutasoa, verkkohierarkiaa ja saavutettavuutta.  Potentiaaliset käyttäjät ja hei-
dän kulkutapansa vaikuttavat väylän tarpeellisuuteen. Suunnittelussa funktion ja käyttä-
jämäärän avulla päätetään väylän rakenteellisista ratkaisuista ja mitoituksesta. (Vaismaa 
et al. 2011) 

Tarkasteltavia kulkumuotoja ovat etenkin henkilöautoilu, pyöräily ja jalankulku, 
mutta myös esimerkiksi rekat, kuorma-autot, linja-autot, mopot ja rullaluistelijat otetaan 
erillisinä tekijöinä huomioon. Liikennemäärien perusteella määritetään väylien poikki-
leikkaukset suunnitteluosuudella. Pääsääntöisesti eri kulkumuodot pyritään erottamaan 
toisistaan. Jos yhtä kulkumuotoa kuitenkin on vain vähän, ja se ei merkittävästi haittaa 
pääkulkumuodon liikkumista, niin väylä voi olla yhdistetty. (Seimelä 2011; Tielaitos 
1998) 

Kulkumuotojen mukaan määräytyvät väylien mitoitusnopeudet. Jalankulkunopeus, 
riippuen hieman matkan tarkoituksesta, on noin 4 km/h, pyöräilijöiden nopeus on noin 
15 km/h ja autojen 10–120 km/h. Pyöräilijöiden nopeudet vaihtelevat huomattavasti 
pyöräväylän laatutason mukaan. Korkealuokkaisilla pääreiteillä matkanopeus on keski-
määrin 18–22 km/h, pääreiteillä 15–18 km/h ja poikittaisilla reiteillä sekä keskustoissa 
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Kuva 2.24. Väylien materiaalierot selkiyttä-
vät väyläjakoa ja vaikuttavat myös kaupunki-
kuvaan (Hatanpäänvaltatie, Tampere)(2011). 

10–14 km/h. Alamäessä pyöräilijän huippunopeus voi nousta jopa nopeuteen 50 km/h. 
Kulkumuotojen suuren nopeusvaihtelun vuoksi varsinkin pääväylien on hyvä olla ero-
tettuja. Suomessa pyöräilyä ja jalankulkua ei tarvitse erottaa autoliikenteestä, jos väylän 
nopeusrajoitus on korkeintaan 40 km/h. (Tielaitos 1998) Hollannissa pääpyöräreiteillä 
pyöräilijöiden tavoitenopeus on 30 km/h, joten mitoitusnopeutena käytetään 30 km/h. 
Muiden kuin pääpyöräreittien mitoitusnopeus on 20 km/h. (CROW 2007) 

Kulkumuotojen muiden tarpeiden suunnittelu, kuten autojen pysäköinnin ja linja-
autojen pysäkkien sijainti, on tarpeen, jotta konfliktitilanteilta vältytään. Nämä eivät 
kuitenkaan ole este millekään väylätyypille, vaan lähinnä vain rajoituksia, joita tulee 
miettiä suunnittelun yhteydessä. (Tielaitos 1998) 

2.2.5 Miljöö 

Pyöräväylätyypin rakenne vaikuttaa maisemaan ja kaupunkikuvaan. Erityisesti pintama-
teriaalien valinnalla on vaikutus laatutasoon ja yhtenäisyyteen. Pyöräväylien materiaa-
liksi suositaan asfalttia, mutta erilaisilla 
jalankulkijoille tarkoitetuilla pintamate-
riaaleilla voidaan elävöittää kaupunki-
kuvaa. Lisäksi väylien ulkonäköä voi-
daan muokata katutilan rajaelementeillä, 
kuten valaistuksella, kadun kalusteilla ja 
varusteilla sekä aidoilla. Pyöräväylätyy-
pin valinnan yhteydessä on suunnitelta-
va myös näiden elementtien mahdolli-
nen sijainti viihtyisän ympäristön luomi-
seksi. Esimerkiksi erottelu aidoilla tai 
materiaaleilla voi selkeyttää eri kulku-
muotojen reitistöjä, mutta myös lisätä 
kadun houkuttelevuutta. (Tielaitos 1998; 
Rakennusvirasto 2004) 

Pyöräreitti on houkutteleva, kun ym-
päristö on viihtyisä ja reitti kulkee peril-
le mahdollisimman suoraan. Houkutte-
levuuteen ja joustavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat istutukset kadun varsilla, 
reitin linjauksen vaihtelevuus ja maas-
toon sovittaminen, virikkeellinen ympä-
ristö, avarat näkymät, tasoerojen välttäminen, jatkuvuus, vaihtoehtoiset reitit ja niiden 
opastus sekä valaistus. (Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus 2004, s. 26–
27)  

Jo rakennettujen alueiden ongelmana on ahtaus. Väylät on aikaisemmin mitoitettu 
pienemmille liikennemäärille, eikä liikenteen kasvuun ole aina varauduttu riittävällä 
mitoituksella. Kun väylän laatutasoa tai tarkoitusta halutaan muuttaa, tilaa ei välttämättä 
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ole riittävästi. Esimerkiksi kulkumuotojen erottelu vie enemmän tilaa kuin yhdistetty 
ratkaisu, joten erottelu liikennemäärien lisääntyessä ei ole aina mahdollista tilan ahtau-
den vuoksi. (Tielaitos 1998; Liikenne- ja viestintäministeriö 2010) 

Uusi pyöräväylätyyppi voi olla hankala liittää sujuvasti nykyiseen verkkoon. Muun 
muassa yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilytietä on hankala enää erotella niin, että kum-
mankin kulkumuodon reitti jatkuu loogisesti. Ongelmallisempia ovat liittymät, missä 
jatkuvuus katoaa helposti. (Salermo 2011) Väylätyyppiä valittaessa on otettava huomi-
oon ympäröivä rakennettu infrastruktuuri ja tarkistettava kuinka väylätyyppi sopii jo 
rakennettuun ympäristöön. 

2.2.6 Kunnossapito  

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (1987/669) määrä, 
että kunnan tai alueen tontin omistajan on velvollisuus pitää kadut ja puistot kunnossa ja 
puhtaana. Kadun kunnossapitäjä pitää kadun liikenteen tarpeen edellyttämässä tyydyttä-
vässä kunnossa.  

Pyöräilyn edistämisen vuoksi kunnossapidon taso on pidettävä korkeana. Hyvin pi-
detty tie lisää pyöräilyn mukavuutta. Lisäksi kunnossapidon puutteet niin kesä- kuin 
talviaikaan ovat turvallisuusriski, josta aiheutuu noin 25 % pyöräliikenteen yksittäison-
nettomuuksista. (Tielaitos 1998, s. 136) 

 

 
Kuva 2.25. Pyörätien kunnossapito kesäaikaan, Groningen (Vaismaa 2009–2011).  

 
Tilastojen mukaan talvipyöräily ei ole kesäpyöräilyä vaarallisempaa. Silti Suomessa 

on talvella yli kolme kertaa vähemmän pyöräilijöitä kuin kesällä. Suurimat syyt, miksi 
talvella ei pyöräillä, ovat kylmyys ja väylien liukkaus. Tutkimusten mukaan vain kesä-
aikaa pyöräilevistä noin 25 % pyöräilisi talvellakin, jos pyöräväylillä olisi parempi kun-
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nossapito. Paremmalla kunnossapidolla talvipyöräilyn määrä voitaisiin kaksinkertaistaa. 
(Liikenne- ja viestintäministeriö et al. 2003) 

Talvikunnossapidon tarve ja laatu jakaa väylät kolmeen luokkaan: K1, K2 ja ei tal-
vikunnossapitoa. Tampereella pyöräväylien kunnossapitoluokat on nimetty: A, B ja ei 
talvikunnossapitoa. A-luokan pyöräväylät tulisi hoitaa yhtä hyvin kuin pääkatujen ajo-
radat, mutta todellisuudessa ajoradat ovat ensisijaisia. (Seimelä 2011) Tampereen pyö-
räväylät aurataan väylästä ja urakoitsijasta riippuen leveydeltään 1,4–1,8 m Wille-
autoilla tai suuremmilla aura-autoilla. (Rannisto 2011) 

Auraus on nykyisellä kalustolla sitä helpompaa mitä leveämmät väylät ovat. Le-
veydeltään vähintään 2,5 metriä lumitilan kanssa on riittävä nykyiselle kalustolle on-
gelmattomaan auraukseen. Keskustan kapeat väylät, joilla liittymätiheys ja liikenteen 
määrä ovat suuri, ovat haasteellisia ja kalliita aurata, samoin alikulut. Ongelmallisempia 
väylätyyppejä aurauksen kannalta ovat rakenteellisesti esimerkiksi puilla tai pylväillä 
erotetut jalankulku- ja pyörätiet. (Seimelä 2011; Rannisto 2011) 

Aurauskalusto tulee sopeuttaa liikenneympäristön vaatimuksiin. Suomessa lähes 
kaikki väylät hoidetaan ajoratojen kunnossapitokalustolla. Euroopassa esimerkiksi Köö-
penhaminassa, Groningenissa ja Odensessa on kunnossapitokalusto erikseen pyöräteitä 
ja jalkakäytäviä varten. (Vaismaa et al. 2011) 

Jalankulku- ja pyöräteillä kunnossapito toteutetaan Suomessa alueittain. Muun mu-
assa Kööpenhaminassa pyörätiet kunnossapidetään teittäin, samaan tapaan kuten Suo-
messa ajoradat. Kunnossapidon suunnittelu reittikohtaiseksi parantaisi pyöräväylien 
kuntoa, eikä aurauskustannuksia tarvitsisi korottaa. Reittikohtaisessa kunnossapidossa 
aurauskalusto on helpompi valita reitin mukaan, jolloin samoilla auroilla ei tarvitse ajaa 
isoja torialueita ja kapeita pyöräteitä. (Salermo 2011) 

2.3 Pyöräilijät  

Pyöräilijöiden määrä pohjautuu maankäytön antamiin mahdollisuuksiin eli toimintojen 
sijoittelun synnyttämiin etäisyyksiin ja kulkumahdollisuuksiin. Kulkumuodon valinta on 
riippuvainen matkan päämäärästä ja reitin pituudesta. Matkan alku- ja loppumääränpään 
mukaan voidaan jaotella eri matkaryhmät, joita ovat kotiperäiset työmatkat, koulu- ja 
opiskelumatkat, ostos- ja asiointimatkat sekä vapaa-ajan matkat. Kuvassa 2.26 on esitet-
ty kulkutapajakaumat Tampereella vuonna 2005 eri matkaryhmittäin. (Kalenoja 2005) 
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Kuva 2.26. Kulkutapajakauma eri matkaryhmissä Tampereen sisäisillä matkoilla talvel-
la vuonna 2005 (Kalenoja 2005, s. 14, muokattu). 

 
Liikkujien ikä vaikuttaa eri kulkumuotojen suosimiseen. Polkupyörällä kulkevat eni-

ten 15–17-vuotiaat nuoret. Vähiten polkupyörää käyttävät yli 64-vuotiaat. Kuvassa 2.27 
on esitetty Tampereen seudulla asuvien miesten ja naisten kulkutapajakauma ikäryhmit-
täin talvella vuonna 2005. (Kalenoja 2005)  
 

 
Kuva 2.27. Tampereen seudulla asuvien miesten ja naisten kulkutapajakauma ikäryh-
mittäin talvella 2005 (Kalenoja 2005, s. 15, muokattu). 

 
Pyöräväylien suunnittelussa kaikkein tärkeintä on pyöräilijöiden määrä. Väylillä 

tarvittavaan erotteluun sekä mitoitukseen vaikuttavat väylien tulevat käyttäjät. Ikä vai-
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kuttaa liikkujien kokemustasoon liikenteestä ja asenteet antavat pohjan väylää käyttäjien 
liikennekäyttäytymiselle. Kaikki eivät liiku samalla nopeudella ja saman tietämyksen 
omaavina. Pyöräväylä tuleekin suunnitella väylän käyttäjien keskiarvon perusteella. 

Pyöräväylät voidaan jaotella joko käyttäjien tai käyttötarkoituksen mukaan. Uudessa 
Seelannissa pyöräily luokitellaan ”Cycle network and route planning guide” -ohjeen 
mukaan (2004) viiteen luokkaan: lähiseutupyöräily, työmatkapyöräily, urheilupyöräily, 
vapaa-ajan pyöräily ja matkapyöräily.  

Lähiseutupyöräilyä on oman asuinympäristön alueella pyöräily, kuten kauppamatkat 
ja lasten pyöräilyleikit. Pyöräilijöiden nopeus on alle 15 km/h. Lähiseutupyöräilijät eivät 
ole tottuneet suuriin liikennemääriin tai oppineet kaikkia liikennesääntöjä, joten väyläs-
tön täytyy olla erityisen turvallinen ja hyvin erotettu muusta liikenteestä. 

 Työmatkapyöräily sisältää aikuisten ja nuorten pyörämatkat työpaikoille ja koului-
hin. Pyörämatkat ovat usein pitkiä ja nopeus on noin 20–30 km/h. Tärkeintä työmatka-
pyöräilijöille ovat nopeat reitit, vaikka turvallisuudentunne ja mukavuus vähenisivätkin.   

Urheilupyöräilijöiden matkanopeus on usein yli 30 km/h. He arvostavat leveitä teitä 
ja reittejä, joilla ei ole viivytyksiä. Fyysisesti reitit vaativien kaltevuuskulmien kanssa 
miellyttävät osaa urheilupyöräilijöistä.  

Vapaa-ajan pyöräilyssä nautitaan pyöräilemisestä. Pyöräilijöillä ei ole kiire, vaan 
pyöräilyreitti kuljetaan rauhassa useimmiten pareittain tai ryhmissä. Vapaa-ajan pyöräi-
lijät kaipaavat pyöräilyä kauniissa maisemissa, joissa on vähän liikennettä ja alhainen 
nopeus. Tärkeintä heille ovat reitin helppous, mukavuus ja hyvät maastot.  

Matkapyöräilijät kulkevat pareittain tai ryhmissä pitkiä matkoja kuljettaen mukaan 
retkeilytavaroitaan. Matkan nopea eteneminen ei ole heille kovin tärkeää, mutta reitin 
pitää johtaa kiinnostavien kohteiden läpi. (Land Transport Safety Authority 2004) 

Kaupunkisuunnittelussa tärkeimmät pyöräilijäryhmät ovat lähiseutupyöräilijät ja 
työmatkapyöräilijät. Asuinalueilla väylästön tulee palvella lähiseutupyöräilijöitä. Kun-
takeskusten välillä ja reiteillä, jotka yhdistävät asuinalueita muihin toimintoihin, tulee 
väyläsuunnittelun palvella työmatkapyöräilijöiden tarpeita.  
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Kuva 2.28. Kaupunkipyöräilyä Euroopassa (Vaismaa 2009–2011, muokattu) 

 
Käyttäjien turvallisuus on ensisijainen asia väylästön rakenteessa. Liikkujat kuiten-

kin tuntevat turvallisuuden erilailla. Aikuiset, jotka pyöräilevät useasti, eivät koe turvat-
tomaksi ajoradalla ajamista, kun taas henkilöt, jotka eivät ole tottuneet nopeasti ajaviin 
autoihin, pitävät ajorataa vaarallisena. Käyttäjien kokemuksen mukaan esimerkiksi pyö-
rätiellä ajo tuntuu paljon turvallisemmalta kuin pyöräkaistalla ajo, vaikka tilastot osoit-
tavat, että pyöräkaistalla sattuu vähemmän onnettomuuksia. (Eriksson et al. 2009) 

Muu liikenne on sovitettavissa kaikkiin pyörätapahtumiin, kun autoliikenteen nope-
usrajoitus on alle 30 km/h. Silloin autot ajavat suunnilleen samaa nopeutta pyöräilijöi-
den kanssa ja liikenne voidaan mitoittaa pyöräilijän ehdoilla. Kun nopeusrajoitus on yli 
30 km/h, pyöräliikenne tulee sovittaa autoliikenteeseen ja on tehtävä ratkaisuja, joilla 
pyöräliikenne voi kulkea autoliikenteen rinnalla tai kokonaan omalla väylällä. (Saler-
mon 2011) 
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3 PYÖRÄILY TAMPEREELLA 

3.1 Suunnittelu 

Laki määrittää tieliikennesäännöt ja sen minkälaiset väylät ovat hyväksyttäviä. Suomes-
sa tieliikennelaki (1981/267) ja tieliikenneasetus (1982/182) muutoksineen määräävät 
väylien käytön ja perustyypit. Kevyen liikenteen suunnittelu -opas (Tielaitos 1998) on 
kattavin kevyen liikenteen suunnittelun ohjeista kertova teos. Tämä opas on myös Tam-
pereen tärkein ohjelähde suunnittelussa. Lisäksi Tampere käyttää omia katusuunnitte-
luohjeita, jotka on pääasiassa koottu Tielaitoksen oppaita päivittämällä. (Seimelä 2011)  

Nykyisin pyöräväylätyypin valinta ei aina perustu tarkkoihin numeerisiin arvoihin. 
Uudet väylät suunnitellaan ohjeen mukaan, mutta vanhojen väylien muutostyöt eivät 
nojaudu ohjeisiin, ja usein ei tilan puutteen vuoksi pystytä toteuttamaan edes minimi-
poikkileikkausta. Tampereella väylätyypin valinta tapahtuu lähes aina tapauskohtaisesti. 
Tärkeimmät valintaan vaikuttavat tekijät ovat:  

· jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä 
· moottoriajoneuvojen nopeus 
· väylähierarkia 
· asuinympäristö. 
Tampereen keskusta-alueella pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikennemääriä on 

laskettu jo 1980-luvulta asti. Muualla Tampereella liikennelaskentoja on tehty suunnit-
telutöitä varten vasta noin viiden vuoden ajan. Laskennoissa on todettu liikkujien suun-
nat ja sijainnit väylästöllä. Niiden perusteella on arvioitu pyörätien tarve ja soveltuva 
väylätyyppi. Väylätyyppiä valittaessa autojen todelliset nopeudet tarkistetaan aina tur-
vallisen valinnan takaamiseksi. Tällöin ratkaisut pohjautuvat todelliseen liikenneympä-
ristöön eikä vain ohjearvoihin. Pyöräily- ja jalankulkuverkoston väylähierarkian perus-
teella suunnittelija päättää väylän laatutason. (Seimelä 2011) 

3.2 Nykytila 

Tampereen nykyisen pyöräliikenneverkoston väylästö on riittävä. Yhteensä pyöräily-
verkostoa on noin 650 km (Seimelä 2011). Väylästön muodostamat reitit eivät kuiten-
kaan ole kaikkialla jatkuvia eikä niiden laatutaso ole yhtenäinen. Lyhyet, laatutasoltaan 
hyvät pyöräilyosuudet menettävät merkitystään, kun niitä ympäröi epäselvä pyöräily-
verkosto. Keskustassa ongelmana ovat myös kapeat väylät ja pyöräilyosuuksilla olevat 
esteet kuten pylväät ja pysäköidyt autot. (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a) 
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Tampereen pyöräverkolla on käytetty seuraavia väylätyyppejä: kaksisuuntainen 
pyörätie, yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja pyöräily ajoradalla. Lisäksi keskustassa on 
kävely- ja puistokatuja, joilla pyöräily on sallittu.  

Tampereen seudun pyöräliikenneverkko koostuu seudullisista pääreiteistä, alueelli-
sista reiteistä, lähireiteistä ja muista pyöräreiteistä, kuten ulkoiluun tarkoitetuista reiteis-
tä. Valtakunnalliset pyöräreitit ohjaavat pyöräilijät Tampereen kauneimpien seutujen 
läpi. Seudullisia pääreittejä on Tampereen seudulla seitsemän, ja ne johtavat Keskusto-
rilta Teiskoon, Kangasalle, Lempäälään, Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Nokialle ja Hervan-
taan. Seudulliset pääreitit ovat suurimmaksi osaksi yhdistettyjä jalankulku- ja pyörätei-
tä. Kuvassa 3.1 on Tampereen seudun pyöräilykartasta otettu Tampereen keskustan lä-
hiympäristön osuus. 
 

 
Kuva 3.1. Tampereen seudun pyöräilykartta 2011 (Tampereen kaupunki et al. 2011). 

 
Tampereen keskustan nykyiset pyöräväylät sekä rakenteilla että suunnitteilla olevat 

väylät on esitetty kuvassa 3.2. Tammerkosken itäpuoleisella pyöräverkostolla on yh-
teyspuutteita enemmän kuin länsipuolella, joten lähivuosien investoinnit kohdistuvat 
enimmäkseen sinne. (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a)  

 

Valtakunnallinen pyöräreitti 
 

Seudullinen pääreitti 
 

Pyörätie 
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Kuva 3.2. Tampereen keskustan nykyiset pyöräväylät sekä rakenteilla ja suunnitteilla 
olevat väylät vuonna 2011 (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008, s. 14, muokattu). 

 
Tampereen seudulliset pääreitit kohtaavat toisensa keskusta-alueella. Lännestä päin 

tultaessa seudullinen pääreitti kulkee Paasikiventien viertä. Ydinkeskustaan tultaessa 
reitti jatkuu Sepänkadulle ja siitä Puutarhakatua pitkin itään päin. Keskustorin kohdalla 
reitissä on katkos. Tammerkosken yli seudullinen pääreitti kulkee Hämeenkatua pitkin 
ja siitä se edelleen johtaa Itsenäisyydenkadulle, jonka päässä se haarautuu Teiskoa ja 
Kangasalaa kohti. Vuonna 2012 valmistuu Rongankadun alikulku, jolloin seudullinen 
pääreitti siirtyy Hämeenkadulta Rongankadulla. Tällä järjestelyllä pääreitin jatkuvuus 
säilyy myös Tammerkosken ja rautatien kohdalla. Rongankadulta reitti tulee jatkumaan 
rautatien alituksen jälkeen Vellamonkadulle, jossa pyöräväylä on rakenteilla. Etelästä 
tultaessa seudullinen pääväylä kulkee Hatanpään valtatien vieressä. (Seimelä 2011; 
Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a)  

Seudullisten reittien väylätyypit vaihtelevat keskusta-alueella. Paasikiventien vierel-
lä kulkee välikaistalla erotettu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Sepänkadulla on reu-
nakivellä erotettu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Puutarhakadulla on kadun pohjois-
puolella kaksisuuntainen pyörätie, joka on erotettu jalankulusta leveällä erotuskaistalla, 
jossa on puurivistö (kuva 3.3). Puutarhakatu on selvästi seudullisen pääreitin laadukkain 
osuus Tampereen keskustassa. Puutarhakadun pyörätie on myös Tampereen ydinkes-
kustan ainoa itä-länsisuuntainen pyörätieosuus, jota voidaan nykyään kutsua pääreitiksi 
(Karppinen 2008). Puutarhakadun pyörätien leveys on 2,45 m, jota olisi jopa varaa le-
vittää 5,3 m leveän ajoradan puolelle (Tampereen kaupunki & Sito Tampere Oy 2008).  
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Kuva 3.3. Puutarhakadun pyörätie on Tampereen keskustan laadukkaimpia pyöräväyliä 
(2011). 

 
Hämeenkadulla (kuva 3.4) pyöräilijät kulkevat ajoradasta reunakivellä erotetulla 

yhdistetyllä jalankulku- ja pyörätiellä. Hämeenkadulla on useita kauppoja ja terasseja, 
jotka vievät tilaa ja heikentävät pyöräilijöiden kulkua. Itsenäisyydenkadulla pyöräilijöil-
le on myös vain reunakivellä erotettu yhdistetty väylä. Uudeksi seudulliseksi pääreitiksi 
suunniteltu Rongankadun pyörätie on erotettu ajoradasta reunakivellä ja jalankulusta 
kapealla kiveyksellä. Hatanpään valtatien vierellä kulkee reunakivellä ajoradasta erotet-
tu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Linja-autoaseman kohdalla pyörätie on erotettu 
materiaalien avulla rinnakkaiseksi jalankulku- ja pyörätieksi. 

 

 
Kuva 3.4. Hämeenkadulla on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Jalankulkijoita on niin 
paljon, että pyöräileminen on lähes mahdotonta, Tampere (2011). 
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Yhdistetyt väylät, joita lähes kaikki nykyiset seudulliset pääväylät ovat, eivät ole 
keskustaympäristön tavoitepääverkoston tasoisia. Tampereella nykytilanteen pyöräver-
koston ongelmana on, että liikenneympäristössä mikään muu, kuin pienet pyöräilyopas-
teet suunnista ja etäisyyksistä, eivät kerro seudullisen pääreitin sijaintia. Seudullisen 
pääreitin sijainti selviää vain kartasta. Reitistöä tulisi parantaa niin, että pyöräilijät ja 
myös muut kulkumuodot huomaisivat, missä seudullinen pyöräilyn pääreitti kulkee.  

Alueellisia pyöräilyn pääreittejä ovat lähes kaikki kuvan 3.2 pyöräväylistä. Nykyti-
lanteessa itä-länsisuuntaisia ydinkeskustan läpi johtavia alueellisia pääreittejä ovat Hä-
meenkadun itäpää ja Rongankatu. Lisäksi alueellisia pääreittejä kulkee etelässä Ratinan 
kohdalla Tampereen Valtatien vieressä, ja pohjoisessa on valmistumassa Tammerkos-
ken ylittävä Palatsin silta. 

Tampereen keskustassa kulkee useita pohjois-eteläsuuntaisia alueellisia pääreittejä. 
Länsiosassa menee viihtyisä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie kortteleiden välistä. Siitä 
reitti jatkuu etelään Koulukadulle, jossa on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie (kuva 3.5). 
Koulukadulla ainoastaan liikennemerkki kertoo pyöräilijöiden kulkupaikan. Tällaiset 
jalkakäytäviltä näyttävät yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet sekoittavat liikennekäyttäy-
tymistä, sillä pelkkä liikennemerkki tien päässä on huomaamaton ja pyöräilijät saattavat 
ajaa vaihtoehtoisesti myös toisella puolella olevaa jalkakäytävää tai ajorataa pitkin. 
Hämeenpuisto on toinen länsipuolen alueellinen pääreitti. Hämeenpuistossa on päällys-
tämätön yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Hämeenpuistossa pyöräilyn sujuvuutta häi-
ritsevät erityisesti kadut, jotka kulkevat puiston poikki.  Kolmas länsipuolen pohjois-
etelänsuuntainen reittivaihtoehto on Kuninkaankatu. Kuninkaankatu alkaa pohjoispääs-
sä yhdistetyllä jalankulku- ja pyörätiellä, jonka jälkeen pohjois-eteläsuuntaisesti väylä-
tyypit ovat kävelykatu, yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja pyörätie, joka on erotettu 
maaliviivalla jalankulusta. Kuninkaankadun väylä on epäyhtenäinen ja kaipaa selkiytys-
tä.  

 

 
Kuva 3.5. Koulukadun alueellinen pääpyöräreitti pohjoiseen päin. Ajoradan vasemmal-
la puolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jolle pyöräily on osoitettu. Sen sijaan 
oikealla puolella on jalkakäytävä, jossa pyöräily on kielletty. (Google maps 2011) 
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Keskustan itäosassa pohjois-eteläsuuntaisia alueellisia pääreittejä on huomattavasti 
harvemmassa. Hiekkapintainen Tammerkosken rannan reitti on kaunis, mutta ei palvele 
nopeaa liikennettä. Seuraava reitti itäpuolella on Tammelan puistokatu ja Yliopistonka-
tu, joiden itäpuolella on ajoradasta leveällä välikaistalla erotettu yhdistetty jalankulku- 
ja pyörätie. Ajoratojen länsipuolilla on tyyliltään samanlaiset väylät ilman pyöräilyn 
sallivaa liikennemerkkiä. Pyöräväylä tulisi myös tällä osuudella merkitä selvemmin. 
Kalevan puistotiellä lähes koko osuudella on molemmin puolin yhdistetty jalankulku- ja 
pyörätie. Pyöräilyä pyritään kuitenkin ohjaamaan tien itäpuoleiselle väylälle.  

Lueteltujen alueellisten pääreittien lisäksi keskusta-alueella on muita lyhyempiä 
pääreittiosuuksia sekä muita pyöräily-yhteyksiä, jotka täydentävät verkkoa. Koko kes-
kustan alueella alueellisia pääreittejä tulisi parantaa niin, että ne erottuisivat houkuttele-
vina pyöräväylinä muiden reittien joukosta.  

Muita hyviä osuuksia, jotka eivät kuulu pääreitistöön ovat Pyhäjärven rannan yhdis-
tetty jalankulku- ja pyörätie sekä Laukonsilta Ratinassa. Pyhäjärven rannan pyöräi-
lyosuus on erityisen viihtyisä ja järvinäkymä tuo esille Tampereen parhaat puolet. Kes-
kustaan mentäessä reitti jatkuu Laukonsillalle, joka ylittää Ratinan suvannon (kuva 3.6). 
Silta on näyttävä uutuus Tampereen pyöräily- ja jalankulkuverkossa. Silta mahdollistaa 
lyhyemmän reitin Laukontorille. Laukontorilta eteenpäin keskustaa kohti pyöräily-
yhteys kuitenkin on katkonainen. (Vaismaa 2011) 

 

 
Kuva 3.6. Laukonsilta valmistui kesällä 2010, Tampere (2011). 
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Talvella osa pyöräreiteistä palautetaan jalkakäytäviksi. Muun muassa Hämeenkadun 
ja Itsenäisyydenkadun yhteydet ovat pyöräilykäytössä vain kesäisin. Tämä lisää pyörä-
reittien epäjatkuvuuskohtia merkittävästi. (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a) 

3.3 Kehittämistarpeet 

Tampereella pyöräväylien suunnittelu varsinkaan katua parannettaessa ei tapahdu aina 
täysin suunnitteluohjeiden mukaan. Kun pyöräväylät on suunniteltu tapauskohtaisesti, 
pyöräväylästöstä kokonaisuudessaan ei ole muodostunut homogeenista ja jatkuvuudessa 
on ongelmia. Suunnitteluohjeissa väylätyypin valintakriteerit ja mitoituksen minimiar-
vot eivät ole aivan ajan tasalla eikä niitä ole niin selkeästi määritetty, että niiden mukaan 
olisi helppo toimia. Suunnitteluohjeessa ei muun muassa kerrota, koska pyöräväylä kes-
kusta-alueella voidaan jättää rakentamatta. Suunnitteluohjeisiin kaivataan lisäksi liiken-
neympäristön parempaa huomioon ottamista, jolloin pyöräväylätyypin valintaan vaikut-
taisivat vahvasti ainakin asuinalueen koko ja asukasluku sekä alueen vyöhykkeellinen 
sijainti. Myös maankäytön ja verkkohierarkian kokonaisuus tulee tarkastella suunnitte-
luvaiheessa. (Seimelä 2011) 

Tampereen teknillinen yliopisto teki vuonna 2011 Pykälä-kyselyn, tyytyväisyys-
kyselyn, jossa noin 650 henkilöä vastasi Tampereen jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita 
koskeviin kysymyksiin. Yleisen mielipiteen mukaan pyöräliikenneverkko on hyvä muu-
alla kuin keskusta-alueella. Keskusta-alueen pyöräväyliä tulisi parantaa ja toiveiden 
mukaan myös lisätä. Kyselyn mukaan monen mielestä Tampereella keskitytään liikaa 
autoiluun, jolloin pyöräilyyn jää liian vähän tilaa. Pyöräilyn sujuvuus heikkenee oleelli-
sesti pyörätielle sijoitettujen pylväiden, linja-autoa odottavien ihmisten ja pyörätielle 
pysäköityjen autojen takia. Kun pyöräily pyörätiellä on hankalaa, pyöräilijät menevät 
ajoradalle tai jalkakäytävälle, jolloin autojen ja jalankulkijoiden kanssa syntyy konflik-
teja. Toivomuksena on myös, että eri kulkumuodot saisivat omat erotellut väylät. Tam-
pereelle on usein rakennettu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, vaikka tarvetta olisi ja-
kaa jalankulku ja pyöräily omille osuuksilleen.  

Tampereella ei ole pyöräkaistoja, jotka Euroopan huippupyöräilykaupungeissa miel-
letään hyväksi väylärakenteeksi keskustoihin ja etenkin työmatkapyöräilyyn. Pyörä-
väylätyypin valinnassa pitäisi ottaa huomioon erityisesti kaikkien kulkumuotojen lii-
kennemäärät. Niistä selviäisi todellinen tarve erotellulle liikenteelle. Usein varsinkin 
keskustassa erottelun ongelmana on tilan puute, jonka vuoksi joudutaan alittamaan mi-
nimimitoituksia (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a s. 8). Sujuva ja turvallinen 
kulku vaatii varsinkin kohtaustilanteissa riittävän leveitä väyliä. Tampereella vain vali-
tettavan harvoin ajorataa kavennetaan, jotta jalankulku ja pyöräily saisivat lisää tilaa. 
(Seimelä 2011) 

Pykälä-kyselyssä (2011) huomattavan monen mielestä Tampereen pyöräilyreitistö ei 
ole homogeeninen ja pyöräväylien vaihtuvia väylätyyppejä on vaikea seurata. Pyöräily 
ja myös jalankulku varsinkin ydinkeskustassa koettiin turvattomaksi ahtaiden väylien 
takia. Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovatkin keskustan kevyen liikenteen kehittämis-
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suunnitelmassa v. 2008–12 (2008a) mainitut pääreitit ja ydinkeskustan väylästö. Reitis-
tölle tulisi lisätä pelkästään pyöräilylle tarkoitettuja väyliä ja lisäksi ainakin viitoitusta, 
liikennemerkkejä ja muita merkintöjä tulisi parantaa, jotta reitit olisivat loogisia ja jat-
kuvia. (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008a) 

Pyöräliikenneverkko epäselvine jatkuvuuskohtineen hidastaa pyöräilyä ja on muu-
tenkin epämiellyttävä. Pyöräväylät ja niiden jatkuvuus liittymissä tulisi olla niin selkeä, 
että myös autoilijat ja kävelijät havaitsisivat ne. Esimerkiksi Laukonsillalta Laukontoril-
le tultaessa, pyörätie katkeaa ja sallittuja pyöräilyreittejä joutuu etsimään (Vaismaa 
2011). Jatkuvien pyöräteiden tulee ulottua kaikkiin keskeisiin kaupunkikohteisiin. Kau-
pungissa tulee olla pääreitti tai pääreitistö, joka on laadullisesti paras ja jota suositaan 
eniten. Pyöräilijät tarvitsevat oman väylän vilkkaiden moottoriajoneuvoliikennereittien 
varrelle. Rauhallisilla keskusta-alueilla pyöräilijöille riittää usein pyöräkaista. Pyörät 
voivat kulkea ajoradalla, kun autojen nopeus on alhainen. Asuntokaduilla autojen määrä 
ja nopeustaso on usein niin vähäinen, että siinä pyöräily on turvallista. (Jyväskylän pyö-
räilyseura ry 2011)  

Tampereella monissa liittymissä on myös selkeyttämistarvetta (Seimelä 2011). Rei-
tin jatkuvuuden epämääräisyys on suurin liittymäkohdissa. Liittymistä tulisi tehdä niin 
selkeitä, että autojen ja pyöräilijöiden väistämisvelvollisuuksissa ei tule epäselvyyksiä. 
Useasti pyörätie on rakennettu ajoradan rakentamisen jälkeen, jolloin liittymän kokonai-
suus jää puutteelliseksi ja pyörätien jatkuvuus epäselväksi. Liittymäkohdissa pyörätie 
saattaa katketa tai se ei johda liittymän joka haaralle loogisesti. Esimerkiksi tonttikadul-
ta pääseminen ajoradan toisella puolella olevalle pääpyörätielle on vaikeaa, jos suunnit-
telussa ei ole ajateltu pyöräilijöitä (kuva 3.7). Tonttikadulta tultaessa pyöräilijä ylittää 
ajoradan ja sen jälkeen joutuu usein ylittämään myös pyörätien reunakiveyksen sekä 
mahdollisen välikaistan parhaaksi katsomastaan kohdasta, sillä tonttikadulta ei aina joh-
da minkäänlaista pyöräväylää pääreitille. (Karppinen 2011).  

 

 
Kuva 3.7. Tonttikadulta ei johda reittiä pyörätielle. Jatkuvuudessa on kehitettävää.  
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Pääreitit ja muut vilkkaat reitit on hyvä viedä ajoradan yli eritasossa. Esimerkiksi 
vilkasliikenteisen Viinikan liittymä läpi kulkee seudullinen pääreitti (kuva 3.8). Kuiten-
kin eritaso olisi sujuvampi ja turvallisempi ratkaisu. Toinen vaihtoehto on siirtää seudul-
linen pääreitti kokonaan pois liittymästä. Liikennevalot toimivat usein painonapilla, 
mikä hidastaa pyöräilyä, eikä valojen vaihtumista aina jakseta odottaa. Myös Pykälä-
kyselyn mukaan painonapit koettiin hankaliksi. 
 

 
Kuva 3.8. Viinikan liittymä toimisi paremmin liikennejärjestelyillä, jossa autoliikenne ja 
pyöräily olisi sijoitettu eri tasoihin, Tampere (2011). 

 
Tampereella reunakiveykset, jotka kulkevat pyöräteiden poikki, haittaavat ja ärsyt-

tävät pyöräilijöitä. Terävimmät kiveykset saattavat jopa puhkaista pyörän renkaan. Ki-
veykset heikentävät myös turvallisuutta, sillä pyöräilijät joutuvat keskittymään reunan 
yli menemiseen liikenteen tarkkailun sijaan. (Tampereen kaupunki & A-insinöörit 2008 
a ja b; Jyväskylän pyöräilyseura ry 2011; Tampereen teknillinen yliopisto 2011)  

Keskustan pääreiteillä on useita laadullisia ongelmia, joita tulisi pohtia jo verkko-
hierarkiaa mietittäessä. Esimerkiksi Hämeenpuiston pyöräväylä ei ole laadullisesti tar-
peeksi hyvä pääreitiksi. (Vaismaa 2011) Laadullisia ongelmia katualueen tilanahtauden 
vuoksi tullaan mahdollisesti havaitsemaan Vellamonkadulla, josta on tulossa uusi seu-
dullinen pääreitti Tampereen keskustan läpi.  

Talvikunnossapito on oleellinen osa esteettömyyttä. Tampereen teknillisen yliopis-
ton (2011) keräämän palautteen mukaan Tampereen pyöräväylien kunnossapito ei ole 
riittävää. Etenkin talvikunnossapitoa tulisi parantaa. Talvikunnossapito jaetaan Tampe-
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reella kolmeen luokkaan jotka ovat: A-luokka (samaa tasoa kuin pääkaduilla), B-luokka 
ja ei talvikunnossapitoa. A-luokan pyörätiet aurataan usein pääkatujen jälkeen, jolloin 
työmatkapyöräilijät ovat jo menneet. Aurauksen ongelmana ovat ahtaat katutilat ja 
poikkileikkauksen vaihtelevuus pyöräteillä. Alikulut ovat myös joskus niin ahtaita, että 
ne jäävät auraamatta. (Seimelä 2011) Pyöräväylien yhtenäisyys auttaisi myös aurauk-
sessa, jolloin aura voisi ajaa koko reitin samalla lailla.  

Tampereen pyöräilyn tärkeimmät kehityskohteet ovat seitsemän seudullisen reitin 
parantaminen vähintään laatukäytävätasoiseksi sekä keskustan pyöräväylien parantami-
nen. Parannustyöt on aloitettu Rongankadun alikulun ja Palatsinsillan rakentamisella. 
Rongankadun alikulku mahdollistaa uuden itä-länsisuuntaisen reitin. Palatsinsilta, jonka 
on tarkoitus valmistua vuonna 2012, puolestaan tuo uuden yhteyden Tammerkosken yli 
ja auttaa samalla myös pohjois-eteläsuuntaista liikennettä. Lisäksi Hämeenkadun käyttö 
ja katutilan jako on tarkoitus suunnitella uudelleen. Seudullisille pääreiteille suunnitel-
laan laatukäytäväkriteeristöä hyvän laatutason takaamiseksi. (Seimelä 2011) 
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4 PYÖRÄVÄYLÄTYYPPIEN VALINTAKRITEE-
RISTÖN LUOMINEN 

Valintakriteeristön luomista ohjaavat liikennepoliittiset päätökset. Jotta kaupunkikuva 
voi kehittyä yhtenäiseksi, liikennepolitiikan taustana tulee olla rohkea visio ja koko-
naiskuva kaupungin ilmeestä ja rakenteesta. Päämäärien saavuttamisen apuvälineenä 
tulee olla kaupunkistrategia. Kaupunkistrategia on yhteiseen visioon pohjautuva kehit-
tämispolitiikka. Pitkän ajanjakson suunnitelman avulla kaupunkia voidaan kehittää pala 
palalta. (Vaismaa et al. 2011) Tässä työssä on pyritty luomaan valintakriteeristö, jolla 
parannetaan pyöräilyn asemaa pyöräilyn huippukaupunkien ohjeistuksen mukaisesti.  

Pyöräväylien väylätyypin valintaan on otettu esimerkkejä pyöräilyn huippumaista ja 
-kaupungeista. Hollanti on panostanut erinomaisesti pyöräilyyn. Hollannissa kaikista 
matkoista pyöräilyn osuus on noin 26 % (CROW 2007, s.11). Esimerkiksi Helsingin 
tekeillä olevaa pyöräväylien suunnittelua koskevaa ohjetta on koottu suurimmaksi osak-
si Hollannin ohjeen pohjalta. Helsingin ohjeeseen tarkennetaan pyöräväylien suunnitte-
lua, niiden mitoitusta ja annetaan esimerkkejä toimivista ratkaisuista. (Salermo 2011)  

Ruotsissa jalankulku- ja pyöräväylistä on tullut entistä tärkeämpiä liikkumisen li-
sääntymisen vuoksi. Pyöräilyä on lisännyt erityisesti polkupyöräilyn yleistyminen ja 
etenkin talvipyöräilyn kasvu. Pyöräväylien käyttöä ja huoltoa on alettu suunnitella entis-
tä tarkemmin. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010) Ruotsin pyörä-
väylästö ja liikenteelliset ratkaisut ovat hyvä malli siitä, kuinka valmiiksi rakennetuille 
alueille saadaan toimivat pyöräverkostot (Vaismaa 2011). Suomen naapurivaltioista 
myös Norja on alkanut kehittämään pyöräväylästöään entistä tehokkaammin. 

Tanska on tunnettu hyvistä pyöräilyolosuhteistaan. Kööpenhamina on nimetty Eu-
roopan pyöräilypääkaupungiksi. Pyöräily on siellä suosittu kulkumuoto, koska se on 
nopea ja helppo tapa liikkua. Erityisesti työmatkapyöräilijöiden osuus Kööpenhaminas-
sa on huomattava. (Vaismaa et al. 2011, s. 48)  

Tässä tutkimustyössä on selvitetty erityisesti väyläratkaisuiden sopivuutta Tampe-
reelle. Suomalaisten kaupunkien pyöräväylien toteutus ja niistä saatu palaute antavat 
suoraan esimerkin siitä, mikä Suomessa on toimivaa ja mikä ei. Helsinki ja Oulu ovat 
esimerkilliset suomalaiset kohteet. Helsingissä kehitetään väylästöä sujuvammaksi ja 
suureen kaupunkiin sopivammaksi. Oulussa puolestaan sisäisistä matkoista jopa 21 % 
tehdään pyörällä. Pyöräily on siellä arkipäivänen liikkumismuoto, jonka mahdollistaa 
yli 600 km kattava jalankulku- ja pyöräliikenteen verkko (Oulu tekninen keskus 2011). 
Oulussa pyöräilijöiden määrä on suuri, vaikka talviaika on pidempi kuin eteläisessä 
Suomessa.  
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Tässä luvussa on esitelty Tampereelle sopivan ohjeistuksen perustaksi useiden eri 
maiden ohjeet pyöräväylätyypin valintakriteereistä. Liitteissä 1–4 on kooste tuloksista. 
Liitteitä voidaan käyttää ohjeistavana mallina Tampereen pyöräväylätyypin valintaa 
tehtäessä. Liite 1 on ohjeistus pyöräväylätyypin valintaan, liite 2 jalankulun ja pyöräilyn 
erotteluun, liite 3 risteämisen valintaan ja liite 4 muihin suunnitteluun vaikuttaviin teki-
jöihin.  

4.1 Pyöräväylien verkkohierarkia 

Verkkohierarkia antaa perusteet toimivaan väylästöön. Kaupunkistrategian tulee määrit-
tää eritasoiset reitit. Pääreittien tulee johtaa kuntakeskuksista toisiin, ja alempitasoinen 
verkko johtaa liikenteen pääreiteille. Kaupungin ydinkeskustaan on päästävä helposti, 
mutta keskusta tulee rauhoittaa läpikulkuliikenteeltä. 

Hollannissa pyöräilyn väylähierarkia jaetaan Suomen suunnitteluohjeen tapaan kol-
meen osaan. Reittien kriteerit erottelun ja mitoituksen suhteet ovat kuitenkin laaduk-
kaampia kuin Suomessa.  

Hollannin verkkohierarkian jaottelu: 
· Pääreitit: yhdistävät keskustat, joiden etäisyys 5–15 km, laadukkaita, maksimi 

erottelu jalankulkijoihin ja autoihin, vähintään 3 m leveitä, vähän risteämisiä  
· Paikalliset pääreitit: yhdistävät lähikeskukset, vilkkaat väylät, usein erottelu 

moottoriliikenteen kanssa 
· Paikalliset reitit: yhdistävät naapurustot, rauhallisilla alueilla, ei ole aina välttä-

mätöntä erottaa moottori- ja jalankulkuliikennettä, tuovat oikoteitä, voi pyöräillä 
kävelykadun kautta, yksisuuntaisilla kaduilla pyöräily toiseen suuntaan sallittu. 

Myös muissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Ranskassa ja Puolassa pyritään samoi-
hin väylähierarkian perusteisiin. Hollannissa pääreittien pyöräilijämäärä on yli 2000 
pp/vrk, paikallisten pääreittien 500–2500 pp/vrk ja paikallisten reittien alle 750 pp/vrk. 
(PRESTO 2010b) 

Ruotsin ohjeistuksessa on annettu tarkemmat ohjeet ajoradasta eroteltujen pääväyli-
en tarpeellisuuteen. Perusajatuksena on, että vilkkaat pyörätiet tulee erottaa ainakin 
moottoriajoneuvoliikenteestä, mutta mieluiten myös jalankulusta. Ruotsissa pääreittien 
ohjeistus ei ihan ole laatupääväylätasoista, mutta sen suuntaista ohjeistusta on kuitenkin 
lisätty. Pyörätiet, jotka on selkeästi erotettu ajoradasta ja jalankulusta, ovat turvallisia, 
sujuvia ja nopeita reittejä etenkin työmatkaliikenteeseen ja koulureiteille. Niiden tarve 
voidaan perustella kahden keskuksen välisellä pyörävirralla. Ruotsissa ajoradasta erotet-
tu pyörätie katsotaan tarpeelliseksi taulukon 4.1 mukaisilla keskustojen väestömäärillä 
ja niiden etäisyyksillä. (Kågesson 2007) 
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Taulukko 4.1. Kaavio, jolla Ruotsissa arvioidaan ajoradasta erotetun pyörätien tar-
peellisuus kahden keskustan välillä (Kågesson 2007, s. 16).  

Väestömäärä pienemmässä 
keskustassa (henkilöä) 

Pisin etäisyys  
keskuksien välillä  

500 – 1 000 3 km 
1 000 – 2 000 6 km 
2 000 – 5 000 10 km 

5 000 – 10 000 12 km 
10 000 – 20 000 15 km 

> 20 000 20 km 
 
Yli 15 km pitkä pyörämatka ei ole houkutteleva vaihtoehto työmatkaa ajatellen, ja 

silloin liikennemuodoksi valitaan yleensä jokin muu kuin pyöräily. Yli 15 km matkoilla 
pyörätien kannattavuutta tuleekin harkita myös muiden perusteiden pohjalta. Koulumat-
kat, jotka ajetaan polkupyörällä, ovat usein peruskoulussa alle 3 km ja lukiossa korkein-
taan 4 km. Näille matkoille muista liikennemuodoista rakenteellisesti erotellut pyörätiet 
ovat turvallisin vaihtoehto. (Kågesson 2007) 

Ruotsin ohjeen perusteella voidaan tarkastella Tampereen ajoradasta, ja mieluiten 
myös jalankulusta, erotettujen laatupääväylän tasoisten väylien tarvetta seudullisilla 
pääreiteillä. Tampereen keskustassa on noin 40 000 asukasta. Aluekeskustoiden väkilu-
vut ovat pienempiä, joten ne määrittävät laatupääväylän tarpeen. Taulukossa 4.2 on esi-
tetty seudullisten pääreittien erottelutarve, aluekeskustojen väkiluvut ja etäisyydet Tam-
pereen keskustasta.  

 
Taulukko 4.2. Tampereen ajoradasta erotettujen pyöräteiden tarve (Tampereen kau-
punki 2010; Väestörekisterikeskus 2011; Tampereen kaupunki et al. 2011). 
Keskusta – aluekeskus Väkiluku alue-

keskuksessa 
Etäisyys Erotetun pyörä-

tien tarve 
Keskusta – Aitolahti 1 300 15 km Ei 
Keskusta – Kangasala 30 000 18 km Kyllä 
Keskusta – Lempäälä 21 000 23 km Harkittava 
Keskusta – Pirkkala 18 000 10 km Kyllä 
Keskusta – Ylöjärvi 31 000 14 km Kyllä 
Keskusta – Nokia 32 000 15 km Kyllä 
Keskusta – Hervanta 23 000 9 km Kyllä 

 
Ohjeen mukaisesti Kangasalle, Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Nokialle ja Hervantaan joh-

tavista seudullisista pääväylistä olisi tehtävä ainakin lähes pyöräilyn laatupääväylän 
tasoisia. Aitolahteen menevän väylän ei tarvitse olla näin laadukas. Toisaalta Aitolahden 
väkilukuun on laskettu vain Nurmen, Aitoniemen ja Sorilan alueet, joten potentiaalisia 
pyöräilijöitä on pohjoisessa enemmänkin. Pelkästään Aitolahden väkiluvun laskenta on 
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perusteltu sillä, että etäisyys kasvaa pohjoiseen mentäessä niin, että pyöräily ei ole enää 
houkutteleva kulkumuoto. Lempäälään on Tampereen keskustasta matkaa 23 km, jol-
loin laatupääväylän tarvetta on harkittava. Väylän varrella sijaitsevat Multisilta ja 
Sääksjärvi, joista pyöräily on vielä mielekästä, joten laadukas väylä ainakin Tampereen 
rajalle olisi tarpeen.  

Verkkohierarkiaa ja väylätyyppiä valittaessa on otettava huomioon alueen maankäy-
töllinen perusvyöhyke. Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeillä pyöräreittien palvelu-
tason tulee olla parempi kuin autovyöhykkeellä, sillä näillä vyöhykkeillä on enemmän 
pyöräilijöitä ja potentiaalisia väylän käyttäjiä. Laadukkaiden pyöräväylien ansiosta osa 
autoilijoista, joukkoliikenteellä kulkijoista ja jalankulkijoista voi siirtyä pyöräilyyn.  
Jalankulku- ja jalankulun reunavyöhykkeiltä tulee johtaa pyöräilyn laatukäytävä toiselle 
jalankulkuvyöhykealueelle, jos etäisyys on pyöräilyyn sopiva. Jalankulku- ja joukkolii-
kennevyöhykkeillä pyöräverkon tulee koostua alueellisista pyöräreiteistä, joita tukee 
pyöräilyn lähiverkosto. Autovyöhykkeillä on vain paikoin pyöräteitä. Usein pyöräily 
ajoradalla on riittävä ratkaisu, sillä pyöräilijöitä tällä vyöhykkeellä on vähän. 

4.2 Väylätyyppien ominaisuudet ja sovellettavuus 

Laadukkaat väylät ovat turvallisia ja sujuvia ajaa. Pääreiteillä pyöräilijöille annetaan 
lähes aina etuajo-oikeus, eli sivusuunnalta risteävien autojen ja pyörien on väistettävä 
pääreitillä kulkijaa (kuva 4.1). Erityisesti laatupääväylillä etuajo-oikeus ja näkyvyys 
liittymissä ovat tärkeitä. 

 

 
Kuva 4.1. Hollannin pyöräilyn laatupääväylä (Jyväskylän pyöräilyseura ry 2010). Pää-
reitillä pyöräilijällä on etuajo-oikeus.  
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Pyöräilyn laatupääväylät sopivat parhaiten pitkiin ajoihin, esimerkiksi Tampereen 
seudullisille pääväylille. Keskuksien yhdistämisen lisäksi laatupääväylän tulee kulkea 
keskuksien läpi mahdollistaen palveluiden ja asuinalueiden saavutettavuuden. (Vaismaa 
2011) Hollannissa laatupääväylää rakennetaan, kun pyöräilijöitä on yli 2000 vuorokau-
dessa (CROW 2007). Tampereella harvoilla reiteillä on yli 2000 pyöräilijää vuorokau-
dessa. Seudulliset pääreitit, joilla on potentiaalia olla pyöräilyn laatupääväyliä, muodos-
tuvat kahden tarpeeksi suuren keskuksen väliin. Tällä välillä, kun pyöräilijöiden määrä 
nousee yli 200 pyöräilijään huipputunnissa, tulisi väylä rakentaa laatupääväylä, joka 
tarkoittaa sitä, että erottelu muuhun liikenteeseen on laadukasta ja pyöräilyn sujuvuu-
teen kiinnitetään erityistä huomiota.  

Pyöräkadut ovat Hollannissa usein pääpyöräreittejä laatupääväylien ohella. Pyörä-
kadut on tehty pyöräilijöiden ehdoilla, vaikka autolla ajo onkin sallittu. Pyöräkaduilla 
onnettomuusriski on pieni, sillä kadut on suunniteltu 20–30 km/h mitoitusnopeudella. 
(CROW 2007) Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne pyöräkatua, joten sen toteut-
taminen vaatii muutosta lakiin. Pyöräkatua vastaava väylä voisi olla pihakatu, joka 
suunniteltaisiin enemmän pyöräilijöiden ehdoilla. Kapeasta kadusta, jossa on moottori-
ajoneuvoille hidasteita, saisi hyvin kuvan 4.2 mukaisen pyöräkatua muistuttavan väylän. 
Pääreiteiksi Tampereella olevista nykyisistä, syrjäisistä pihakaduista ei kuitenkaan ole.  
Pyöräkatu kannattaa muistaa myöhemmissä selvityksissä, mutta tässä työssä sitä ei käsi-
tellä enempää, koska tällä hetkellä sitä ei Suomessa sellaisenaan voida toteuttaa. 
 

 
Kuva 4.2. Pyöräkatu Houtenissa, Hollannissa (Vaismaa 2009–2011). Tampereen piha-
katuja voisi muokata samaan tyyliin pyöräily-ystävällisemmiksi. 

 
Laatupääväylät ovat turvallisimpia pyöräväyliä, koska niillä ei ole kohtaamisia mui-

den liikennemuotojen kanssa ja risteämiskohdista tehdään näkyviä. (CROW 2007) Mui-
den pyöräväylien turvallisuudesta on vaihtelevampia näkemyksiä. Koska pyöräilyn on-
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Kuva 4.3. Kaksisuuntaisen pyörätien ja 
ajoradan risteämistilanne, jossa tapahtuu 
eniten onnettomuuksia. (Pasanen & Rä-
sänen 1999, s. 8) 

nettomuuksien halutaan vähenevän, tulee väylien suunnittelun lähtökohtana olla turval-
lisuus. ”Pyöräilyn riskit Helsingissä”-tutkimus (1999) selvitti henkilöhaasteluiden ja 
onnettomuustietojen perusteella turvallisimmat väylätyypit. Tutkimuksen perusteella 
pyöräily on turvallisinta erillisellä, esimerkiksi puistossa kulkevalla, pyöräväylällä. Tut-
kimus osoittaa, että ajoradan vieressä ajettaessa kaksisuuntaisella pyörätiellä pyöräili-
jöille tapahtuu enemmän onnettomuuksia ajokilometriä kohden kuin ajoradalla ajettaes-
sa. Suurin osa pyöräilijän ja autojen välisistä onnettomuuksista tapahtuu liittymissä. 
Pyörätieltä liittymään ajaminen todettiin suoritetta kohden olevan kolme kertaa vaaralli-
sempaa kuin ajoradalta liittymään pyöräily. Sen sijaan osuuksilla, joilla ei ole liittymiä, 
ajoradalla ajaneille pyöräilijöille tapahtui kolme kertaa enemmän onnettomuuksia kuin 
pyörätiellä ajaneille. Myös muiden maiden tutkimukset ovat tulleet siihen tulokseen, 
että ajoradalla ajo ei ole vaarallisempaa kuin kadun varteen rakennetulla kaksisuuntai-
sella pyörätiellä ajo. (Pasanen & Räsänen 1999) 

Maanteillä ja vähäliikenteisillä kaduilla pyöräilijä voi pyöräillä ajoradalla tai pienta-
reella, mikäli se on riittävän leveä. Tällaisilla väylillä pyöräilyolosuhteita voidaan pa-
rantaa leventämällä pientareen päällystettä. Toimenpide voidaan suorittaa myös kaven-
tamalla ajorataa, jolloin tien poikkileikkaus ei merkittävästi muutu. Samalla moottori-
ajoneuvojen ajonopeudet alenevat ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee. Jos pyöräilijöi-
tä on paljon, pyörätien rakentamista on harkittava. Pyörätien rakentaminen voi kuitenkin 
nostaa autoliikenteen nopeuksia, mikä puolestaan lisää turvattomuutta liittymissä. Tä-
män takia vähäliikenteisille kaduille ei suositella rakennettavaksi pyörätietä, vaan pa-
rempi keino on hiljentää autoliikenteen nopeuksia liikenteen rauhoittamistoimenpiteillä. 
(Pirkanmaan ELY-keskus et al. 2010) Ajoradalla pyöräilyä puoltaa myös sen helppous 
ja rakennus- ja kunnossapitotöiden edullisuus. Väylää suunniteltaessa on varmistettava, 
että pyörätien ja ajoradan välille rakennetaan ajoradalta esimerkiksi luiskan kautta kul-
keva yhteys pyörätielle ja toisin päin. (Pasanen 2011) 

Pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen onnettomuusriski on suurin liittymissä. Hel-
singissä vuonna 1995 sattuneista pyöräilijöiden risteämisonnettomuuksista lähes kaikki 
tapahtuivat valo-ohjaamattomissa liitty-
missä. Kadusta välikaistalla erotetun kak-
sisuuntaisen pyörätien todettiin olevan liit-
tymissä vaarallisempi ratkaisu kuin yk-
sisuuntainen pyörätie. Tutkimusaineiston 
mukaan auton ja polkupyöräilijän välisistä 
risteämisonnettomuuksista melkein neljä 
viidestä onnettomuudesta oli onnettomuuk-
sia, joissa pyöräilijä kulki autovirtaa vas-
taan ja vain yksi viidestä onnettomuudesta 
oli onnettomuus, jossa kulkusuunta oli 
autovirran mukainen. Kuvassa 4.3 on esi-
tetty suurin onnettomuuksia aiheuttanut 
risteämistilanne. Pieni parannus kaksisuun-
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taisten pyöräteiden onnettomuuksien vähentämiseen on näkemäesteiden poistaminen. 
(Pasanen & Räsänen 1999)  

Yksisuuntaisen pyörätien turvallisuutta parantaa kaksisuuntaiseen verrattuna lisäksi 
se, että yksisuuntaisella pyörätiellä ei ole kohtaamisia toisten pyöräilijöiden kanssa. 
Pyöräilijöiden keskinäisiä onnettomuuksia tapahtuu siis vähemmän yksisuuntaisilla 
pyöräteillä. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010) 

Yksisuuntainen pyörätie molemmin puolin katua vaatii enemmän tilaa kuin yksi 
kaksisuuntainen pyörätie. Yksisuuntaisuuden haittana voivat olla pidemmät matkat. 
Kahden pisteen välinen matka voi yksisuuntaisia pyöräteitä pitkin muodostua pidem-
mäksi ajoradan ylitysten vuoksi. Kaksisuuntaisella pyörätiellä pyöräilijä voi vaihtaa 
suuntaa ongelmitta. Kaksisuuntaiset pyörätiet ovat käyttökelpoisia, kun liikkujia on vä-
hän ja kaupunkirakenne on hajanaista. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 
2010; Pasanen 2011) 

Pyörätien erottelu vilkasliikenteisestä moottoriajoneuvotiestä leveällä välikaistalla 
on suositeltu ratkaisu, koska se osoittaa selkeästi pyörätieverkon jatkuvuuden ja toimii 
varustetilana liikennemerkeille ja kalusteille. Talvella välikaista toimii lumitilana. Väli-
kaista on joustava ratkaisu, koska välikaistaa kaventamalla saa hyvän tilan linja-
autopysäkeille ja suojatien odotustiloihin. Lisäksi välikaistan avulla voi järjestellä maa-
perän tasoeroja. (Tielaitos 1998)  

Se valitaanko pyöräkaista vai pyörätie, on riippuvainen ympäristöstä, käyttäjistä ja 
käytettävissä olevasta tilasta. Pyöräkaistan ja yksisuuntaisen pyörätien etuja on verrattu 
toisiinsa ruotsalaisessa tutkimuksessa, jonka tulokset on esitetty kuvassa 4.4. Mitä kau-
empana ympyrän keskipisteestä toiminta on, sitä parempi. 

 

 
Kuva 4.4. Pyöräkaistojen ja yksisuuntaisen pyöräteiden edut ja haitat. Mitä kauempana 
ympyrän keskipisteestä, sitä parempi. (Eriksson et al. 2009, s. 19) 
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Kaupungissa pyöräkaista palvelee pyöräilijää parhaiten. Konfliktit jalankulkijoiden 
kanssa ovat vähäisiä, koska liikennetila on tehokkaasti eroteltu jalankulusta. Joustavuus 
liittymissä parantaa palvelutasoa, sillä liittymissä pyöräilijät kulkevat autoliikenteen 
tahtiin eikä liikennevalo-ohjatuissa liittymissä tarvita painonappeja. (Sveriges kom-
muner och landsting & Trafiverket 2010) Viivytykset vähenevät myös, kun pyöräilijän 
ei tarvitse tehdä mutkaa päästäkseen pyörätien jatkeelle ja saarekkeen läpi. Tällöin pyö-
räilijän ei tarvitse ajaessaan hiljentää nopeuttaan eikä keskisaarekkeen tai pyörätien 
mahdollinen reunakiveys haittaa pyöräilyä. (Karppinen 2011). 

 Liikenneturvallisuus paranee kaistan ansiosta etenkin teillä, joilla on paljon liitty-
miä ja huonot näkemät. Ruotsissa on todettu pyöräilijöille tapahtuvan vähemmän onnet-
tomuuksia pyöräkaistan liittymissä kuin pyörätien liittymissä. Tutkimukset osoittavat, 
että vuorovaikutus ja toimivuus autojen ja pyöräilijöiden välillä paranee pyöräkaistan 
ansiosta etenkin liittymäalueilla. Pyöräkaista on helpompi sovittaa vilkkaan liikenteen 
sekaan kuin pyörätie. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010)  

Yksisuuntaisen pyörätien parhaimmat puolet ovat konfliktien vähyys autoliikenteen 
kanssa ja koettu turvallisuuden tunne. Lisäksi pyöräilijöiden keskinäinen ohittaminen on 
koettu turvallisemmaksi. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010) Pyö-
räilijä ei pyöräile osuudella, joka tuntuu turvattomalta. Pyöräkaista koetaan usein turvat-
tomaksi. Pyörätiellä ajo on viihtyisämpää, koska ajaessa ei tarvitse koko ajan stressata 
autoliikenteestä. Vaikka pyörä onkin ajoneuvo, tärkeimpiä ajamisen kriteereitä on hen-
kinen viihtyvyys, joka ei suurimmalla osalla toteudu pyöräkaistalla ajaessa. Esimerkiksi 
Tanskassa noin vuonna 2005 todettiin, etteivät pyöräkaistat ole niin houkutteleva vaih-
toehto kuin pyörätiet. Kun pyöräilyä halutaan lisätä, täytyy väylistä tehdä sellaiset, että 
suurin osa ihmisistä haluaa ajaa niillä. (Naskila 2011) 

Pyöräkaistan rakentaminen on usein edullisempaa kuin pyörätien, koska kaista on 
helppo rakentaa kaventamalla leveää ajorataa. Kuivatus- ja muut rakenteet on siirrettävä 
pois pyöräkaistalta. Pyöräkaistan puhtaanapito voi kuitenkin olla kallista, koska ajora-
dalta saattaa lentää roskia kaistalle, eikä pyöräilijöiden vauhti riitä siirtämään niitä si-
vuun niin kuin ajoradalla. (Tielaitos 1998) Lumisena talvena pyöräkaistan auraus voi 
muodostua suureksi ongelmaksi varsinkin, jos autot ajavat kaistalla. Tällöin jää ja lumi 
kokkareistuvat kaistalle ja pyöräilystä tulee lähes mahdotonta. (Naskila 2011) Pyörä-
kaistalla pyöräilyn ikävinä puolina ovat myös pakokaasut ja kuraroiskeet. Alhaisilla 
ajoradan nopeuksilla nämä ongelmat ovat pienemmät. Pyöräkaistallisilla väylillä on 
erityisesti huolehdittava kuivatuksen toimivuudesta. 

Pyöräkaistan haittapuolina on autojen kadunvarsipysäköinnin turvallisuusriski, mis-
tä johtuen pysäköinti ei ole suositeltavaa pyöräkaistan vieressä. Pysäköityjen autojen 
aukeavat ovet voivat aiheuttaa vaaratilanteita kaistalla pyöräileville. Pyöräkaistan tur-
vallisuusriskinä ovat myös autojen oikaisut pyöräkaistan kautta liittymissä. Ongelma 
lisääntyy etenkin talvella, kun pyöräkaistamerkinnät eivät näy. Tämä lisää entisestään 
koettua turvattomuuden tunnetta. (Tielaitos 1998) Talvella pyöräkaistan viereisen pysä-
köinnin ongelma korostuu, kun pysäköintipaikoilta ei pystytä auraamaan lumia ja ne 
kasaantuvat kaistalle (Naskila 2011).  
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Pyöräkaistan ja pyörätien eroihin vaikuttavat paljon kaistan ja tien leveydet. Levey-
den suuruus lisää tai sen vähyys vähentää oleellisesti palvelutasoa ja turvallisuutta sekä 
turvallisuuden tunnetta. Leveä pyöräkaista voi tuntua turvallisemmalta kuin kapea reu-
nakivellä erotettu pyörätie. (Salermon 2011)  

Pyörätien ja jalankulun yhteensovittamisen tai erottelun vaihtoehtoja ovat kokonaan 
erotettu, rakenteellisesti erotettu, rinnakkain sijoittaminen tai yhdistetty jalankulku- ja 
pyörätie. Jalankulun ja pyöräilyn erottelun ansiosta väylien käyttäjäryhmät muodostuvat 
yhtenäisemmiksi ja tasa-arvoisemmiksi. Suomen liikennesäännöissä sanotaan, että yh-
distetyillä väylillä jalankulkijat saavat käyttää väylän kumpaa tahansa reunaa. Pyöräili-
jän on väistettävä edessä olevia jalankulkijoita. (Liikenneturva 2011)  

Pyöräilyn ja jalankulun sekoittaminen ei ole turvallinen vaihtoehto, varsinkaan, jos 
liikennettä on paljon ja mukana on esimerkiksi liikuntarajoitteisia, rullaluistelijoita tai 
muita, joiden liikennekäyttäminen on erilaista.  Erotellulla väylällä jalankulun ja pyöräi-
lijöiden välisiä konflikteja ei ole kuin risteämistilanteissa. Erottelun ansiosta palveluta-
so, sujuvuus ja turvallisuuden tunne kasvavat. Erottelun avulla jalankulkijoille jää oma 
tilansa, joka helpottaa jalankulkuun liittyviä muita toimintoja, kun oleskelua, lasten 
kanssa kulkemista ja lemmikkieläimen ulkoiluttamista. (Tielaitos 1998) 

 

 
Kuva 4.5. Koskikeskuksen edusta Tampereella kesällä 2011. Pyöräily yhdistetyllä ja-
lankulku- ja pyörätiellä on vaikeaa varsinkin, jos tila toimii kokoontumispaikkana.  

 
Huonoina puolina jalankulun ja pyöräilyn erottelulla on suurempi tilantarve ja suu-

remmat kustannukset. Lisäksi väylän kunnossapito hankaloituu rakenteellisella erotte-
lulla. Materiaaleilla erotetut väylät eivät erotu lumen alta talvella. Erotelluilla väylillä 
tilankäytön joustavuus on heikompi ja kun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskinäi-
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nen määrä vaihtelee, väylän toinen puoli jää käyttämättä ja toinen ruuhkautuu. (Tielaitos 
1998) 

Yhdistetyllä jalankulku- ja pyöräteillä ongelmana ovat käyttäjien erikoistarpeet ja 
tasa-arvoisuus. Jalankulkijoiden reiteillä tulee ottaa huomioon liikunta- ja näkörajoittei-
set. Heille tulee tehdä korkeus- ja materiaalieroin selväksi, missä kulkuväylä sijaitsee ja 
milloin se ylittää ajoradan. Pyöräilijöillä korotukset ja materiaalin epätasaisuudet ovat 
haitaksi.  

Liittymässä, jossa yhdistetty jalankulku- ja pyörätie tulisi muuttaa seuraavaa osuutta 
varten erotelluksi, toimivan ratkaisun löytäminen ongelmallista. Esimerkiksi kokooja-
kadun ja tonttikadun liittymässä, jossa kokoojakadun vieressä kulkee yhdistetty jalan-
kulku- ja pyörätie ja tonttikadulla on jalkakäytävä, liittymä on mahdoton toteuttaa jär-
kevästi. Pyöräilijä, joka siirtyy yhdistetyltä väylältä tonttikadulle, joutuu reunakivellä 
korotetulta väylältä laskeutumaan epäloogisesti ajoradalle. Jalankulkijat puolestaan voi-
vat jatkaa korotettua osuutta pitkin. Jos pyöräily ja jalankulku on jo valmiiksi erotettu, 
tätä ongelmaa ei muodostu, sillä pyöräväylä voidaan omana reittinä johtaa ajoradalla. 
(Salermo 2011) 

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on toimiva ratkaisu keskustan ja taajama-alueiden 
välisillä matkoilla (kuva 4.6), joilla on vähän liikennettä ja jalankulkijoilla sekä pyöräi-
lijöillä on selvä päämäärä (Karppinen 2011). Leveä yhdistetty sopii myös reiteille, joilla 
kulkee paljon polkupyörällä liikkuvia ryhmiä. Lisäksi yhdistetty väylä toimii jousta-
vammin, kun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän vaihtelee, sillä leveällä väylällä 
kulkeva ei ole pakotettu käyttämään tiettyä osuutta väylästä. (Sveriges kommuner och 
landsting & Trafiverket 2010)  

 

 
Kuva 4.6. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Lempääläntien vieressä, Tampere (2011). 
Ajoradasta leveällä erotuskaistalla erotettu keskustan ulkopuolella sijaitseva yhdistetty 
väylä on toimiva ratkaisu.  
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Reunakivellä korotettu yhdistetty väylä (kuva 4.7) näyttää jalkakäytäviltä, sillä väy-
län rakenne ei kerro, onko se pyöräilyyn tarkoitettu, vaan asia pitää tarkistaa liikenne-
merkeistä. Pyöräväylien rakenteen tulisi kertoa niiden toiminnallinen luokitus niin hy-
vin, että ei tarvitsisi etsiä varmistuksia liikennemerkeistä tai ajoratamaalauksista. (Sa-
lermo 2011) 
 

 
Kuva 4.7. Nekalantien yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ajoradan oikealla puolella, 
Tampere (2011). Visuaalisesti väylän poikkileikkaus ei kerro missä kuuluu pyöräillä. 

 
Taulukkoon 4.3 on listattu väylätyyppien hyviä ja huonoja ominaisuuksia sekä väy-

län käyttöympäristö. Taulukko on koottu yllä esiteltyjen tutkimusten, ohjeiden ja koke-
muksien perusteella. 
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Taulukko 4.3. Pyöräväylätyyppien ominaisuudet ja käyttökohteet Tampereella. 
Väylätyyppi	 Edut	ja	haitat	 Käyttökohde	
Laatupääväylä	 + turvallisuus, koettu turvallisuus 

+ sujuvuus 
- tilan tarve 

· seudulliset pääreitit 
· paljon pyöräilijöitä  

( > 200 pp/h) 
Pyörätie	 + koettu turvallisuus 

+ ei konflikteja autojen kanssa suorilla 
osuuksilla  

+ leveä välikaista toimii varuste- ja lu-
mitilana 

- nostaa autoliikenteen nopeutta 
- turvattomuus liittymissä, konfliktit 

autojen kanssa 

· pääreitit 
· vilkas autoliikenne 

 

· yksi-
suuntainen	

+ ei konflikteja pyöräilijöiden kanssa 
- tilan tarve 

· paljon liikkujia 
· tiheä kaupunkirakenne 

· kaksi-
suuntainen	

+ ei ajoradan ylityksiä toiseen suuntaan 
mentäessä  

- turvattomuus liittymissä 

· vähän liikkujia 
· hajanainen kaupunkirakenne  

Pyöräkaista	 + turvallisuus liittymissä 
+ hyvä palvelutaso 
+ ei konflikteja jalankulkijoiden kanssa 
+ rakennuskustannukset alhaiset 
+ sovitettavuus vilkkaaseen liikentee-

seen 
- koettu turvattomuus 
- kunnossapito tulee hoitaa tarkasti 

· jalankulkuvyöhyke 
· yksikaistainen ajorata 
· paljon liikkujia 
· tiheä kaupunkirakenne 

Pyöräily		
ajoradalla	

+ vähän onnettomuuksia liittymissä 
+ toteutus helppoa 
+ kunnossapito ongelmatonta 
+ vaatii vähän tilaa 
- turvattomuus, konfliktit autojen kanssa 

· alhainen moottoriajoneuvo-
jen nopeus 

· vähäinen liikenne 

Yhdistetty		
jalankulku-	ja	
pyörätie	

+ vie vähän tilaa 
+ joustavuus liikennemäärien vaihdel-

lessa 
- konfliktit jalankulkijoiden kanssa  
- palvelutaso heikko 
- esteettömyysratkaisut haittaavat suju-

vaa pyöräilyä 
- liittymäratkaisut muutostilanteissa 

· joukkoliikennevyöhyke 
· keskustojen ulkopuolelle 
· vähäinen liikenne 
· ei oleskelua tiellä 
 

Pyöräkatu	 + turvallisuus 
+ viihtyisyys 

· ei Suomen lainsäädännössä 
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Kävelykadut, puistot, ulkoilumaastot, torit ja Shared Space ovat osa kaupungin ja 
ympäristön rakennetta, joten niille ei voi antaa selkeää ohjetta, milloin niitä tulisi käyt-
tää. Näille alueille pyöräilyä voidaan joko johtaa, se voidaan sallita tai kieltää kokonaan 
tilanteen mukaan.  

Kävelykadut ovat osa pyöräliikenneverkkoa. Pitkämatkainen pyöräliikenne on kui-
tenkin ohjattava muualla. Kävelykadut eivät sovi pyöräilyn pääreitiksi, mutta ne täyden-
tävät hyvin lähiverkkoa ja mahdollistavat pääsyn kävelykadun varrella oleviin kauppoi-
hin. Runsasliikenteisillä kävelykaduilla jalankulku ja pyöräily voidaan erottaa toisistaan. 
(Tielaitos 1998) Kun kävelykadulla osoitetaan selvästi pyöräilijän osuus esimerkiksi 
tien keskiosassa, väylä toimii erinomaisesti ja väylän pyöräilyosuudella on hyvä palve-
lutaso. Esimerkkinä ovat Groningenin keskustan pääkadut, joilla moottoriajoneuvoilla 
ajo on kielletty (kuva 4.8). 

 

 
Kuva 4.8. Groningenin keskusta, joka on jalankululle ja pyöräilylle pyhitetty, moottori-
liikenteeltä ajo on kielletty, Hollanti. (Vaismaa 2009–2011) 

 
Puistojen tai ulkoilumaastojen läpi tulisi johtaa pyöräilyreittejä. Puistossa kulkeva 

reitti on viihtyisä ja saattaa oikaista reittiä autoliikenteeseen nähden. Pyöräilyn muka-
vuus ja nopeus lisäävät pyöräilyä. Uusien asuinalueiden suunnittelussa pitäisi pyöräily 
pyrkiä viemään mieluummin viheralueille kuin autoilun pääreitin viereen. Jos pyöräilyn 
pääreitti on mahdollista viedä puistoon tai ulkoilumaastoon, jalankulkijoille olisi hyvä 
tarjota erotettu kulkuväylä. Lisäksi pyörätieosuuksilla, joita ei ole tarkoitettu vain lii-
kuntakäyttöön, ala- ja ylämäkiä tulisi välttää. Suuret korkeuserot työ- tai koulumatka-
pyöräilyssä ovat mukavuutta haittaava tekijä. (Tielaitos 1998; Vaismaa 2011)  
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Kuva 4.9. Keskusta-Hervanta välillä kulkeva seudullinen pyöräilyn pääreitti oikaisee 
hieman, mutta jalankulkijat, mäkisyys ja sorapinta huonontavat palvelutasoa, Tampere 
(2011). 

 
Shared Space -ratkaisujen lainsäädäntö ei ole Suomessa selvä, joten esimerkiksi on-

nettomuustilanteessa vastuussa olevaa ei pystytä määrittämään. Yhteinen tila sopii pai-
kallisiin tarpeisiin ja keskusten kehittämiseen. (Mattsson 2010) Kuitenkaan erityisesti 
pyöräväylien kehittämisen kannalta ratkaisumalli ei ole oleellinen. Shared Space             
-ratkaisua tulee pohtia ensiksi Suomessa yleisesti ja sitten keskustakohtaisesti, jonka 
jälkeen ratkaisu voidaan ottaa mukaan pyöräliikenteen suunnitteluun.  

4.3 Pyöräliikenteen erottelu moottoriajoneuvoliikenteestä 

4.3.1 Ohjeistus 

Suomessa pyöräväylän erottelutapa moottoriajoneuvoliikenteestä pohjautuu Tielaitok-
sen kevyen liikenteen suunnittelun (1998) ohjeeseen. Haja-asutusalueilla pyöräliiken-
teen erottelun tarve määräytyy autojen nopeusrajoituksen ja autojen, jalankulkijoiden 
sekä pyöräilijöiden keskivuorokausiliikenteen perusteella. Kun jalankulkijoita ja pyöräi-
lijöitä on yhteensä alle 100 ja autoja alle 1000 vuorokaudessa ei tarvita erillisiä jalan-
kulku- ja pyöräliikenteen järjestelyjä. Kun jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on alle 50 vuo-
rokaudessa, tien leveä piennar (≥ 0,75 m) riittää aina autoliikenteen määrästä huolimat-
ta. Pyöräilijöiden liikennemäärien ja moottoriajoneuvoliikenteen nopeuden kasvaessa 
erottelun tarve kasvaa. Uusilla taajama-alueilla pyöräliikenne erotetaan moottoriliiken-
teestä pää- ja kokoojakatujen sekä yhdysteiden varsilla. Myös asuntokaduilla voidaan 
tehdä erottelu pyörätien jatkuvuuden säilyttämiseksi. (Tielaitos 1998, s. 39–41) 
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Kuvassa 4.10 on esitetty kevyen liikenteen suunnitteluohjeen (1998) mukaisesti eri 
erottelutavat rakennetuilla alueilla laatuluokittain, kun ajoradan nopeusrajoitus vaihtelee 
välillä 30–60 km/h. Laatuluokkaan hyvä tulee pyrkiä varsinkin pääverkolla sekä koulu-
reiteillä. Pienillä liikennemäärillä pyörätien tarve tulee harkita tapauskohtaisesti verkol-
lisen aseman, jatkuvuuden ja selkeyden perusteella.  

  

 
Kuva 4.10. Pyöräliikenteen erottelu moottoriajoneuvoliikenteestä vanhoilla rakennetuil-
la alueilla (Tielaitos 1998, s. 43, muokattu). 

 
Helsinkiin tehdään parhaillaan omaa pyöräliikenteen suunnitteluohjetta. Keväällä 

2011 julkaistussa ”Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet”-raportissa pyö-
räväylän moottoriliikenteestä erottelun valintaperusteet ovat pitkälti Suomen yleisen 
ohjeen mukaiset. Helsingin ohjeessa on annettu enemmän valinnan vaihtoehtoja nopeus-
rajoituksen ja liikennemäärän puitteissa. Ohje on kuvassa 4.11. 
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Kuva 4.11. Tavoiteltavat pyöräliikennejärjestelyt Helsingissä (Helsingin kaupunki 
2011, s. 11). 

 
Ruotsissa pyöräväylätyypin valintaan ohjataan taulukon 4.4 mukaisilla kriteereillä, 

joissa määräävänä tekijänä on moottoriajoneuvoliikenteen nopeusrajoitus. Vähäliiken-
teisillä osuuksilla sekaliikenne tarjoaa hyvän palvelutason, kun autoliikenteen nopeus on 
korkeintaan 30 km/h. Pyöräkaistoja suositellaan pyöräilyn pääreiteille, joita käyttävät 
useimmiten vain aikuiset. Pyörätiet sopivat erityisesti paikalliseen verkostoon, jossa 
kulkee polkupyöräilijöitä ryhminä. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 
2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pyöräväylätyyppien valintakriteeristön luominen 54 
 

Taulukko 4.4. Pyöräilyn erottelu ajoradasta autojen nopeusrajoituksen mukaan (Sveri-
ges kommuner och landsting & Trafiverket 2010 ). 

Nopeusrajoitus Riittävä erottelu ohimenevään autoon 

70 km/h tai 
enemmän 

Erotettu pyörätie (esim. kaide, leveä välikaista) 

60 km/h Pyörätie 
 

50 km/h Pyörätie  
- ajoradan paikallisverkko, kun autovirta on yli 600/huipputunti. 
Pyöräkaista  
- ajoradan pääreitit, kun autovirta on alle 600/huipputunti.  

40 km/h Pyörätie  
- ajoradan paikallisverkko, kun autovirta on yli 900/huipptunti. 
Pyöräkaista  
- ajoradan pääreitit, kun autovirta on alle 900/huipputunti.  
Sekaliikenne  
- lähireiteille, kun autovirta on alle 300/huipputunti.  

30 km/h Sekaliikenne  
 

 
Hollannin suunnitteluohje kiinnittää enemmän huomiota kuin Ruotsin ja Suomen 

ohje siihen, minkä tasoinen pyöräreitti on kyseessä ja minkälaisella kadulla reitti kulkee. 
Tämän lisäksi Hollannin pyöräväylienn suunnittelussa tärkeimmät kolme mitoittavaa 
tekijää ovat: 

· pyöräilijöiden määrä 
· moottoriajoneuvojen nopeus 
· moottoriajoneuvojen määrä  
Pyöräväylien mitoitusnopeus on pääpyöräreiteillä 30 km/h. Perusverkolla mitoitus-

nopeutena on 20 km/h. Hollannin Design manual for bicycle traffic -ohjekirjan (2007) 
mukaan suunnittelualueet jaetaan taajamaan ja taajaman ulkopuolisiin alueisiin, joissa 
liikenneympäristöt ovat samankaltaiset. (CROW 2007)  

Taajamissa perusperiaatteena on, että konfliktitilanteet tuodaan esille, erityisesti liit-
tymissä. Kaikki kulkumuodot kulkevat lähellä toisiaan, jolloin toiset väylällä liikkujat 
huomataan paremmin. Taajamissa pyörien ja moottoriajoneuvojen sekaliikenne on suo-
sitelluin vaihtoehto aina, kun se on mahdollista ja erottelu vasta sitten, kun sille on oike-
asti tarvetta. Taajamien ulkopuolella on turvallisempaa erotella pyöräväylät muusta lii-
kenteestä, koska suurilla nopeuseroilla ajavien eri liikennemuotojen yhdistäminen on 
vaarallista. Yhdistäminen on hyväksyttävä vaihtoehto, jos moottoriliikenteen nopeus on 
korkeintaan 60 km/h ja liikenne on vähäistä. (PRESTO 2010b) Taajamissa ajoradan 
nopeusrajoituksen ylittäessä 50 km/h, kannattaa harkita erillistä pyörätietä tai alemman 
autotieverkon käyttöä. Taajaman ulkopuolella, nopeuden ollessa vähintään 70 km/h, 
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ovat alemman tieverkon käyttäminen tai erottelu välikaistalla turvallisia vaihtoehtoja. 
(CROW 2007) Moottoriliikenteen ja pyöräilyn erottelun suositukset taajamissa on esi-
tetty taulukossa 4.5 ja taajamien ulkopuolella taulukossa 4.6. Pyöräilyn pääreiteillä pyö-
räilijöille annetaan yleensä etuajo-oikeus.  

 
Taulukko 4.5. Moottoriliikenteen ja pyöräilyn erottelu taajamissa (CROW 2007, s. 108, 
muokattu). 

 
 
Taulukko 4.6. Moottoriliikenteen ja pyöräilyn erottelu taajamien ulkopuolella (CROW 
2007, s. 122, muokattu). 
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Tanskan pyöräväylien suunnittelussa perusajatuksena on, että polkupyöräilijöillä on 
samat säännöt kuin autoilla. Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä Kööpenhaminaan, 
joka on esimerkillinen pyöräilykaupunki Tanskassa. Kööpenhaminan pyöräväylät on 
rakennettu yhdistämään kulkukohteet niin, että reiteistä tulee mahdollisimman suoria. 
Pääpyöräreittejä on rauhoitettu vähentämällä autoliikenteen määrää. Lisäksi Kööpen-
haminassa on vaihtoehtoisia, viihdyttävämpiä vihreitä reittejä, jotka lisäävät pyöräilyn 
mukavuutta ja vapaa-ajalla tapahtuvaa pyöräilyä. (Nelson & Scholar 2007) Väylätyypin 
valintaan Tanskassa ohjataan kuvan 4.12 mukaisilla kriteereillä.  

 

 
Kuva 4.12. Väylätyypin valinta kriteerit Tanskassa (Jensen 2000, s. 53, muokattu). 

 
Kööpenhaminassa väylätyypin valinta perustuu muiden maiden tapaan moottoriajo-

neuvojen määrään ja nopeusrajoitukseen. Muun muassa Uusi-Seelanti on ottanut saman 
kuvaajan (kuva 4.9) ohjeekseen. Poikkeuksena Uuden Seelannin ohjeessa ovat vain 
hieman korkeammat autoliikenteen nopeudet suhteessa väylän valintaan. (Land Trans-
port Safety Authority 2004) 
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Norjassa pyörätien, pyöräkaistan tai sekaliikenteen valinta tapahtuu myös moottori-
ajoneuvojen keskivuorokausiliikenteen sekä nopeuden perusteella kuvan 4.13 mukaises-
ti.  

 

 
Kuva 4.13. Väylätyypin valinta kriteerit Norjassa (Statens vegvesen 2003, s. 28, muo-
kattu). 

 
Norjan väylätyypin valinnan kriteerit alkavat vasta 30 km/h nopeudesta, koska oh-

jeen mukaan autot ajavat vain todella harvoin alle 30 km/h. Nopeuden ollessa 60 km/h 
tai yli suositellaan pyörätietä, joka on erotettu ajoradasta. Sitä alemmilla nopeuksilla 
pyöräkaista on usein parempi vaihtoehto. (Statens vegvesen 2003) 
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4.3.2 Vertailu ja valinta 

Tärkeimmät asiat pyöräväylätyypin valinnassa ovat pyöräilyn verkkohierarkia, viereisen 
ajoradan nopeusrajoitus ja moottoriajoneuvojen liikennemäärä. Verkkohierarkia jaetaan 
kolmeen osaan. Tampereella seudulliset reitit ovat tärkeimpiä ja laadukkaimpia pääreit-
tejä. Näillä reiteillä palvelutason ja turvallisuuden tulee olla erinomaista. Pääsääntöisesti 
seudullisen reitin väylätyypiksi valitaan pyörätie, jonka laatutason tulisi vastata laatu-
pääväylän tasoa. Pyöräilyn perusverkolla pyöräväylänä voi toimia pyörätie tai -kaista 
sekä vähäliikenteisillä reiteillä ajorata.  

Väylätyypin valinta on seuraavassa määritelty tutkittujen ohjeiden perusteella seu-
dullisille reiteille, alueellisille reiteille ja lähiverkostoon. Määräävät tekijät ovat mootto-
riajoneuvojen nopeus ja niiden liikennemäärät. Väylästön suunnittelua helpottamaan on 
laadittu nopeusrajoitukseen perustuvat luettelot. Luetteloiden laadinnassa on otettu 
huomioon eri maiden ohjeistukset liikennemäärien raja-arvoista ja nopeusrajoituksista. 

Kadun, jonka nopeusrajoitus on 30 km/h, väylätyyppi tutkituissa suunnitteluohjeissa 
on: 

· sekaliikenne, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on korkeintaan:  
- 2700 ajon./vrk seudullisilla reiteillä, 5000 ajon./vrk alueellisilla reiteillä, 

kaikilla liikennemäärillä lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu oh-
je) 

- 2000 ajon./vrk seudullisilla reiteillä, 4000 ajon./vrk alueellisilla reiteillä, 
alle 7000 ajon./vrk lähiverkolla (Helsinki) 

- kaikilla liikennemäärillä (Ruotsi) 
- 5000 ajon./vrk (Hollanti ja Tanska) 
- 8000 ajon./vrk (Norja) 

· pyöräkaista, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- yli 2700 ajon./vrk seudullisilla reiteillä, yli 4000 ajon./vrk alueellisilla 

reiteillä, ei pyöräkaistaa lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu oh-
je) 

- alle 2000 ajon./vrk seudullisilla reiteillä, yli 2000 ajon./vrk alueellisilla 
reiteillä, yli 4000 lähiverkolla (Helsinki) 

- ei pyöräkaistaa (Ruotsi) 
- yli 4000 ajon./vrk (Hollanti) 
- 5000–10000 ajon./vrk (Tanska)  
- 4000–19000 ajon./vrk (Norja) 

· pyörätie, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- yli 2700 ajon./vrk seudullisilla reiteillä, yli 4000 ajon./vrk alueellisilla 

reiteillä, ei pyörätietä lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu ohje) 
- kaikilla liikennemäärillä seudullisilla reiteillä, yli 2000 ajon./vrk alueelli-

silla reiteillä, yli 4000 lähiverkolla (Helsinki) 
- ei pyörätietä (Ruotsi) 
- yli 4000 ajon./vrk (Hollanti) 
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- yli 10000 ajon./vrk (Tanska) 
- yli 15000 ajon./vrk (Norja) 

Kun nopeusrajoitus on 30 km/h, pyöräilijöiden nopeus on lähellä autoliikenteen no-
peutta. Sekaliikenteestä ei aiheudu turvallisuusongelmaa. Kevyen liikenteen suunnitte-
luohjeen päivittämisen vuoksi tehdyn kyselyn mukaan 30 km/h nopeusrajoituksellisilla 
alueilla suositellaan sekaliikennettä, mikä osaltaan mahdollistaa pyöräväylien rakenta-
misen keskittämisen hierarkialtaan korkeampiin kohteisiin. (Liimatainen 2011)  

Tanskan ja Norjan pyöräkaistan ja pyörätien ohjeiden mukaiset liikennemäärät ovat 
turhan korkeat, koska nopeusrajoituksen ollessa 30 km/h liikennemäärät ovat todella 
harvoin yli 7000 ajon./vrk. Suomen Kevyen liikenteen suunnittelu -ohjetta, Helsingin 
ohjetta ja Hollannin ohjetta mukaillen on saatu ohjearvot pyöräreitistölle, kun moottori-
ajoneuvojen nopeusrajoitus on 30 km/h.   

 

 
 

Nopeusrajoituksella 40 km/h ohjeiden liikennemäärät eivät hirveästi muutu edelli-
sestä. Hollannissa ei ole ohjetta 40 km/h nopeusrajoitukselle ollenkaan.  

Väylätyyppi kadulla, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h, on: 
· sekaliikenne, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on alle:  

- ei sekaliikennettä seudullisille reiteille, 2500 ajon./vrk alueellisilla rei-
teillä, 5000 ajon./vrk lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu ohje) 

- ei sekaliikennettä seudullisille reiteille, 2000 ajon/vrk alueellisilla reiteil-
lä, 4000 ajon./vrk lähiverkolla (Helsinki) 

- 3000 ajon./vrk (Ruotsi) 
- 2000 ajon./vrk (Tanska) 
- 6000 ajon./vrk (Norja) 

· pyöräkaista, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- alle 2500 ajon./vrk seudullisilla reiteillä, 2500–7000 ajon./vrk alueellisil-

la reiteillä, 5000–8500 ajon./vrk lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnit-
telu ohje) 

- aina seudullisilla ja alueellisilla reiteillä, yli 2000 lähiverkolla (Helsinki) 

Kun nopeusrajoitus on 30 km/h, väylätyyppi Tampereella valitaan seuraavasti: 
· seudulliset reitit 

- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
- pyöräkaista alle 3000 m.ajon./vrk 
- sekaliikenne alle 2000 m.ajon./vrk 

· alueelliset reitit 
- pyöräkaista tai pyörätie yli 2000 m.ajon./vrk 
- sekaliikenne alle 5000 m.ajon./vrk 

· lähiverkosto 
- pyöräkaista tai pyörätie yli 5000 m.ajon./vrk 
- sekaliikenne alle 7000 m.ajon./vrk  
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- alle 9000 ajon./vrk (Ruotsi) 
- 2000–8000 ajon./vrk (Tanska) 
- 3000–18000 ajon./vrk (Norja) 

· pyörätie, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- kaikilla liikennemäärillä seudullisilla, yli 2500 ajon./vrk alueellisilla rei-

teillä, yli 5000 ajon./vrk lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu oh-
je) 

- aina seudullisilla ja alueellisilla reiteillä, yli 2000 ajon./vrk lähiverkolla 
(Helsinki) 

- yli 9000 ajon./vrk (Ruotsi) 
- yli 8000 ajon./vrk (Tanska) 
- yli 15000 ajon./vrk (Norja) 

Nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h sekaliikenne, pyöräkaista ja pyörätie ovat sopi-
via väylätyyppejä. Tavoiteltava pyöräväylätyyppi 40 km/h nopeusrajoitusalueella on 
määritetty moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärien perusteella Suomen ohjeista 
hieman Ruotsin, Tanskan ja Norjan ohjeista muotoilemalla.  

 

 
 

Kun nopeusrajoitus on 50 km/h, pyörätie on suositelluin vaihtoehto väylätyypiksi. 
Pienemmillä moottoriajoneuvojen ja pyöräilijöiden liikennemäärillä myös pyöräkaista 
ja sekaliikenne ovat hyviä vaihtoehtoja.  

Väylätyyppi, kun nopeusrajoitus on 50 km/h, tutkituissa ohjeissa on:  
· sekaliikenne, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on korkeintaan:  

- ei seudullisilla reiteillä, 1500 ajon./vrk alueellisilla reiteillä, 4000 
ajon./vrk lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu ohje) 

- ei seudullisilla ja alueellisilla reiteillä, 2000 ajon./vrk lähiverkolla (Hel-
sinki) 

- ei sekaliikennettä (Hollanti, Ruotsi Ja Tanska) 
- 4000 ajon./vrk (Norja) 

 

Kun nopeusrajoitus on 40 km/h, väylätyyppi valitaan seuraavasti: 
· seudulliset reitit 

- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
- pyöräkaista alle 2000 m.ajon./vrk 

· alueelliset reitit 
- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
- pyöräkaista alle 7000 m.ajon./vrk  
- sekaliikenne alle 2000 m.ajon./vrk 

· lähiverkosto 
- pyöräkaista tai pyörätie yli 2000 m.ajon./vrk 
- sekaliikenne alle 5000 m.ajon./vrk  
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· pyöräkaista, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- ei pyöräkaistaa seudullisille reiteille, 1500–6000 ajon./vrk alueellisilla 

reiteillä, 4000–7000 ajon./vrk lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnitte-
lu ohje) 

- kaikilla liikennemäärillä kaikille reiteille (Helsinki) 
- ei pyöräkaistaa seudullisilla ja aluereiteillä, 0–3000 lähiverkolla (Hollan-

ti) 
- alle 6000 ajon./vrk (Ruotsi ja Tanska) 
- 2000–16000 ajon./vrk (Norja) 

· pyörätie, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- kaikilla liikennemäärillä seudullisilla, yli 1500 ajon./vrk alueellisilla rei-

teillä, yli 4000 ajon./vrk lähiverkolla (Kevyen liikenteen suunnittelu oh-
je) 

- kaikilla liikennemäärillä (Helsinki) 
- yli 6000 ajon./vrk (Ruotsi ja Tanska) 
- yli 10000 ajon./vrk (Norja) 

Tavoiteltava pyöräväylätyyppi 50 km/h nopeusrajoitusalueella on määritetty jälleen 
Suomen ohjeesta, johon saadaan varmennusta Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Norjan 
ohjeista. Hollannissa pyöräkaista ei ole ensisijainen vaihtoehto enää 50 km/h nopeusra-
joitukseen. Siksi alueellisilla reiteillä liikennemääräraja tulee laskea alemmaksi kuin 
mitä Suomessa muuten käytetään. Samoin lähireittien pyöräkaistan rajoittavan liiken-
nemäärä tulee olla alempi kuin Suomessa yleensä, koska muun muassa Ruotsi ja Tans-
kakin neuvovat 6000 ajon./vrk jälkeen pelkän pyörätien valintaan.  

 

 
 

Nopeusrajoituksen nosto nopeudeksi 60 km/h muuttaa väylätyypin rakennetta rat-
kaisevasti. Pyöräkaista ja sekaliikenne ovat lähes kaikissa ohjeissa käytettävissä vain 
poikkeustapauksin.  

 
 

Kun nopeusrajoitus on 50 km/h, väylätyyppi valitaan seuraavasti: 
· seudulliset reitit 

- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
· alueelliset reitit 

- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
- pyöräkaista alle 4000 m.ajon./vrk  
- sekaliikenne alle 1000 m.ajon./vrk 

· lähiverkosto 
- pyörätie yli 1000 m.ajon./vrk 
- pyöräkaista 1000–6000 m.ajon./vrk 
- sekaliikenne alle 3000 m.ajon./vrk  
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Väylätyyppi, nopeusrajoituksen ollessa 60 km/h, on:  
· sekaliikenne, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on korkeintaan:  

- ei seudullisilla ja alueellisilla reiteillä, 2000 ajon./vrk lähiverkolla (Ke-
vyen liikenteen suunnittelu ohje) 

- ei sekaliikennettä (Helsinki) 
- ei seudullisilla ja alueellisilla reiteillä, 2500 ajon./vrk lähiverkolla (Hol-

lanti) 
- ei sekaliikennettä (Ruotsi) 
- 3000 ajon./vrk (Norja) 
- 4000 ajon./vrk leveä piennar (Tanska) 

· pyöräkaista, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- ei pyöräkaistaa (Kevyen liikenteen suunnittelu ohje, Helsinki, Ruotsi, 

tanska) 
- ei seudullisilla ja aluereiteillä, 0–3000 lähiverkolla (Hollanti) 
- 2000–12000 ajon./vrk (Norja) 

· pyörätie, kun moottoriajoneuvoliikennemäärä on:  
- kaikilla liikennemäärillä alueellisilla reiteillä, yli 2000 ajon./vrk lähiver-

kolla (Kevyen liikenteen suunnittelu ohje) 
- aina (Helsinki, Ruotsi ja Hollanti) 
- autotiestä leveällä välikaistalla erotettuna (Tanska) 
- yli 2000 ajon./vrk (Norja) 

Kun nopeusrajoitus on 60 km/h, on pyörätie turvallisuuden takia suositelluin vaihto-
ehto. Jos pyöräilijöitä on vähän, voidaan vähäisillä moottoriajoneuvojen liikennemääril-
lä hyväksyä sekaliikenne tai leveä piennar.  

 

 
 

Moottoriajoneuvoliikenteen nopeuden ollessa 70 km/h pyörätie on ainoa vaihtoehto 
kaikissa suunnitteluohjeissa. Tavoitetilassa pyörätiet ovat leveällä välikaistalla erotetut. 
Ainoastaan, jos pyöräilijöitä on todella vähän, voidaan pyöräväylänä käyttää leveää 
piennarta.  

 

Kun nopeusrajoitus on 60 km/h, väylätyyppi valitaan seuraavasti: 
· seudulliset reitit 

- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
- leveällä välikaistalla erotettu pyörätie yli 4000 m.ajon./vrk 

· alueelliset reitit 
- pyörätie kaikilla liikennemäärillä 
- leveällä välikaistalla erotettu pyörätie yli 5000 m.ajon./vrk 

· lähiverkosto 
- leveä piennar alle 2000 m.ajon./vrk  
- pyörätie yli 2000 m.ajon./vrk 

60



4. Pyöräväylätyyppien valintakriteeristön luominen 63 
 

 
 
Kuvaan 4.14 on koottu edellä esitetyt kriteerit taulukoksi. Kuvasta selviävät pyörä-

väylän ja ajoradan tavoiteltava erottelutapa, kun määräävinä tekijöinä ovat ajoradan 
nopeusrajoitus ja moottoriajoneuvojen liikennemäärä. Seudullisille reiteille, alueellisille 
reiteille ja lähiverkostolle on omat pyöräväylätyypin valintakriteerit. 
 

 
Kuva 4.14. Tavoiteltava pyöräväylätyyppi Tampereella.  

 

Kun nopeusrajoitus on 70 km/h, väylätyyppi valitaan seuraavasti: 
· seudulliset reitit 

- pyörätie leveällä välikaistalla erotettuna 
· alueelliset reitit 

- pyörätie leveällä välikaistalla erotettuna 
· lähiverkosto 

- pyörätie välikaistalla erotettuna 
- leveä piennar alle 1000 m.ajon./vrk 
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Taulukon 4.14 vaihtoehtoisista pyöräväylätyypeistä tulee harkita väylää käyttävien 
pyöräilijöiden määrän mukaan sekä pyöräväylän jatkuvuuden ja kaupunkikuvallisen 
ilmeen perusteella. Edellä olleessa taulukossa 4.3 on kerrottu väylätyyppien käyttökoh-
teet. Laatupääväylää tulee käyttää seudullisilla pääreiteillä osuuksilla, joilla pyöräilijöi-
den määrä on suuri. Moottoriajoneuvoista ja jalankulkijoista erotettu pyörätie on todettu 
houkuttelevimmaksi vaihtoehdoksi pyöräilijöille. Välikaistalla erotettu pyörätie lisää 
turvallisuutta ja viihtyvyyttä, kun nopeusrajoitus on suuri. Pyöräkaista on suositeltava 
vaihtoehto jalankulkuvyöhykkeillä, jos kadulla ei ole pysäköintiä, liikennemäärät eivät 
ole suuret, tai jos liittymiä on paljon. Sekaliikenne on toimiva vaihtoehto rauhallisille 
kaduille, joilla ei ole paljon pyöräilijöitä.  

Jos pyöräkatu tulee lailliseksi väylärakenteeksi Suomessa, niin se sopii osaksi pyö-
räilyn alueellista verkkoa. Suositeltava nopeusrajoitus pyöräkadulla on 30 km/h. Tontti-
kadut ja pienemmät kokoojakadut sopivat parhaiten pyöräkaduiksi.  

4.4 Jalankulun ja pyöräilyn erottelun perusteet 

Kevyen liikenteen suunnittelu -ohjeessa (1998, s. 45) on esitetty, että jalankulun ja pyö-
räilyn erottelua arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat asiat: 

· jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kokonaismäärä, jos se on yli 1500/vrk, väyläl-
lä harkittava erottelua 

· liikenteen koostumus 
· verkkohierarkia 
· alueen tarkoitus 
· paikkakunnan käytännön yhtenäisyys 
· erottelun teknisten ratkaisujen taso 
· erottelun jatkuvuus, yhtenäinen 
· erottelun havaittavuus 
· kaupunki- ja taajamakuvan miellyttävyys ja luonne. 
Jalankulun ja pyöräilyn erottelulla on Ruotsissa tutkittu olevan suuri merkitys jalan-

kulkijoiden turvallisuuden tunteeseen ja pyöräilyn sujuvuuteen. Kuitenkaan erottelulla 
ei ole todettu olevan mainittavaa vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Ruotsissa suositel-
laan erottelun tehtävän ainakin alueilla, joilla on paljon lapsia tai iäkkäitä, kuten kes-
kuksien, koulujen ja vanhainkotien läheisyydessä. Erottelua suositellaan: 

· pääreiteillä tai muilla korkealuokkaisilla osuuksilla 
· yhteysväleillä, joita käyttää 

- yli 200 pyöräilijää ja 200 jalankulkijaa huipputunnissa 
- yli 300 pyöräilijää ja 50 jalankulkijaa huipputunnissa 
- yli 50 pyöräilijää ja 300 jalankulkijaa huipputunnissa 

· jos liikenneympäristö mahdollistaa polkupyöräilijälle nopeudeksi 30 km/h. (Sve-
riges kommuner och landsting & Trafiverket 2010) 
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Norjassa pääsääntö jalankulun ja pyöräilyn erotteluun on kulkijamäärä. Jos pyöräili-
jöitä on yli 50 tai jos jalankulkijoita on yli 50 huipputunnissa, yhteysvälille tehdään 
omat kulkuosuudet molemmille kulkutavoille. (Statens vegvesen 2003, s. 59) 

 Hollannissa lähes kaikki pyörätiet on erotettu jalankulusta. Pyöräilijöillä on usein 
paremmat kulkuolosuhteet. Esimerkiksi jalankulkijoiden tulee käyttää pyöräkaistaa, jos 
jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vähän. Yhdistetyt väylät ovat joko jalankulkija painot-
teisia tai pyöräilypainotteisia. Kaupunkikeskustoissa, kävely- ja ostosalueilla, joilla on 
paljon jalankulkijoita, pyöräilijöiden ja jalankulun erottelu tapahtuu taulukon 4.7 mu-
kaisesti. Jalankulkijoiden määrä lasketaan kuvitteellisen metrin viivan levyisen tieosuu-
den ylittävistä jalankulkijoista huipputunnissa. (CROW 2007, s. 135–140) Samalla tau-
lukolla on ohjeistettu myös Ruotsissa kävelykatujen jalankulun ja pyöräilyn erottelu. 
(Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010, s. 62)   

 
Taulukko 4.7. Suositeltu jalankulun ja pyöräilyn erottelun tarve jalankulkijoiden mää-
rän mukaan kävelykeskustoissa (CROW 2007, s. 135). 

Jalankulkijoita huipputun-
nissa/väylän leveysmetri 

 
Suositeltu liikenne 

< 100 Sekaliikenne 
100 – 160 Erotettuna samassa tasossa 
160 – 200 Erotettuna eritasossa 

> 200 Aina erottelu  
 
Erotteluperiaatteiden vertaamiseksi arvot on muutettava samaan muotoon. Suomes-

sa, Ruotsissa ja Norjassa yhdistetyt väylät ovat käytännössä noin kolmen metrin levyi-
siä, joten Hollannin lukema voidaan kertoa kolmella, jotta saadaan jalankulkijoiden 
määrä koko väylällä. Suomessa huipputunnin osuus on yleensä vähintään 10 % keski-
vuorokausiliikenteestä. Arvot, jolloin sekaliikenne ei ole enää riittävä vaihtoehto, on 
esitetty taulukossa 4.8. 
 
Taulukko 4.8. Liikennemäärät, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät tulee erottaa omille 
väylilleen.  

Jalankulkijoita tai pyöräilijöitä huipputunnissa/väylän leveysmetri 

Suositeltu liikenne   Hollanti Suomi            Ruotsi     Norja 

 
  jk jk + pp jk     pp   jk pp 

Erottelun tarve 300 150 
     200 
     300 
      50 

    200 
     50 
    300 

50 50 

 
Taulukko 4.8 kuvaa hyvin erotteluperiaatteiden eroavaisuutta. Hollannin ohje on 

tarkoitettu lähinnä kävelykaduille ja muille kaupallisille alueille. Ohjeessa ei myöskään 
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ole huomioitu pyöräilijöiden määrä. Suomen, Ruotsin ja Norjan ohjeesta saadaan pa-
remmat lähtöarvot erotteluperiaatteille.  

Erotteluperiaatteita miettiessä on myös huomioitava reitin laatutaso. Korkeatasoi-
semmilla reiteillä ei voida hyväksyä niin suuria jalankulkijoiden määriä kuin alemmalla 
verkolla. Seudulliset, alueelliset ja lähireitit vaativat jokainen oman jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden määrän raja-arvon, jonka jälkeen erottelu tulisi toteuttaa.  

Ruotsissa pyöräliikenteen määrät ovat Suomen liikennettä vastaavia, ohje on vuo-
delta 2010, joten Tampereen ohjeistuksessa pyritään Ruotsin ohjeen kaltaisiin lukuihin. 
Erottelun tarve on pääsääntöisesti lähireiteillä, kun jalankulkijoita on yli 200 ja pyöräili-
jöitä yli 200 huipputunnissa. Seudullisilla reiteillä erottelun tarve on Suomen kevyen 
liikenteen suunnittelu -ohjeen mukaisesti jo, kun pyöräilijöitä ja jalankulkijoita on yh-
teensä 150 huipputunnissa. Alueellisten reittien raja-arvo kulkee näiden kahden välillä. 
Kuvassa 4.14 on ohjekaavio Tampereen jalankulun ja pyöräilyn erotteluun. Erotteluun 
määräävien liikennemäärien mitoitusajankohtana tulee olla kesä, jolloin väylällä on eni-
ten käyttäjiä. Lisäksi on otettava huomioon mahdollinen liikenteen kasvu.  
 

 
Kuva 4.15. Tavoiteltava pyöräilyn ja jalankulun erottelu Tampereella liikennemäärien 
perusteella.   
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Kuvan 4.15 lisäksi voidaan tarvittaessa nimetä myös muita perusperiaatteita erotte-
luun. Näitä periaatteita voidaan käyttää, kun halutaan väylästö mahdollisimman homo-
geeniseksi tai jos liikennemääriä ei voida arvioida riittävän tarkasti. Jalankulkuvyöhyk-
keillä jalankulkijoiden määrä väylällä on usein yli 200 ja pääkaduilla jopa yli 2000 
huipputunnissa. Perusperiaatteeksi voidaan määritellä, että jalankulkuvyöhykkeillä pyö-
räily tulisi aina erottaa jalankulkusta.  

Tampereelle tarvitaan myös liikennekäyttäytymistä ohjaavaa erottelua. Ajoradasta 
erotetut jalkakäytävän näköiset yhdistetyt väylät eivät ole toimivia pyöräväyliä, vaan 
aiheuttavat sekaannusta pyöräilijöiden, autoilijoiden ja jalankulkijoiden kesken. Pyörä-
kaistaisille katuosuuksille suositellaan Suomen kevyen liikenteen suunnitteluohjeen 
mukaisesti aina myös jalkakäytävää.  

 

 

4.5 Risteämistavan valinta 

Liikenneväylien liittymiskohdissa pääreittien kulkua on suosittava. Liikennemäärien ja 
verkkohierarkian mukaan joko pyöräilijöille, jalankulkijoille tai autoilijoille on tehtävä 
suora pääsy pääreittiä pitkin. Samalla muut liikennemuodot jäävät odottamaan sitä var-
ten rakennettuun odotustilaan. Risteämiset voidaan toteuttaa eri tasossa ajoradan kanssa 
tai tasossa varustettuna liikennevaloilla, suojatiellä ja keskikorokkeilla.  

Tasoristeyksissä pyöräkaistalla tai ajoradalla ajaessa pyöräilijöillä on kaksi tapaa 
kääntyä vasemmalle: ryhmittymiskäännös ja suorakulmakäännös. Ryhmittymiskään-
nöksen turvallisuusriski kasvaa, kun ajokaistoja on useampi kuin yksi. Pyöräväylä pyri-
tään jatkamaan samantyylisenä liittymän läpi, jollei väylätyyppi muutu esimerkiksi pyö-
rätiestä pyöräkaistaksi kaupunkirakenteen muutoksen vuoksi. (Tielaitos 1998) Suositel-
lut risteämisohjeet Suomessa kevyen liikenteen väylän risteämisestä ajoradan yli on 
esitetty kuvassa 4.16. Vaikuttavina tekijöinä ovat nopeusrajoitus ja liikennemäärä. Haja-
asutusalueilla kevyelle liikenteelle ei yleensä osoiteta ylityskohtaa tasossa.  
 

Jalankulun ja pyöräilyn erottelun tarve on:  
· kuvan 4.15 mukaisilla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden  

liikennemäärillä  
· pyöräilyn laatupääväylillä (seudulliset reitit, joilla > 200 pp/h) 
· jalankulkuvyöhykkeillä  
· kun kulkumuotojen kulkuväylien sijaintia tarkennetaan  

 
Pyöräilyn pääreiteillä erotellaan rakenteellisesti. 

 
Kävelykaduilla sekä keskusta-alueen kauppojen varrella sijaitsevilla jalankulku- ja 
pyöräteillä erottelu tapahtuu taulukon 4.7 mukaisilla arvoilla.  
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Kuva 4.16. Kevyen liikenteen risteämistavan valinta (Tielaitos 1998, s. 80, muokattu). 

 
Oulussa perusohjeena pyöräilyn pääreittien risteämiselle on, että pääreitit risteävät 

pääkatujen ja -teiden kanssa eritasossa, kun tien nopeusrajoitus on 50 km/h tai yli. Ko-
koojakaduilla ja alemmilla kaduilla, joilla on enintään 50 km/h nopeusrajoitus, voidaan 
hyväksyä tasoylitykset. (Oulu tekninen keskus 2011) 

Norjassa autojen ja pyöräilijöiden eritasoristeystä harkitaan, kun nopeusrajoitus on 
yli 60 km/h. Päätös tapahtuu taulukon 4.9 mukaisilla liikennemäärillä. Erottelun tarvetta 
arvioitaessa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä lasketaan huipputuntina. Moottori-
ajoneuvojen määrä esitetään keskivuorokausiliikenteenä. (Statens vegvesen 2003) 

 
Taulukko 4.9. Risteämisen valinta tasossa tai eritasossa (Statens vegvesen 2003, s. 64, 
muokattu). 

JK+PP  
tunnissa 

m.ajon. KVL  
<1500 

m.ajon. KVL  
1500–5000 

m.ajon. KVL  
5000–10000 

m.ajon. KVL  
>10000 

0–50 taso taso taso eritaso 
50–100 taso eritaso eritaso eritaso 
>100 eritaso eritaso eritaso eritaso 

 
Hollannissa liittymätyypin valinta perustuu ajoradan luokitukseen, moottoriajoneu-

voliikenteen liikennemäärään ja pyörätien verkkohierarkiaan. Ohjeistuksessa verrataan 
kahden ajoradan ja pyöräväylän risteämistä. Ohje on monimuotoisempi kuin muissa 
maissa. Pääpyöräreittien tulisi ristetä vilkkaan ajoradan kanssa eritasossa. Pääpyörätien 
ristetessä tasossa pyöräilijöille annetaan etuajo-oikeus. Perusverkolla tasoliittymä on 
toimiva ratkaisu, mutta liikennemäärien kasvaessa tarvitaan liittymään lisätoimenpiteitä 
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ja liikenteen ohjausta. Liikennevaloja tulee harkita liittymään, jossa yhden suunnan 
moottoriajoneuvojen määrä ylittää 1000 ajon./huipputunti. Liittymän yhden haaran ajo-
radan liikennemäärän kasvaessa yli 1500 ajon./h, on eritaso suositeltava ratkaisu. 
(CROW 2007)  

 

 
Kuva 4.17. Laadukas liikennevaloliittymä Amsterdamissa (Vaismaa 2009–2011). 

 
Ruotsissa suositaan tasoliittymiä, kun autoliikenteen nopeus on alle 40 km/h ja eri-

tasoliittymiä, kun nopeus yli 50 km/h. Jos ajoradan nopeusrajoitus on noin 40–50 km/h, 
eikä eritasoliittymää pyöräväylälle voida rakentaa, on paras tapa lisätä pyöräilyn suju-
vuutta ja turvallisuutta alentamalla rakenteellisin keinoin autojen vauhtia 30 km/h no-
peuteen. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010; Stockhoms stad 2007) 

Moottoriajoneuvoliikenteen nopeuden ja liikennemäärän perusteella annetaan liit-
tymävaihtoehtojen käyttösuositukset. Tutkimuksessa ”Parhaat eurooppalaiset käytännöt 
pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä” (Vaismaa et al. 2011) on esitetty liittymävaihtoeh-
tojen valinta. Valintaohjetta, joka on kuvassa 4.18, voidaan suoraan käyttää Tampereel-
la, koska tutkimus on uusi ja esimerkit sopivat Suomeen. Ajoneuvojen määrän ja no-
peuden lisäksi liittymätyypin valintaan vaikuttavat tapauskohtaisesti väylien leveydet, 
pyöräilijöiden määrä ja verkkohierarkia.  
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Eritasoliittymä (> 70 km/h) 
Liikennevaloliittymä (40–50 km/h) 
Keskikorokkeellinen ja/tai hidasteellinen suojatie (30–40 km/h) 
Suojatie ilman keskisaareketta: (< 30 km/h) 

 

 Moottoriliikenteen nopeusrajoitus 
 km/h 

 90         
 80         
 70         
 60         
 50         
 40         
 30         
 20         
 10         

    2000        4000        6000        8000       10000      12000      14000 
moottoriajoneuvoa/vrk 

Moottoriliikenne poikkileikkauksessa 
 

Kuva 4.18. Liittymätyypin valinta (Vaismaa et al. 2011, s. 150). Valintaperusteita tulee 
käyttää myös Tampereella. 

 
Kiertoliittymissä on vähemmän konfliktipisteitä kuin nelihaaraliittymässä. Tämän 

vuoksi kiertoliittymien turvallisuus on yleisesti parempi. (Vaismaa et al. 2011) 
Kiertoliittymiä suunniteltaessa lisäksi on pohdittava, kuinka pyöräväylä johdetaan 

liittymän läpi. Liikennemäärän kasvaessa yli 1000 moottoriajoneuvoon tunnissa ainakin 
pääpyöräreitille on suositeltavaa rakentaa tunneli tai silta kiertoliittymän kohdalle. 
(CROW 2007)  

Tanskan pyöräväyläsuunnitteluohje neuvoo, että kiertoliittymissä, joissa on liiken-
nettä vähemmän kuin 6000–8000 moottoriajoneuvoa päivässä, ei tarvitse erottaa polku-
pyöräilijöitä autoilijoista. Yksikaistaisissa kiertoliittymissä, missä on enemmän mootto-
riliikennettä, pyöräilijät on erotettava moottoriliikenteestä. Kiertoliittymissä, joissa on 
useampi kaista, polkupyöräilijät tulee aina erottaa eritasoon silloilla tai tunneleilla. 
Muuten pyöräilyreitti kiertoliittymässä voidaan toteuttaa sekaliikenteenä tai pyöräkais-
toilla. (Jensen 2000)  

Suomessa ei suositella pyöräkaistoja tai sekaliikennettä kiertoliittymiin vaan pyöräi-
ly pitää johtaa ennen liittymää pyöräteille. Vain halkaisijaltaan alle 13 m kiertoliitty-
mässä voidaan sallia sekaliikenne. (Tielaitos 1998) 

Helsingin kaupungin tekemän tutkimuksen mukaan (Pasanen 2005) kevyen liiken-
teen turvallisuus on sitä parempi, mitä tiukempi liittymän geometria on ja mitä lähem-
pänä suojatiet ovat kiertoliittymän keskipistettä. Hollannin, Ruotsin ja Saksan kokemus-
ten mukaan erillinen pyörätie kiertoliittymässä on turvallisempi vaihtoehto kuin kiertoti-
lan ulkoreunaan sijoitettu, maalauksin erotettu pyöräkaista. Tanskassa puolestaan ei ole 
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havaittu pyörätien, pyöräkaistan ja sekaliikenteen välillä turvallisuuseroja. Saksassa on 
todettu, että yksikaistaisissa, geometrialtaan tiukoissa liittymissä pyöräily autoliikenteen 
mukana on turvallisinta.  

Kiertoliittymässä pyöräilevän turvallisuutta koskevat tutkimustulokset ovat eriäviä. 
Tanskassa pyöräkaistoilla pyöräily on niin tuttua, joten pyöräkaistan vieminen kiertoliit-
tymään ei vaikuta turvallisuuteen. Suomen ja varsinkin Tampereen oloissa pyöräkaistat 
ovat vieras käsite, joten niiden vieminen kiertoliittymiin ennen kuin ne ovat kaupunki-
kuvassa muuten tunnettuja, ei ole järkevää.  

 

 

4.6 Materiaalit 

Materiaalipinnoilla voidaan erotella ja 
ohjata liikennettä. Eri materiaalit tukevat 
poikkileikkauksen toimintaa. Pyörä-
väylien pintamateriaalin tulee olla tasai-
nen ja tasoeroja tulee välttää. Reunakivet 
pyörätien poikki risteämistilanteissa ei-
vät tue sujuvaa pyöräilyä. (Vaismaa et 
al. 2011) 

 Pyöräily ja jalankulku voidaan erot-
taa toisistaan eri materiaalien avulla. 
Pyöräväylille soveltuu parhaiten asfaltti, 
koska se on tasainen ja kestävä pintama-
teriaali. Jalankululle tarkoitetulle väyläl-
le tai aukiolle sopivat asfaltin lisäksi 
myös betoni- tai luonnonkivi. Pienet 
betonilaatat ja graniitista tai muista 
luonnonkivistä muotoillut nupu- tai nop-
pakiveys tuovat näyttävän ilmeen väyläl-
le. Kivistä saa näyttäviä muotoja eri la-
dontatavoilla. Jalankulun ja pyöräilyn 
erottelurajana voi olla maaliviiva tai 

Ajoradan ja pyöräväylän ristetessä liittymätyyppi valitaan kuvan 4.18 mukaisesti 
moottoriajoneuvojen liikennemäärän ja nopeusrajoituksen perusteella. 
 
Kiertoliittymän pyöräväylätyyppi on: 

· eritaso, kun kiertoliittymässä on enemmän kuin yksiajorata  
· eritaso, kun moottoriajoneuvojen määrä on tienhaaralla yli 1000 m.ajon./h 
· pyörätie 
· sekaliikenne, kun kiertoliittymän halkaisija on alle 13 m. 

Kuva 4.19. Pyöräkaistalla on asfaltti ja 
ajoradalla kulutusta kestävä ja nopeutta 
hidastava nupukivi, Kööpenhamina 
(Vaismaa 2009–2011). 
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kapea tasossa oleva kiveys. Leveä nurmetettu välikaista ja erilaiset istutukset tuovat 
väriä kaupunkikuvaan. Puurivistöllä jäsennellyn tilan erottelu on tunnelmaltaan voi-
makkain. (Tielaitos 1997) 

Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien materiaaliksi suositellaan yhtenäistä pinnoitusta. 
Yhtenäinen asfalttipinta tai kiveys ei viesti kummallekaan kulkumuodolle etuoikeudesta 
liikkua väylällä. Yhtenäisellä leveällä väylällä kulkusuunnat voidaan erottaa keskivii-
valla. (Tielaitos 1997) 

Kulkuväylien tarkoitusta ja käyttäjäryhmien näkyvyyttä voidaan tehostaa maalatta-
vin symbolein tai esimerkiksi kuparisin merkein. Maalausten lisäksi erottelu on aina 
kerrottava myös liikennemerkein.  

Taulukossa 4.10 on jalankulun ja pyöräilyn erottelumateriaalien ja -menetelmien to-
dettu hyöty tai haitta eri käyttäjille. Käyttäjäryhminä ovat likinäköinen, sokea, vammai-
nen, pyöräilijä ja rakentaja. 
 
Taulukko 4.10. Jalankulun ja pyöräilyn erottelun edut ja haitat käyttäjien mukaan. 
(Stockhoms stad 2007, s. 5, muokattu) 

Materiaali Erottelu 
Likinä-
köinen 

Sokea 
Vammai-
nen 

Pyöräilijä Rakentaja 

betonilaatta/ 
asfaltti 

Maaliviiva + + + + ~ 

asfaltti/ 
asfaltti 

Maaliviiva + - + + + 

betonilaatta/ 
asfaltti 

Noppakivi ~ ~ + + ~ 

asfaltti/ 
asfaltti 

Noppakivi - - + + ~ 

betonilaatta/ 
asfaltti 

Puuistutukset + ~ + + - 

graniittilaatta/ 
graniittilaatta 

Kuparimerkit - - ~ + - 

betonilaatta/ 
asfaltti 

Tasoero - + - - - 

 
Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan toimivin erotteluvaihtoehto on betonilaatta ja as-

faltti maaliviivalla. Haitallisin vaihtoehto eri käyttäjille on tasoero, joka hyödyttää aino-
astaan sokeita.  (Stockhoms stad 2007) Tasoerosta pyöräilijälle ei ole kuitenkaan hait-
taa, jos väylä on mitoitusohjeiden mukainen ja suunnittelussa on varmistettu, että väylän 
poikki ei kulje tasoeroa vaan siirtymät ovat tehty luiskien avulla. 
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Kuva 4.20. Asfaltilla ja betonilaatoilla tehty erottelu. Pyörätie on punaista asfalttia, 
jalkakäytävä ja välikaista ovat erinäköistä betonilaattaa, Amsterdam (Vaismaa 2009–
2011). 

 
Suomessa pelkästään materiaaleilla toteutettu erottelu on talvella huonosti havaitta-

vissa eikä sitä ole mahdollista noudattaa tarkasti. Siksi erottelu tulisi toteuttaa mie-
luummin välikaistalla, istutuksilla ja tasoilla. (Tielaitos 1998) Tasoerottelussa on tärkeä 
muistaa, että itse pyörätiellä ei saa olla tasoeroja.  

Liittymäalueilla on tärkeää, että konfliktialue on näkyvä ja väistämisvelvollisuudet 
itsestään selviä. Näkyvyyden parantamiseksi voidaan pyöräkaistat ja -tiet maalata liit-
tymäkohdissa värillisiksi. Saksassa on havaittu, että värilliset kaistat parantavat pyörä-
liikenteen turvallisuutta. Suomen tutkimuksen mukaan värin käytöllä ei ole merkittävää 
vaikutusta. (Puntanen 1996) 

4.7 Muita suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä 

Väylätyypin valintaan ja sen mitoitukseen voivat vaikutta myös muut liikenteelliset ja 
ympäristölliset tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa kunnossapito, linja-
autoreitit ja -pysäkit, kadunvarsipysäköinti, yksisuuntaiset kadut, koulut, palvelut 
ja kaupunkikuva. Näiden tekijöiden vaikutuksen suuruutta valintaan ja toteutukseen 
täytyy pohtia aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi koulujen ja palveluiden lähellä tulee 
tarkastella liikennettä etenkin turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta, mutta tär-
keintä on kuitenkin väylien yhtenäisyys. Kaupunkikuvallisesti näyttävät ratkaisut ovat 
usein kustannuksiltaan kalliimpia kuin perusratkaisut, mutta niiden avulla viihtyvyys 
lisääntyy.  
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 Kadunvarsipysäköinti pyöräväylän vieressä on turvallisuusriski, jota tulee har-
kita. Varsinkin pyöräkaistan vieressä riski kasvaa. Pysäköinnin tarpeellisuus kadun var-
ressa ja pyöräväylän laadukkuus kilpailevatkin usein ratkaisuvaihtoehdoissa. Parhaan 
tuloksen aikaansaamiseksi tulee tarkastella koko liikenneverkkoa ja etsiä sieltä vaihto-
ehtoisia sijainteja pysäköintipaikoille. Toimintojen eri paikkoihin sijoittelulla voidaan 
saada aikaan laadukas pyöräväylä toisaalle ja toisaalle autopysäköinti.  

 Hyvin toteutettu kunnossapito lisää pyöräilyn houkuttelevuutta. Tampereella 
usein varsinkin talvisaikaan valitetaan väylien auraamattomuudesta. Oulu on erinomai-
nen esimerkki talvipyöräilyn suosiosta, joten esimerkiksi Oulun kunnossapidosta voitai-
siin hakea oppeja kuten myös Euroopan huippupyöräilykaupungeista.   

Oulun kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan, joista en-
simmäiseen kuuluu noin 45 % väylistä. Hoitotoimenpiteisiin kuuluvat väylän auraami-
nen, liukkauden torjunta, väylän pinnan tasoitus, sohjon poisto sekä päällyste- ja routa-
vaurioiden korjaaminen. Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyssä yleisarvosana ka-
tujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidosta oli tyydyttävää tasoa. (Oulu tekninen 
keskus 2011) 

Joukkoliikenteen kaista voidaan hyödyntää myös pyöräilyverkon osana. Kuiten-
kin, jos joukkoliikennekaista on vilkas, se yhdistää kaksi keskustaa, nopeusrajoitus on 
suuri tai jos pyöräilijöitä on paljon, täytyy pyöräväylä tehdä erikseen. Pyöräilyn perus-
verkolla keskustan hiljaisilla alueilla pyöräilijät voivat käyttää joukkoliikennekaistaa. 
Pyöräily linja-autokaistalla ei ole suositeltavaa, jos ajoradan nopeusrajoitus on yli 30 
km/h. Linja-autokaistan, jolla pyöräily on sallittu, tulee olla leveydeltään vähintään 3,2 
m. Raitiovaunun tai kevytmetron 30 km/h tuntinopeus vastaa törmäystilanteessa suun-
nilleen auton 50 km/h nopeutta. Tämän vuoksi raiteilla pyöräily voidaan sallia vain alle 
30 km/h nopeuksilla reiteillä. Muutenkin raiteilla pyöräileminen on haasteellisempaa 
kuin linja-autokaistalla. (CROW 2007)  

Linja-autopysäkkien suositeltu sijainti ajoradan vieressä on niin, että jalankulku- ja 
pyörätie kulkee pysäkin takana. Pyöräkaista voi kulkea pysäkin läpi tai ajoradan puolel-
ta. Pysäkin kohdalla ei tulisi muuttaa jalankulku- ja pyöräväylän leveyttä. Odotustilan 
materiaaliero korostaa erottelua. (Tielaitos 1998) Linja-autopysäkki ei saa olla alle 20 m 
matkalla liittymästä. Lyhyempi matka liittymään vähentää pyöräilijöiden näkyvyyttä. 
(Nelson & Scholar 2007)  
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Kuva 4.21. Linja-autopysäkki jää ajoradan puolelle, jolloin pyöräilijöille ja jalankulki-
joille jää omat tieosuudet, Hatanpään valtatie, Tampere (2011). 

 
Suomessa yksisuuntaisella kadulla pyöräily toiseen suuntaan on kielletty (TLL 

1981/267, 8 §). Vain yhteen suuntaan pyöräilyllä on huonoja vaikutuksia pyöräilyn laa-
dukkuuteen ja nopeuteen. Reittien suunnittelua joudutaan miettimään enemmän ja usein 
yksisuuntaiset kadut hidastavat ja pidentävät matkaa. (PRESTO 2010d) 

Tampereen keskustassa on useita yksisuuntaisia katuja. Kuvassa 4.22 on esimerkki 
reitistä Kirkkokadulta Kauppakadulle. Hallituskatua ja Kauppakatua saa ajaa vain itään 
päin. Kuvassa reitin punaiset viivat tarkoittavat pyöräteitä ja siniset viivat pyöräilyä 
kadulla. Nykyisen reitin pituus on noin 700 m.  
 

 
Kuva 4.22. Nykyinen reitti (Kirkkokatu 5 – Kauppakatu 14) on noin 700 m (Tampereen 
joukkoliikenne, e-palvelut 2011, muokattu). 
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Kuvassa 4.23 on esitetty lyhin reitti Kirkkokadulta Kauppakadulle, jos yksisuuntai-
silla pyöräily toiseen suuntaan olisi sallittua. Reitin pituudeksi tulisi noin 500 m.  
 

 
Kuva 4.23. Reitti, jos yksisuuntaisia katuja saisi pyöräillä myös toiseen suuntaan, on 
noin 500 m (Tampereen joukkoliikenne, e-palvelut 2011, muokattu). 

 
Yksisuuntaisilla kaduilla toiseen suuntaan pyöräilyn salliminen lyhentäisi matkaa 

Kirkkokadulta Kauppakadulle jopa 200 metrillä. Lisäksi pyöräilijä välttäisi muutamat 
liikennevalot. Yksisuuntaisilla kaduilla ajon salliminen vähentäisi myös Hämeenkadun 
pyöräliikennettä.  

Muiden maiden kokemukset pyöräilystä yksisuuntaisilla kaduilla vastasuuntaan ovat 
hyvät, eikä menettelytavassa ole todettu turvallisuusriskiä. Pyöräilyn vastasuuntaan sal-
liminen tulee osoittaa liikennemerkein tai ajoratamaalauksin. Yksisuuntaisen kadun 
leveyden täytyy olla vähintään kolme metriä ja nopeusrajoituksen korkeintaan 50 km/h. 
(PRESTO 2010d) 

 

 
Kuva 4.24. Yksisuuntaista ajorataa saa pyöräillä vastasuuntaan sitä oikeuttavan liiken-
nemerkin vuoksi Groningenissa (Vaismaa 2009–2011). 
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Tanskassa yksisuuntaisella kadulla ajo vastasuuntaan on mahdollista pyöräkaistan 
avulla. Kaistan leveyden tulee olla ainakin 1,5 m. Suositeltu ajoradan leveys on 3 m. 
(Nelson & Scholar 2007)  

Suomessa pyöräily voidaan sallia toiseen suuntaan ainoastaan pyörätien avulla. Tä-
mä kuitenkin vaatii enemmän tilaa kuin pyöräily ajoradalla tai kaistalla. Tutkimustyö ja 
lakimuutos, jotka mahdollistaisivat pyöräilyn vastasuuntaan, parantaisivat pyöräilyn 
asemaa. Pyöräliikenneverkollisesti tärkeimpien yksisuuntaisten katujen asemaa voidaan 
tällä hetkellä parantaa rakentamalla pyörätie kadun toiseen reunaa, jos tila riittää.  

4.8 Kustannukset 

Pyöräily on edullinen liikennemuoto. Pyöräväylien investoinnit ovat autoliikenteeseen 
nähden pieniä ja pyöräilyn terveyttä edistävät vaikutukset tukevat yhteiskunnallista si-
joitusta pyöräväylästöön. Väylästön puutteet ja laatutaso tulisikin korjata ennen kuin 
ongelmista tulee akuutteja ja kustannukset nousevat. (Sveriges kommuner och landsting 
& Trafiverket 2010) 

Laadukkaat pyöräväylät ovat kalliimpia kuin perustasoiset. Moottoriliikenteen ja 
pyöräilyn erottaminen on kallista. Pääpaino asetetaan kuitenkin turvallisuudelle. Vilkas-
liikenteisien teiden ja katujen varsilla erottelu on ainoa vaihtoehto. Erottelu ei ole tar-
peen, kun liikenne on vähäistä ja nopeudet ovat alhaisia. (Nelson & Scholar 2007)  

Rakenteellisesti erotettujen väylien kunnossapitokustannukset ovat korkeammat 
kuin tasossa olevien. Lisäksi rakenteellinen erottelu vaatii enemmän maa-alaa. Pyörä-
kaistan toteuttaminen on usein edullisempaa kuin pyörätien. Pyöräkaistaa ei eroteta ra-
kenteellisesti, joten kuluja ei synny niin paljoa. (Tielaitos 1998)  

Pyöräkaistoille tai teille tehtävä värillinen päällyste tehdään tiemerkintämaalilla tai -
massalla. Maalipinta on edullisempi, mutta sen kestävyys on heikompi ja pinta kuluu 
nopeammin kuin massan. (Tielaitos 1998) Väripäällysteen valmistus-, rakennuskustan-
nus- ja ylläpitokustannukset ovat kalliimpia kuin mustan asfaltin (Sveriges kommuner 
och landsting & Trafiverket 2010). 

Kustannukset ovat määräävä tekijä pyöräväylätyypin valinnassa. Pyöräväylillä kus-
tannuksia pystyy kohdistamaan verkkohierarkian mukaan niin, että pääreiteistä tehdään 
leveitä ja laadukkaita ja muilla reiteillä investointeja tehdään rajallisesti ja tyydytään 
vaatimattomampiin ratkaisuihin. (Salermo 2011) Määrärahojen kohdistaminen vaatii 
hyvän verkkohierarkiasuunnitelman, jolloin verkostosta tulee toimiva eikä korjauksia 
tarvita.  

Laadukkaat väylät maksavat itsensä takaisin ihmisten hyvinvoinnin, turvallisuuden 
ja saasteettomuuden muodossa. Tämä vaatii poliittisen päätöksen pyöräväylien inves-
toinneista lähivuosille. Kustannuksiin verrattuna pyöräväylästä on yleensä enemmän 
hyötyä, varsinkin, kun välillinen hyöty otetaan huomioon. Mitä laadukkaampi väylä 
tehdään, sitä pidempään se palvelee, vaikka liikennemäärät väylällä kasvaisivatkin. 
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5 PYÖRÄVÄYLIEN MITOITUS 

Pyöräväylien mitoituksen päätekijöinä ovat nopeus, käytettävyys ja turvallisuus. Nopeu-
teen vaikuttavat pyöräilyn sujuvuus ja reittiopastuksen taso. Lisäksi nopeutta arvioidaan 
suhteessa autolla kuljettuun matka-aikaan. Pyöräväylän käytettävyyttä parantavat pin-
nan tasaisuus, pysäköintimahdollisuudet ja yleinen mukavuus, kuten valaistus, sosiaali-
nen turvallisuus ja esteettisyys. Pyöräverkolla turvallisuutta tuovat sen yhtenäisyys, le-
veät väylät, mutkattomuus ja selkeät liittymät. (Vaismaa et al. 2011) Tässä tutkimukses-
sa mitoituksessa keskitytään väylätyyppien sekä liittymien selkeyttämiseen ja erityisesti 
leveyden mitoittamiseen. Työn laajuuden vuoksi työssä ei ole pohdittu kaarresäteitä tai 
kallistuksia.  

Pyöräväylän leveyden tulisi määräytyä liikenteen tarpeen mukaan. Väylällä kulke-
van liikennemäärän lisäksi on tärkeää tapauskohtaisesti ottaa huomioon myös verkko-
hierarkia. Mitä korkeatasoisempi väylä on, sitä leveämmäksi se tulee mitoittaa. Lisäksi 
on pohdittava ennustetilannetta. Palvelutasoltaan hyvä väylä houkuttelee paremmin 
pyöräilijöitä.  

Pyöräväylätyyppien leveyden valintaan vaikuttavat myös kulkijoiden ominaisuudet, 
kunnossapitokalusto, ympäröivä maankäyttö ja maisemalliset näkökohdat. Yhdistetyn 
jalankulku- ja pyörätien sekä jalkakäytävän mitoitusta tehtäessä tulee miettiä onko ja-
lankulkijoiden joukossa paljon rullaluistelijoita, jalankulkijoita, joilla on kantamuksia, 
tai muita perusmitoituksesta poikkeavia kulkijoita. Leveyttä suunniteltaessa tulee harki-
ta myös väylän sijainnista johtuvia tarpeita. Esimerkiksi koulujen ympäristössä yhdiste-
tyn väylän leveyden tulee olla mielellään suurempi ja selkeästi ajoradasta eroteltu, jotta 
se on tarpeeksi turvallinen myös lapsiryhmille. (Tielaitos 1998) Perusohjeistuksissa 
pyöräväylän leveys, liikennetila, määräytyy selkeyden vuoksi pelkästään liikennemää-
rän mukaan. 

Pyöräväylän leveys tulee mitoittaa niin, että se vastaa todellista hyötyleveyttä, eli ti-
laa, jolla pyöräilijä pystyy ajamaan. Muun muassa reunakiven päällä ei ajeta, eikä 
myöskään ihan lähellä kiinteää seinää. Tällaisia tiloja ei voida laskea väylän leveyteen 
mukaan. Mitatun hyötyleveyden alueelle ei saa sijoittaa liikennemerkkejä tai muita vas-
taavia esteitä. Leveyttä suunniteltaessa tulee myös pohtia, mikä on tarpeeksi leveä tila 
ohitustilanteissakin. Esimerkiksi yksisuuntaisella pyörätiellä 2,0 m on riittävä, jos ohi-
tusliikennettä ei ole paljoa. (Salermo 2011) 

Tampereelle sopiva mitoitus valitaan eri maiden mitoitusohjeita soveltamalla. Mitoi-
tusohjeet, valintaan johtavat ratkaisut ja tulokset on esitetty tässä luvussa. Liitteessä 5 
on esitetty kooste mitoitustuloksista. 
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5.1 Poikkileikkauksen mitoitusperusteet 

Poikkileikkauksen minimileveys arvioidaan kulkuneuvon leveyden, liikkumisvaran ja 
vapaan tilan perusteella. Perusmitta on kulkutavan tarvitsema leveys. Suomen liikenne-
suunnittelussa polkupyöräilijän perusmitoitusleveys on 0,6 m. Polkupyörän maksimi 
leveys saa olla lain mukaan 1,25 m, jonka levyinen perävaunullinen polkupyörä usein 
on. Liikkumisvara on liikkujan tarvitsema ohitusetäisyys toiseen liikkujaan. Vapaa tila 
on kulkijan pitämä välimatka esteeseen. Vapaata tilaa ei hyödynnetä liikkumiseen, joten 
sitä ei voi laskea hyötyleveyteen mukaan. Ajoradan vieressä sijaitsevalla pyörätiellä on 
tarkistettava, että autoliikenteen vapaa tila ei ulotu pyörätiehen. (Tielaitos 1998; Liima-
tainen 2011)  

Pyöräilijöille tarvittavan liikennetilan leveys koostuu pyöräilijän perusmitasta ja 
liikkumisvaroista. Lisäksi poikkileikkauksessa on otettava huomioon vapaa tila. Taulu-
kossa 5.1 on esitetty Suomen ja Hollannin pyöräväyläsuunnitteluohjeiden suositellut 
perusmitoitusarvot, liikkumisvarat ja vapaan tilan tarve. 

 
Taulukko 5.1. Suositeltava mitoitusleveys, liikkumisvara ja vapaan tilan tarve eri kul-
kumuodoille (CROW 2007, s. 113; Tielaitos 1998). 

Mitoituskohteet ja vapaa tila 
Suositeltu mitoitusleveys (m) 

HOLLANTI SUOMI Tampere 

Mitoitusajoneuvon leveys    

Pyöräilijä 
Jalankulkija 

0,75 
- 

0,60  
0,60 

0,75 
0,60 

Auto (taajamassa) 1,75 - 1,75 
Liikkumisvara (samalla väylällä)    

Pyöräilijä / pyöräilijä (samaan suuntaan) 0,50 0,60 0,50 
Pyöräilijä / pyöräilijä (eri suuntaan) 0,50 0,90 0,60 
Pyöräilijä / jalankulkija - 0,60 0,60 
Pyöräilijä / liikkuva auto (40 km/h) 0,85 0,70 0,70 
Pyöräilijä / liikkuva auto (50 km/h) 0,85 1,00 1,00 
Vapaa tila    

Pyöräilijä / reunatuki 0,25 0,25 0,25 
Pyöräilijä / pysäköity auto 0,50 0,75 0,75 
Pyöräilijä / kiinteä este: seinä, kaide - 0,50 0,50 
Pyöräilijä / pylväs (kaupunkialueilla) - 0,25 0,25 

 
Taulukkoon 5.1 on koottu myös mitoituksen arvot, joita Tampereella olisi perustel-

tua tulevaisuudessa käyttää. Pyöräilijän leveyden arvo 0,75 m on peräisin Hollannin 
ohjeen mitoitusarvosta, jota myös Ruotsissa käytetään (Sveriges kommuner och lands-
ting & Trafiverket 2010) Suomessa normaalipyörän minimileveys 0,60 m ei riitä eri-
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tyyppisten pyörien ja peräkärryjen yleistyessä. Samaan suuntaan kulkevat pyörät eivät 
tarvitse niin paljon liikkumisvaraa toisiinsa nähden kuin eri suuntaan kulkevat. Hollan-
nin ohjeen mukaisesti samaan suuntaan kulkevien pyöräilijöiden liikkumisvara voidaan 
madaltaa 0,50 metriin. Kaksisuuntaisella pyörätiellä liikkumisvaraa tarvitaan enemmän 
kuin samaan suuntaan pyöräilevillä, joten 0,60 m on sopiva arvo. Muuten mitoitusarvot 
ovat Suomen suunnitteluohjeen mukaisia. Kuvassa 5.1 on esitetty kaksisuuntaisen pyö-
rätien mitoitus. Kuvaan on eritelty poikkileikkauksen mitoituksen eri tekijät.   
 

 
Kuva 5.1. Kaksisuuntaisen pyörätien mitoitus. Mitoitusarvot on ilmoitettu metreinä (m).  
 

Kuvan mitoitusesimerkistä poiketen laadukkailla väylillä tulee ottaa huomioon liik-
kumisvara myös ennen vapaan tilan alkamista. Kevyen liikenteen suunnittelu -ohjeessa 
(1998) on mainittu, että vapaan tilan ja liikkujan väliin on jätettävä 0,1 m liikkumisvara. 
Vähäliikenteisillä reiteillä tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä kohtaamistilanteita on 
vain harvoin, pyöräilijän perusmitta (0,75 m) antaa tavallisella pyörällä hieman liikku-
misvaraa ja liikkumisvara pyöräilijöiden välissä (0,6 m) on riittävä.   

Vapaan tilan pintamateriaalin on selkeyden vuoksi parempi olla eri materiaalia kuin 
pyörätie. Tilanteissa, joissa pyöräilijä itse siirtyy automaattisesti pois vapaan tilan alu-
eelta, kuten seinän vieri, voidaan vapaa tila päällystää samalla materiaalilla kuin pyörä-
tie on. Yllättävien vaaratilanteiden paikoissa, kuten pysäköinnin vieressä, jossa auton 
ovi voi avautua äkkinäisesti, vapaa tila on syytä olla eri materiaalia.  

5.2 Pyörätien mitoitus 

5.2.1 Pyörätien hyötyleveys 

Pyörätien leveys määräytyy ohjeissa pyöräilijöiden määrän mukaan. Suomen ja Ruotsin 
ohjeissa vaikuttava tekijä on pyöräilijöiden määrä vuorokaudessa. Hollannissa ja Nor-
jassa ohje perustuu huipputunnin pyörämäärän mukaan. Suomessa, Ruotsissa ja Hollan-
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nissa on suositusarvot myös yksisuuntaisille pyöräteille. Norjan ohjeessa puolestaan 
arvioidaan jalankulkijamäärä, jonka perusteella rinnakkain sijoitetut väylät mitoitetaan.  

Taulukossa 5.2 on esitetty pyörätien leveyden suositusarvot Suomen, Ruotsin, Hol-
lannin ja Norjan ohjeiden perusteella. Taulukon suositukset on tarkoitettu useimmissa 
maissa verkkohierarkialtaan kaikille pyöräteille. Hollannin ohjeessa pyörätien leveys 
koskee vain alueellisia reittejä ja lähireittejä. Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi 
Suomen ja Ruotsin ohjeet on muutettu vastaamaan huipputunnin liikennettä. Oletuksena 
on, että huipputuntiliikenne on 12 % vuorokausiliikenteestä.  
 
Taulukko 5.2. Pyörätien leveys pyörämäärän mukaan. (Tielaitos 1998; Sveriges kom-
muner och landsting & Trafiverket 2010; Statens vegvesen 2003; CROW 2007) 

 
 
Suomessa yksi- ja kaksisuuntaiset pyörätiet voidaan nykyisten ohjeiden mukaan mi-

toittaa 1,5 m levyiseksi. Kaksisuuntaiselle pyörätielle alle kaksi metriä leveä väylä on 
liian kapea pyöräilijöiden kohtaamisissa. Kun pyöräilijän leveys on 0,75 m, kaksi pyö-
räilijää tarvitsee vähintään 1,5 m levyisen tilan. Lisäksi kahden samaan suuntaan pyöräi-
levän pyörän väliin tulee jäädä vähintään 0,5 m levyinen liikkumisvara ja eri suuntaan 
pyöräilevien väliin 0,6 m liikkumisvara. Väylä, jolla pyöräilijät pyöräilevät samaan 

pp/h
900
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200
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suuntaan, vaatii yhteensä vähintään 2,0 m levyisen tilan ja väylä, jolla pyöräillään 
erisuuntiin, tarvitsee vähintään 2,1 m levyisen tilan. 

Yksisuuntainen pyörätie, kun liikenne on vähäistä eikä ohituksia tapahdu, voi olla 
1,5 m leveä. Suositeltu perusleveys on kuitenkin 2,0 m, joka mahdollistaa myös ohituk-
set. Yksisuuntainen pyörätie on toimiva ratkaisu vilkkaille pyöräväylille, joten Suomen 
mitoitusohjeistus on tarkistettu Tampereen ohjetta varten suuremmillekin pyöräilijämää-
rille.  

Kaksisuuntaisen pyörätien tulee olla vähintään 2,0 m leveä, joka mahdollistaa pyö-
räilijöiden kohtaamisen hiljaisella nopeudella. Palvelutaso katsotaan riittäväksi alue- ja 
lähireiteillä, joilla pyöräilijöitä on vähän.  Suositeltu väylän perusleveys on 2,25 m. Kun 
pyöräilijöitä on enemmän ja ne kulkevat myös pareittain sekä ryhmissä, väylän tulee 
olla leveämpi. Mitä leveämpi pyörätie on, sitä parempi on tien palvelutaso. Väylä, joka 
mahdollistaa kahden samaan suuntaan ja yhden eri suuntaan kulkevan pyöräilijän, tulisi 
olla leveydeltään jopa 3,65 m, jotta palvelutaso olisi hyvä.  

Pyöräilyn laatupääväylän mitoitus ohjeistetaan Hollannissa eri taulukolla kuin alu-
eellisen verkon pyörätiet, koska väylän laatuluokka on parempi ja väylän leveys tulee 
mitoittaa suuremmaksi. Hollannin ohjeen mukainen kaksisuuntaisen pyöräilyn laatu-
pääväylän leveys liikennemäärän mukaan on esitetty taulukossa 5.5.  

 
Taulukko 5.3. Pyöräilyn laatupääväylän mitoitus Hollannissa (CROW 2007, s. 175). 
Pyöräilijöitä/huipputunti Leveys (m) 

0–50 2,50 
50–150 3,00 
> 100 4,00 

 
Hollannissa rakennetaan selvästi pienemmillä pyöräilijöiden määrillä leveämpiä 

pyöräteitä kuin Suomessa. Hollannin ohje antaa perustan sille, että Tampereella seudul-
listen reittien tulee olla leveämpiä kuin nykyisessä Kevyen liikenteen suunnitteluohjees-
sa on esitetty. Seudullisten reittien tulee olla laadukkaampia kuin alueellisten pyörätei-
den. Seudullisten reittien suositeltu leveys on 2,5 m. Suomessa pyöräilijöitä on vähem-
män kuin Hollannissa, joten 4,0 metriä leveä pyörätie on harvoin tarpeellinen. 

Pyörätien leveyden valinta Tampereella perustuu ohjeiden yhdistelmään. Tampereen 
valintaohjeessa pyörätien leveys on valittu niin, että verkkohierarkialtaan korkeatasoi-
semmat reitit saavat matalammalla pyöräliikenteen määrällä leveämmän väylän. Pyörä-
liikenteen määrällä tarkoitetaan mitoitusliikennettä, joka on nykyhetken laskennan poh-
jalta arvioitu ennustettu liikennemäärä. Nykyhetken laskennat tulee suorittaa kesäai-
kaan, jolloin pyöräilijöiden määrä on suurin. Lähireiteillä pyöräilijöiden määrän ei tulisi 
kasvaa yli 200 pyöräilijään huipputunnissa ja alueellisilla reiteillä rajana on 500 pyöräi-
lijää tunnissa. Pyöräilijöiden määrän ylittyessä reitin verkollinen asema tulisi nostaa tai 
pyöräilijät tulisi ohjata tehokkaammin leveämmälle väylälle.  
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Lähireittien väylän leveys on määritelty esimerkkiohjeiden minimileveyksien perus-
teella. Alueelliset reittien liikennemäärien rajat ovat keskiarvoja. Seudullisilla reiteillä 
on pyritty korkeimpaan laatutasoon. Seudullisilla reiteillä kaksisuuntaisen pyörätie on 
mitoitettu pääsääntöisesti 0,25 m leveämmäksi kuin alueellisella reitillä. Taulukossa 5.4 
on esitetty pyörätien leveyden valinta verkkohierarkialtaan eritasoisille reiteille liiken-
nemäärän mukaan.  
 
Taulukko 5.4. Pyörätien leveyden valinta liikennemäärän ja verkkohierarkian mukaan.  

 
 

Poikkeuksellisena miniminä lyhyillä osuuksilla, esimerkiksi liikennemerkin kohdal-
la, voidaan pyörätien leveys hyväksyä hieman kapeammaksi suuremmalla pyöräilijöi-
den määrällä kuin taulukossa on esitetty. Tällöin pyörätiet vielä toimivat, kun pyöräili-
jöiden väliset ohitukset voidaan tehdä poikkeuksellisen kapean kohdan jälkeen tai eri 
suuntiin kulkevat pyöräilijät voivat hidastaa vauhtia, jolloin heidän välinen liikkumisva-
ra on pienempi. Pyörätien kaventaminen vaikka vain hetkellisesti vähentää pyöräilyn 
sujuvuutta ja turvallisuutta. 

5.2.2 Pyörätien ja ajoradan erottelu 

Kaupunkikeskustassa pyörätie erotetaan reunakivellä ajoradasta tai erotteluun käytetään 
välikaistaa. Pyörätien ja ajoradan välikaistaerottelua käytetään useimmiten vain keskus-
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tan ulkopuolisilla alueilla, joilla ajoradan suuri nopeusrajoitus vaatii turvallisuuden takia 
suurempaa erottelua. Reitti, jonka on tarkoitus olla laatupääväylän tasoinen, tulee erot-
taa välikaistan avulla ajoradasta. Leveä välikaista tulee rakentaa, kun viereisen ajoradan 
nopeusrajoitus on yli 60 km/h. Leveitä välikaistoja toteutetaan vain harvoin keskusta-
alueille niiden tarvitseman suuren tilan vuoksi. Välikaistan tulee olla eri materiaalia 
kuin pyörätie, tai sen pitää olla korotettu. (Tielaitos 1993)   

Nopeusrajoituksen ollessa 60–80 km/h ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välisen 
välikaistan leveys määräytyy taulukon 5.5 mukaisilla arvoilla. Suomessa välikaista toi-
mii myös lumitilana. Lumitilan leveyden tulee olla 75 % levyinen auraussuunnan lii-
kennetilasta. (Tielaitos 1993)   

 
Taulukko 5.5. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välisen välikaistan mitoitus (Tielai-
tos 1993, s. 53).  
Nopeusra-
joitus 
(km/h) 

Välikaistan leveys Käsittelytapa Välikaistan leveys 

Erillinen Korotettu Nurmi ≥ 2 m 

≤ 60 
≥ 5 m  
(min 3 m) 

≥ 1,5 m     
(min 1,0 m) 

Kiveys ≥ 1 m 

≥ 70–80 7-10 m ≥ 2 m Puu ≥ 2 m 

> 80 10 m - Pensas ≥ 1,5 m 

 
Norjan pyöräväylien suunnitteluohjeessa on neljä tapaa erottaa pyörätie ajoradasta 

välikaistalla, kun ajoradan nopeusrajoitus on 60 km/h:  
· vihreä välikaista (leveys ≥ 2,0 m) 
· reunakivillä korotettu välikaista (≥ 1,0 m) 
· ajoradasta reunakivellä korotettu vihreä välikaista (≥ 1,0 m) 
· kaide (≥ 0,9 m).  

Pyörätien pientareen suoran osuuden tulee olla vähintään 0,25 m leveä. (Statens vegve-
sen 2003) 

Hollannissa vilkasliikenteisen ajoradan, jossa nopeusrajoitus on suuri ja raskasta lii-
kennettä paljon, ja pyörätien välille suositellaan jopa 6,0 m välikaistaa, kuitenkin vähin-
tään 4,5 m. (CROW 2007, s. 127)  

Suomen ohjeet pyörätien ja moottoriajoneuvoliikenteen erotteluun ovat hyvät. Nor-
jan ohjeessa esitetty pyörätien pientareen suoran osuuden leveys 0,25 m on järkevä 
myös Suomen oloissa. Norjan ohjeen tapaan voidaan piirtää erottelua havainnollistavat 
kuvat.  Kuvassa 5.2 on esitelty ajoradan ja pyörätien erottelun vähimmäisleveys ajora-
dan nopeusrajoituksen ollessa 60–80 km/h. Kuvassa on näytetty myös esimerkkejä erot-
telutavoista ja materiaaleista. 
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Kuva 5.2. Ajoradan ja pyörätien erottelun vähimmäisleveys eri nopeusrajoituksilla 
(esimerkkejä välikaistamateriaaleista).  

 
Välikaistan leveyden asettaminen suuremmaksi kuin minimitoitus määrää pohditaan 

tapauskohtaisesti. Jos välikaista toimii lumitilana, sen tulee olla 75 % levyinen auraus-
suunnan liikennetilasta. Välikaistan leveyttä rajoittavat usein ympäristön kiinteät koh-
teet, joten erottelutapa määräytyy osin tilan antaman leveyden puitteissa. Maisemalliset 
mahdollisuudet ja näkökohdat määräävät lopulta erottelutavan sopivuuden ja materiaa-
lin valinnan. Myös välikaistan hoidon helppous ja kunnossapidon toteutus ovat ratkai-
sevia tekijöitä.  

5.2.3 Pyörätien ja jalkakäytävän erottelu 

Jalankulun ja pyöräilyn erottelu voidaan tehdä 5–9 cm korkeana tasoerona, välikaistan 
avulla, jalkakäytävän ja pyörätien materiaalierona sekä maali- tai materiaaliviivalla. 
Erottelun tehostamiseksi maalataan väylille jalankulku- ja pyöräilysymbolit. Erityisesti 
liittymäalueilta alkavat väylät on hyvä merkitä symbolein kertomaan väylän käyttötar-
koitusta. Kaupunkialueella suositellaan, että symbolien etäisyys toisistaan on noin 40 m, 
muilla alueilla riittää 100–200 m. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 
2010) Jalkakäytävän minimileveys on 1,5 m, jolloin palvelutaso on vähäisellä liikenne-
määrällä tyydyttävä. Suositeltu leveys jalkakäytävälle on vähintään 2,0 m. (Tielaitos 
1998) 

Kuvissa 5.3–5.6 on esitetty esimerkkejä pyöräilyn ja jalankulun erotteluun. Tilan-
teissa on kuvattu yksi- ja kaksisuuntaiset pyörätiet keskustaympäristössä.  
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Kuva 5.3. Yksisuuntaisen pyörätien mitoitusesimerkki, kun pyörätie on rakenteellisesti 
erotettu ajoradasta ja jalkakäytävästä taajamassa.  

 

 
Kuva 5.4. Yksisuuntaisen pyörätien mitoitusesimerkki, kun pyöräily ja jalankulku on 
erotettu. Pyörätien vasemmalle puolelle jää linja-autopysäkki.  

 

 
Kuva 5.5. Kaksisuuntaisen pyörätien mitoitusesimerkki, kun pyöräily ja jalankulku on 
erotettu kapealla välikaistalla, maaliviivalla tai materiaalein.  

nopeusrajoitus 
30–60 km/h 
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Kuva 5.6. Kaksisuuntaisen pyörätien mitoitusesimerkki, kun pyöräily ja jalankulku on 
erotettu leveällä välikaistalla. Pyörätien vieressä on autoille pysäköinti.  

 
Pyöräilyn laatupääväylän ja jalkakäytävän erottelussa käytetään aina materiaalieroa, 

välikaistaa tai erottelu tehdään eritasona. Pelkkä maaliviiva ei riitä laatupääväylillä. 
Pyöräilyn laatupääväylän poikkileikkauksen mitoitusesimerkki on esitetty kuvassa 5.7.
   

 
Kuva 5.7. Pyöräilyn laatupääväylän mitoitusesimerkki. 
 
Laatupääväylillä on leveyden lisäksi otettava huomioon geometrian tasaisuus, joka 

on tärkeä ominaisuus nopeuden ja viihtyvyyden kannalta. Jos on mahdollista, niin mäki 
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kannattaa kiertää 10 metrin pidemmällä lenkillä, jos sillä vältetään yhden metrin nousu. 
(Vaismaa et al. 2011)  

5.3 Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien mitoitus 

Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien leveys mitoitetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
yhteisen liikennemäärän perusteella. Suomessa kevyen liikenteen suunnittelun -ohje 
suosittelee seuraavaa mitoitusta:  

· 3,0 m, < 1000 jk+pp/vrk 
· 3,5 m, 1000–2000 jk+pp/vrk 
· 4,0 m, 2000–4000 jk+pp/vrk 
· ≥ 4,5 m, yli 4000 jk+pp/vrk 
Yhtä tarkkoja liikennemääriä kuin Suomen ohjeessa on, eivät muiden maiden suun-

nitteluohjeet ole antaneet. Tämä johtunee siitä, että yhdistettyjä väyliä on muualla ylei-
sesti vähemmän. Muissa tutkituissa maissa yhdistetyn väylän minimileveys on 3,0 m, 
paitsi Ruotsissa, jossa maaseudulla voidaan hyväksyä 2,25 m leveys (Trafiverket 2010). 
Väylälle, jonka leveys on 3 m, mahtuu rinnakkain ohitustilanteessa kaksi jalankulkijaa 
ja yksi pyöräilijä. (Tielaitos 1998)  

Leveyden määräytyminen erikseen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän perus-
teella antaisi tarkemman lopputuloksen. Kuitenkin valinta yhdistettyyn väylään on tehty 
erillisten liikennemäärien perusteella, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän 
välillä ei ole suurta eroa tai sitten jompaakumpaa on todella vähän. Jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden välisen suhteen vaihdellessa väylällä hetkittäin, väylän mitoitus tulee 
tehdä leveämmäksi, jotta se joustavasti kestää vaihtelut.  

Yhdistettyjen väylien leveyden mitoituksen raja-arvot tulee laskea erikseen verkko-
hierarkialtaan eri väylille, koska esimerkiksi seudullisen pyörätien tulee olla leveämpi 
vähäisemmällä liikennemäärällä kuin lähireitti on. Suomen kevyen liikenteen suunnitte-
luohje antaa hyvät peruslähtökohdat erottelulle. Käytettävyyden parantamiseksi takia 
liikennemäärät on muutettu huipputunnin liikennemääriksi. Kevyen liikenteen suunnit-
telu -ohjeen (1998) mukaan yhdistetyt väylät on mitoitettu jopa 4000 jk+pp/vrk liiken-
nemäärään asti. Tampereen ohjeessa on otettu huomioon myös erottelun tarve pienem-
milläkin liikennemäärillä.  Taulukossa 5.6 on esitetty yhdistetyn jalankulku- ja pyörä-
tien leveys liikennemäärien mukaan seudullisille, alueellisille ja lähireiteille.  
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Taulukko 5.6. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien hyötytilan leveys liikennemäärän ja 
verkkohierarkian mukaan.  

 
 

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie tulee erottaa ajoradasta voimakkaammin kuin vain 
reunakivellä. Kokoojakatujen, joilla nopeusrajoitus on 40–50 km/h, ja pääkatujen, joilla 
nopeusrajoitus on 50–60 km/h, vieressä kulkevat kevyen liikenteen väylät tulisi erottaa 
erotuskaistalla, jonka leveys on istutettuna vähintään 3,0 m ja kivettynä vähintään 1,0 
m. (Helsingin kaupunki 2001; Tampereen kaupunki & Sito Tampere Oy 2008) Erotus-
kaistan päällystemateriaalin tulee olla eri materiaalia kuin yhdistetty jalankulku- ja pyö-
rätie on, jotta yhdistetty väylä erottuu visuaalisesti jalkakäytävästä. Erottelu ajoradasta 
nopeuden ollessa yli 60 km/h tapahtuu välikaistan avulla pyörätien erottelun tapaan. 
Kuvissa 5.8 ja 5.9 on esitetty yhdistettyjen väylien mitoituspoikkileikkaukset.  
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Kuva 5.8. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien mitoitus taajamien välillä tai viheralueel-
la.  

 

 
Kuva 5.9. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien mitoitus asutuksen läheisyydessä. 

 

5.4 Pyöräkaistan mitoitus 

Pyöräkaista sopii sellaisten ajoratojen viereen, joiden nopeusrajoitus on alle 60 km/h. 
Suuremmilla nopeusrajoituksilla pyörätie on turvallisempi vaihtoehto. Pyöräkaista sopii 
parhaiten keskustaympäristöihin.  

Pyöräkaistan mitoitusarvoja tutkituissa pyöräväylän suunnitteluohjeissa ovat ajora-
dan nopeusrajoitus, pyöräväylän verkkohierarkia ja pyöräilijöiden määrä. Suomessa 
suunnitteluohje pyöräkaistan mitoituksesta perustuu lähinnä nopeusrajoitukseen. Polku-
pyörä- ja mopoliikenteelle tarkoitetulla kaistalla mitoitusarvo on:   

· 1,25 m, poikkeuksellinen minimi 
· 1,50 m, minimi, ≤ 40 km/h 
· 1,75 m, normaali, ≤ 50 km/h  
· 2,00 m, hyvä 
· 2,25–2,50 m, käytetään, kun > 150 pp/h (max 50 km/h) 

Pyöräkaistan viereisen autokaistan leveyden tulee olla vähintään 3,0 m, kun nopeusra-
joitus on 30–40 km/h ja vähintään 3,25, kun nopeusrajoitus on 50 km/h. (Tielaitos 
1998) 

Geometrialtaan pyöräkaistan tulee olla melko suora ja tasainen. Pyöräkaistallisilla 
kaduilla on oltava jalkakäytävä ainakin toisella puolella katua, jotta jalankulkijat eivät 
kävele ajoradalla. Pyöräkaista tulee erottaa ajoradasta 20 cm leveällä valkoisella viival-
la, joka sisältyy nykyisen kevyen liikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräkaistan 
leveyteen. Värillisellä päällysteellä voidaan parantaa kaistan näkyvyyttä. Suomessa suo-
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sitaan punaista väriä. Pyöräkaistan viereen ei suositella pysäköintiä, mutta jos se salli-
taan, on sen sijainti pyöräkaistan oikealla puolella. Pyöräkaistan ja pysäköidyn auton 
väliin tulee jäädä vähintään 0,75 m leveä vapaa tila. Pyöräkaista erotetaan jalankulusta 
reunakiveyksellä tai välikaistalla. (Tielaitos 1998) 

Ruotsissa ja Tanskassa pyöräkaistan ohjeissa annettu minimileveys on 1,2 m ja Nor-
jassa 1,3 m. Hollannissa minimileveys on 1,5 m, johon on laskettu myös vähintään       
0,1 m leveä reunaviiva. Helsingissä Runeberginkadulla on toteutettu pyöräkaista, jonka 
leveys on kapeimmillaan poikkeuksellisesti 1,0 m. Yleisen mielipiteen mukaan kaistan 
leveys on riittävä, kunhan kaistalla on myös leveämpiä osuuksia, jolloin ohittaminen on 
mahdollista (Fillarikanava 2009).  

Kööpenhaminassa pyöräkaista on tyypillisesti leveydeltään 2,2 m. Mitta sisältää    
0,3 m levyisen reunaviivan. Tulevaisuudessa Kööpenhamina pyrkii aina 2,5 m levey-
teen, joka mahdollistaa sujuvan pyöräilijöiden ohittamisen. Hollannissa pyöräkaista on 
normaalisti 1,5–2,0 m levyinen ja pääreiteillä 2,0–2,5 m. Viereisen autokaistan leveys-
suositus on kaikissa ohjeissa noin 3 metriä. (Tielaitos 1998; Sveriges kommuner och 
landsting & Trafiverket 2010; Nelson & Scholar 2007; Jensen 2000; CROW 2007)  

Suomen ohjeen kriteerit ovat lähellä muiden maiden ohjeistuksia. Pyöräkaistan le-
veyden ohjeistuksessa on syytä ottaa huomioon myös pyöräilijöiden määrä ja verkko-
hierarkia. Yksisuuntaisen pyörätien leveysohjetta, joka on suhteutettu pyöräilijämäärään 
ja verkkohierarkiaan, voidaan käyttää myös pyöräkaistoissa. Kuitenkin niin, että mini-
mimitoitus tapahtuu nopeusrajoituksen perusteella, joka on annettu Kevyen liikenteen 
suunnittelu -ohjeessa, täyttyy. Kuvassa 5.10 on pyöräkaistan mitoitusesimerkki. 

 

 
Kuva 5.10. Pyöräkaistan mitoitusesimerkki. 

 
Jos kaistan oikealla puolella on autopysäköinti, vapaan tilan leveyden kaistan reu-

nasta pysäköintipaikan reunaan tulee olla 0,75 m. Vapaa tila tulisi päällystää eri materi-
aalilla kuin pyöräkaista. 
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5.5 Pyöräilyyn tarkoitetun ajoradan mitoitus 

Sekaliikenne on kaupunkialueilla suositeltava vaihtoehto, kun moottoriajoneuvojen no-
peusrajoitus on korkeintaan 30 km/h. Sekaliikennettä suositellaan myös haja-
asutusalueille, kun ajoradalla on alhainen nopeusrajoitus. Haja-asutusalueella ei usein-
kaan tarvita pyöräteitä, koska pyöräilijöitä ja autoilijoita on vähän. (Tiehallinto 1998) 

Perusmitoitusleveys ajoradalla, jossa pyöräily on sallittu ja jalankulku on jalkakäy-
tävällä, on yhdelle kaistalle 3,5–3,75 m. Luku perustuu perusmitoitusarvoihin: auton 
leveys on 1,75 m, liikkumisvara toiseen autoon on 0,3 m, pyöräilijän leveys on 0,75 m, 
pyöräilijän liikkumisvara autoon on 0,7 m ja pyöräilijän vapaa tila reunakiveen on 0,25 
metriä. Jos nopeusrajoitus on korkeampi, yli 40 km/h, auton ja pyörän väliin jäävän tilan 
hyväksyttävä leveys on 1,05 m. Kaistan leveyden tulee olla silloin noin 4 metriä. Kais-
tan leventämistä yli 3,5 metriin parempi ratkaisu korkeissa nopeuksissa ovat liikenteen 
rauhoittamistoimenpiteet, jolloin pyöräilyn turvallisuusriski ei kasva (Statens vegvesen 
2003). 

Tonttikatu vähäliikenteisenä ja rauhallisena katuna voidaan mitoittaa kokonaisle-
veydeltään kapeammaksi kuin 7,0 m, vaikka pyöräily onkin pääsääntöisesti ajoradalla. 
Tonttikadulla liikkujien tulee kunnioittaa toisiaan, joten ohitustilanteita varten ei tarvitse 
varata erillistä tilaa. Kapea mitoitus hillitsee nopeutta. Tonttikadun ajokaistan leveyden 
tulee olla vähintään 2,25 m. Lumitilat ja pientareet lisäävät koko katualueen leveyden 
vähintään 8,0 metriin. Pihakaduilla koko ajoradan perusleveydeksi on määritelty 3,5 m. 
Kohtaamisalueilla väylän tulisi olla vähintään 5,5 m. (Helsingin kaupunki 2001; Tampe-
reen kaupunki & Sito Tampere Oy 2008) Kuvassa 5.11 on esitetty poikkileik-
kausesimerkit kokoojakaduille, tonttikaduilla sekä piha- ja hidaskaduille.  
 

Pyöräkaistan leveys 
· 1,25 m on poikkeuksellinen minimi 
· ≥ 1,50 m, kun ≤ 40 km/h 
· ≥ 1,75 m, kun ≤ 50 km/h  
· ≥ 2,25 m pääreiteillä  
· määräytyy liikennemäärän mukaan vähintään yksisuuntaisen pyörätien le-

veysohjeen mukaisesti 
Lisäksi mitoituksessa on otettava huomioon, että: 

· 0,20 m sulkuviiva sisältyy mittoihin  
· vapaa tila kiinteään esteeseen tai pysäköityyn autoon ei sisälly mittoihin 
· ajoradan kaistan leveys ≥ 3,0 m (30–40 km/h) ja ≥ 3,25 (50 km/h). 
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Kuva 5.11. Ajoradan mitoitusesimerkit, kun pyöräilijälle ei ole erotettu omaa väylää, 
nopeusrajoitus ≤ 40 km/h ja poikkeustapauksissa kokoojakadulla myös 50 km/h.  

 
Toteutusvaihtoehto valitaan katutyypin ja moottoriajoneuvojen liikennemäärän pe-

rusteella. Yli 3,5 metristä kaistaleveyttä on harkittava tarkkaan, koska se lisää autojen 
nopeutta. Leveää sekakaistaa parempi vaihtoehto on erottelu. Jos kaistaleveys halutaan 
pitää suurena, moottoriliikenteelle tulee tehdä hidasteita ja muita liikenteen rauhoitta-
mistoimenpiteitä, jotta pyöräilijöiden kulku olisi turvallista.  

 

 

Ajoradan, jonne pyöräily on ohjattu, leveys:  
· kokoojakadun kaistan leveys 3,5 m (30–40 km/h), vähäisillä liikennemäärillä 

myös 50 km/h 
· kokoojakadun kaistan leveys 3,5–4,0 m (30–40 km/h), vaatii liikenteen rau-

hoittamistoimenpiteitä 
· tonttikadun kaistan leveys ≥ 2,5 m (≤ 30 km/h) 
· pihakadun kokonaisleveys ≥ 3,5 m, kohtaamisalueet leveämmiksi (≤ 30 

km/h) 

nopeusrajoitus 
30–40 km/h  

(50 km/h vähän liikennettä) 

nopeusrajoitus 
≤ 40 km/h  
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5.6 Liittymien mitoitus 

Pyöräilyn selkeä ja looginen ohjaus liittymässä on tärkeää, jotta pyöräilijän on turvallis-
ta ja sujuvaa kulkea liittymän läpi. Tässä työssä on käsitelty liittymien eri toteutusvaih-
toehtoja eri pyöräväylätyypeillä.   

5.6.1 Odotustilat 

Kaksisuuntainen pyörätie viedään aina ajoradan yli erotettuna ja pyörätien jatkeen mer-
kinnöin. Pyörätiellä, joka ylittää ajoradan ja jolla on enemmän kuin kaksi kaistaa, tulisi 
olla suojatiesaareke. Saarekkeen leveyden tulee olla vähintään 2,5 m, jolloin sille pysäh-
tyminen on myös pyöräilijälle turvallista. Pyörätien tulee saarekkeen kohdalla olla ta-
sossa. Jalankululle tarkoitetun saarekkeen kohta voidaan korottaa 30–40 mm näkövam-
maisten takia. Pyörätien jatkeella ei saisi koskaan olla korotuksia. (Tielaitos 1998) 

Risteämistilanteissa sivusuunta joutuu 
odottamaan omaa vuoroaan, kun pää-
suunnalla on liikennettä. Ajoradan ylityk-
seen jalankulkijoille ja pyöräilijöille tar-
koitettu odotustila on vähintään 2 m le-
vyinen (kuva 5.12). Tällöin pyörävirta, 
joka kulkee ajoradan vieressä, saa esteet-
tömän kulun. (Tielaitos 1998) 

Autoilla odotustilan leveyden tulisi ol-
la 6–12 m ajoradan ja välikaistalla erote-
tun pyörätien välillä. Jos välikaista on 
pitkä, on autoille tai pyöräilijöille asetetta-
va väistämisvelvollisuusmerkki selventä-
mään väistämissääntöä. Toinen vaihtoeh-
to on linjata pyöräväylä ajoradan viereen 
alle  2  m  päähän  ajoradasta  niin,  että  liit-
tymään menevät autot odottavat pyörätien 
takana. Pyörätien linjaaminen ajoradan 
viereen auttaa myös kääntyvää autoilijaa 
huomaamaan pyöräilijän. Kuvassa 5.13 
on pyörätien linjaus liittymässä, jossa 
pyörätie risteää ajoradan kanssa. (Tielai-
tos 1998) Pyörätien linjaus 2–6 m päähän 
ajoradasta ei ole suositeltavaa, koska sil-
loin autot jäävät pyörätien jatkeen päälle 
odottamaan. (Pasanen 2011) 

≤ 2 m tai 

Kuva 5.12. Moottoriajoneuvojen odotusti-
la,  ≤ 2  m  tai  6–12 m (Tielaitos 1998,         
s. 82). 

Kuva 5.13. Jalankulkijoiden ja pyöräili-
jöiden odotustila, ≥ 2,0 m (Tielaitos 
1998, s. 81). 
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5.6.2 Pyöräväylätyypin muutos liittymissä 

Kaksisuuntainen pyörätie voidaan muuttaa yksisuuntaiseksi viemällä toinen kaista tien 
yli (kuva 5.14). Ylitys kannattaa suunnitella liittymäkohtaan, jolloin pyöräilijöille ei tule 
turhaa ajoradan ylitystä.  

 

 
Kuva 5.14. Kaksisuuntainen pyörätie muuttuu liittymän jälkeen yksisuuntaiseksi, Ams-
terdam (Vaismaa 2009–2011) 

 
Yksisuuntainen pyörätie voidaan muuttaa pyöräkaistaksi liittymän kohdalla. Pyöräi-

lijöiden näkyvyys on pyöräkaistalla parempi kuin pyörätiellä, joten onnettomuuksia 
sattuu pyöräkaistallisissa liittymissä vähemmän kuin pyörätiellisissä. Toisaalta taas au-
toilijat eivät ole varautuneet pyöräilijöiden yhtäkkiseen ilmestymiseen ajoradan viereen, 
mikä voi aiheuttaa hetkellisen riskin. (Statens vegvesen 2003) Pyörätien muuttuminen 
pyöräkaistaksi ja takaisin pyörätieksi tehdään laskuluiskan avulla. Liittymään tultaessa 
luiska tulee sijoittaa vähintään 10 m ennen suojatietä. Pyöräkaista voidaan nostaa heti 
liittymän jälkeen yksisuuntaiseksi pyörätieksi (kuva 5.15), jolloin esimerkiksi pysäköin-
ti toimii paremmin. Isoissa liittymissä yksisuuntainen pyörätie tulee aina viedä liittymän 
läpi pyörätien jatkeena. Liittymään, johon johtaa sekä yksi- että kaksisuuntainen pyörä-
tie, on parempi rakentaa kaksisuuntainen pyörätie ajoradan ylityksen kohdalle, jolloin 
pyöräilijä pääsee kääntymään helpommin haluamaansa kulkusuuntaan. Tällöin suunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestelyiden selkeyteen. (Pasanen 2011) 
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Kuva 5.15. Pyöräkaista jatkuu pyörätienä liittymän jälkeen, Kööpenhamina (Vaismaa 
2009–2011). 

5.6.3 Pyöräkaistalliset liittymät 

Pyöräkaistat jatketaan ajoradan yli risteämiskohdissa autokaistojen tapaan. Pyöräkaistal-
la vasemmalle kääntyminen tehdään ryhmittymällä vasemmalle, jolloin käännytään au-
toliikenteen mukana tai jatketaan tien yli ja sitten vasemmalle. Pyöräkaistat voidaan 
myös erottaa pyöräteiksi liittymässä tai antaa pyöräilijän mennä autovirran mukana il-
man erillisiä kaistoja. (Sveriges kommuner och landsting & Trafiverket 2010; Stock-
homs stad 2007) 

Suurissa valo-ohjatuissa liittymissä pyöräkaistat on hyvä viedä ensiksi suoraan ajo-
radan yli ja sen jälkeen vasemmalle toisen ajoradan yli. Autokaistan pysäytysviiva sijoi-
tetaan muutamaa metriä (≤ 5 m) ennen pääopastinta. Pyöräkaistan pysäytysviiva sijoite-
taan pääopastimen eteen. Tällä järjestelyllä autoilijat havaitsevat pyöräilijät paremmin. 
Liittymissä pyöräkaistan pääsuunnat on hyvä maalata erivärisiksi kuin ajorata. (Tielaitos 
1998; Eriksson et al. 2009) Kuvassa 5.16 on valo-ohjattu pyöräkaistallisen nelihaaraliit-
tymä. Kuvassa pystysuunnassa kulkee pyöräilyn pääreitti.  
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Kuva 5.16. Pyöräkaistat nelihaaraisessa valo-ohjatussa liittymässä.  

 
Vilkkaan oikealle kääntyvän autoliikenteen vuoksi autoliikenteelle kannattaa raken-

taa oma oikealle kääntyvien kaista, ja suoraan menevä pyöräkaista voidaan sijoittaa au-
tokaistojen väliin (kuva 5.16). Tällöin oikealle kääntyville pyöräilijöille tehdään myös 
mielellään oma kaista. Samalla liikennevalojen vaiheistus voidaan määrittää niin, että 
oikealle kääntyvillä on vihreä suuntanuoli. Kun liikenne on liittymissä vähäistä, voidaan 
sallia jaettu oikealle kääntyminen autojen ja pyörien kesken. (Nelson & Scholar 2007) 

 

 
Kuva 5.17. Pyöräkaistojen sijainti, kun autoille on oikealle kääntyvien ajokaista, Gro-
ningen (Vaismaa 2009–2011).  
 

Pyörätasku mahdollistaa turvallisen kääntymisen vasemmalle (kuva 5.18). Pyörätas-
kun pituus on korkeintaan 5,0 m (Tielaitos 1998). Pyörätaskut sopivat erityisesti pie-
nempiin liittymiin. Helsingissä pyörätaskut ovat saaneet hyvän vastaanoton kesän 2011 
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aikana. Havaintojen perusteella autoilijat ovat pysähtyneet hyvin pysäytysviivalle, jol-
loin pyöräilijät ovat voineet ajaa autojen eteen pyörätaskuun. Pääosin palaute on ollut 
hyvää. Pyörätaskuja on suunnitteilla lisää. (Yle.fi 2011) 

 

 
Kuva 5.18. Pyörätasku parantaa pyöräilijän havaittavuutta ja mahdollistaa lyhyemmän 
reitin vasemmalle kääntymiseen. 

 
Sekaliikennekadulta saavuttaessa suurempaan liittymään tulee käyttää lyhyttä kais-

taosuutta ja tarpeen mukaan pyörätaskumerkintöjä. Erityisesti pyöräilyn ohjaus on tär-
keää, jos nopeusrajoitus nousee liittymän jälkeen ja liittymän läpi kulkee paljon pyöräi-
lijöitä. Kaistaosuuden pituudeksi suositellaan 20–50 metriä ennen päätiehen liittymistä. 
Kun kaistaosuuden pituus on vähintään 20 metriä, autoilijat ehtivät jättää tilaa pyöräili-
jöille. Liittymässä pyöräkaista voidaan ohjata pyörätaskun avulla liittymään toisella 
puolella olevalle pyöräkaistalle tai pyörätielle. (Eriksson et al. 2009; Nelson & Scholar 
2007)  

 

 
Kuva 5.19. Sekaliikennekadulta tultaessa pyöräkaista ohjaa liittymän läpi pääreitille ja 
antaa pyöräilijöille oman tilan vilkkaassa liittymässä, Groningen, Hollanti (Vaismaa 
2009–2011). 
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5.6.4 Kiertoliittymät 

Autoliikenteen kiertoliittymissä pyöräilyjärjestelyt voidaan toteuttaa kolmella tapaa: 
eritasona, rakenteellisesti erotettuna tai sekaliikenteenä. Suurissa kiertoliittymissä, joissa 
on paljon liikennettä tai kaksi ajokaistaa, pyörätie siirretään aina eritasoon. Kuvassa 
5.20 on esimerkkitapaukset kiertoliittymän ja pyörätien risteämisestä eritasossa. Esi-
merkkikuvien lisäksi yhtenä vaihtoehtona on pyöräliikenteen oma kiertoliittymä ajora-
dan alla. Kuvassa 5.21 on tasokas esimerkki Hollannista, jossa pyöräilijöille on oma 
kiertoliittymä ajoradan kiertoliittymän alla. Viihtyisyyttä on parannettu vesialtailla, jot-
ka ympäröivät pyörätien kiertoliittymän liikennetilan.  

 

 
Kuva 5.20. Ajoradan kiertoliittymän ja pyörätien risteäminen eritasossa. (Tielaitos 
1998) 

 

 
Kuva 5.21. Kiertoliittymän eritasoratkaisu Harderwijkissa, Hollannissa. (Bing 2011) 
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Kiertoliittymissä, missä pyörät ja auto risteävät tasossa, pyöräily voidaan erottaa 
kaksisuuntaisena tai yksisuuntaisena. Kuvassa 5.22 on esimerkki kaksisuuntaisesta pyö-
räliikenteestä kiertoliittymän ympärillä. Kuvassa pohjoisen ja eteläisen ajoradan vieres-
sä kulkee rakenteellisesti erotettu pyörätie. Lännestä tultaessa pyöräily ohjataan ajora-
dalta pyörätielle. Itäisellä haaralla on yksisuuntaiset pyörätiet.   

 

 
Kuva 5.22. Kiertoliittymän tasoratkaisu, kun liittymän tulohaarojen pyöräväylätyypit 
ovat erilaisia. 

 
Yksisuuntaisen pyörätien kiertoliittymä voidaan toteuttaa kuvan 5.23 esimerkin mu-

kaisesti. Liittymässä pyöräilijöillä on etuajo-oikeus eli liittymään mentäessä autot ensin 
väistävät pyöräilijöitä ja sen jälkeen vielä autoja. Liittymästä poistuttaessa autoilijoiden 
tulee jälleen väistää pyöräilijöitä. Liittymässä on hyvät näkemät sekä pyöräilijöillä että 
autoilijoilla. Jalankulkijat kulkevat liittymän reunoilla. Kuvassa jalkakäytävät näkyvät 
harmaina alueina. Pyörätie on rakennettu tasoon ja sen reunoihin on sijoitettu reunaki-
vet. Tiemerkinnät ja ympyrän rakenne opastavat hiljentämään vauhtia. Pyöräilijöiden 
nopeuden hiljentäminen vähentää konfliktitilanteita jalankulkijoiden ja toisten pyöräili-
jöiden kanssa. Kuvan liittymä Hollannissa on osoittautunut turvalliseksi ja henkilöva-
hingoilta on vältytty kokonaan ensimmäisten neljän vuoden aikana. Suurimmaksi riski-
tekijäksi on todettu pyöräliikenteen liikkuminen virheellisesti vasten yksisuuntaista lii-
kennettä. (Fiets beraad 2011) 
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Kuva 5.23. Yksisuuntainen pyörätie on rakenteellisesti erotettu kiertoliittymän ajora-
dasta Hollannissa. Pyörillä on etuajo-oikeus. (Fiets beraad 2011) 

 
Jos kiertotilan halkaisija on 10 m tai enemmän, ajoradan haaroille tehdään pyörätien 

jatkeen kohdalle saarekkeet parantamaan turvallisuutta (Tielaitos 1998). Pyörätien jat-
keen suositeltu etäisyys kiertotilan reunasta on eri maissa erimittainen. Suomessa mini-
mietäisyys on 6 m (Tielaitos 1998, s. 92). Hollannissa suositeltu etäisyys on 5–7 m 
(CROW 2007, s. 252) ja Ruotsissa 2–5 m (Eriksson et al. 2009).  Etäisyyden ollessa 5–7 
metriä autolle jää tilaa odottaa pyöräilijän kulkua ajoradan yli ilman, että kiertoliittymä 
tukkiutuu. Toisaalta taas Helsingissä tehdyn kiertoliittymien turvallisuudesta tehdyn 
tutkimuksen mukaan (Pasanen 2005) kiertoliittymät, joissa on tiivis geometria ja suoja-
tiet ovat lähellä kiertotilaa, ovat turvallisimpia. Näiden tietojen pohjalta voidaan sallia, 
että pienissä vähäliikenteisissä kiertoliittymissä pyörätien jatke voi olla lähempänä kuin 
6 m etäisyydellä kiertotilasta. Jatkeen sijainti jopa aivan kiertotilan reunassa kiinni on 
hyväksyttävä ratkaisu. Isommille kiertoliittymille, joilla on vaarana, että kiertotila tuk-
keutuu suuren liikennemäärän takia, on parempi jättää odotustila kiertotilan ja pyörätien 
jatkeen väliin. Kiertoliittymän koon suhteesta kiertotilan ja pyörätien jatkeen etäisyy-
teen tulisi tehdä tarkemmat tutkimukset. Etäisyyttä tutkittaessa tulisi ottaa huomioon 
myös pyöräväylätyyppi. Suomessa väylätyyppinä on yleensä yhdistetty jalankulku- ja 
pyörätie, joten kiertoliittymistä tehdyt tutkimustulokset ulkomailta eivät aina päde 
Suomen oloihin.  

Sekaliikenne voidaan sallia vain halkaisijaltaan alle 13 m kiertoliittymissä. Jalan-
kulku on suositeltavaa näissäkin tapauksissa siirtää jalkakäytävälle ainakin taajamissa. 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla korotetut 
suojatiet keskusta-alueelle. (Tielaitos 1998) 
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5.7 Pyöräilyn sujuvuutta parantavat ratkaisut 

Ennen liittymää ei osaa olla 20 m pituisella matkalla autopysäköintiä, linja-
autopysäkkiä tai muuta sellaista, joka estäisi pyöräilijöiden näkyvyyttä. Pyöräväylien ja 
näin pyöräilijöiden näkyvyyttä voidaan tehostaa liittymissä tehostevärillä. Väriä tulisi 
käyttää pääreiteillä, joten pääreittiä sivuava pyöräväylä ei saa olla värillinen. (Nelson & 
Scholar 2007) 

Pyöräilyn laatupääväylällä pyöräilijöille annetaan etuajo-oikeus ja mahdollisesti 
pyöräväylä voidaan myös korottaa, jolloin autoilijat joutuvat aina hidastamaan ennen 
pyörätietä. Kuvassa 5.24 on esitetty risteämistilanne, jossa auton on väistettävä. Kuvan 
odotustilan leveyden 5 m tulisi Suomessa olla vähintään 6 m levyinen. Etuajo-oikeus on 
osoitettu kärkikolmiolla ja ajoratamaalauksin. (Statens vegvesen 2003)  

 

 
Kuva 5.24. Liittymä, jossa autoilijat väistävät pyöräilijöitä ja jalankulkijoita (Statens 
vegvesen 2003, s. 68). 

 
Kuvassa 5.23 ilman väistämisvelvollisuuden osoittavaa liikennemerkkiä pyöräilijöi-

den tulisi väistää moottoriajoneuvoliikennettä. Laatupääväylällä pyörätien ja ajoradan 
väliin jäävä odotustila parantaa liittymän toimivuutta, antaa hyvät näkymät niin ajora-
dalle kuin pyörätielle ja näin tekee liittymästä turvallisemman kuin liittymä, jossa ei ole 
odotustilaa. (Statens vegvesen 2003) 

Pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan lisätä liikennevaloliittymissä pyöräili-
jöiden omalla liikennevalolla. Kööpenhaminassa käytetään pyöräilijöille omaa liikenne-
valoa, joka näyttää vihreää kuusi sekuntia ennen autojen vihreän liikennevalon sytty-
mistä. Näin pyöräilijöille annetaan etumatka ja heidät huomataan entistä paremmin. 
(Nelson & Scholar 2007)  
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Vapaa oikea antaa pyöräilijöille mah-
dollisuuden kääntyä oikealle ilman, että 
heidän tarvitsee odottaa liikennevalojen 
vaihtumista. Vapaa oikea voidaan asettaa 
pyörätielle, pyöräkaistalle tai ajoradalla 
pyöräileville. Kuvassa 5.25 on esimerkki 
ratkaisusta, jossa pyöräilijöille on etelästä 
tultaessa vapaa oikea. Oikealle kääntyvän 
pyörätien leveys määräytyy liikennemää-
rän mukaan, mutta sen vähimmäisleveys 
on 1,5 metriä. Jos liittymässä on paljon 
jalankulkijoita, alueesta, joka jää suoja-
tien ja oikealle kääntyvän pyörätien vä-
liin, täytyy tehdä mahdollisimman suuri. 
(CROW 2007, s. 258; Tielaitos 1998, s. 
91) Hollannissa vapaa oikea voidaan to-
teuttaa myös erillisellä lisäkilvellä, niin että pyöräilijä voi kääntyä kääntyvien kaistalta 
oikealla myös liikennevalojen punaisen palaessa (Vaismaa et al. 2011). 

Pyörä on ajoneuvo, joten sitä pitää myös ohjata ajoneuvoliikenteen vaatimusten mu-
kaan. Ohjaus pyöräväylällä tehdään kaistojen, nuolien ja muiden katumerkintöjen ja 
liikennemerkkien avulla. Erityisesti liittymissä tarvitaan ohjausta. Merkkien tarpeelli-
suus on kuitenkin mietittävä tarkkaan, ettei niiden teho vähene. Ympäristön on oltava 
sellainen, että pyöräilijän on helppo tietää, miten hänen on käyttäydyttävä. (Vaismaa et 
al. 2011) 

 

 
Kuva 5.26. Pyöräilyn ohjaus kaistamerkinnöin Groningenissa (Vaismaa 2009–2011). 

Kuva 5.25. Pyöräilijöiden vapaa oikea     
-järjestely pyöräkaistalla (Tielaitos 1998, 
s. 91). 
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Erityisesti seudullisten pääreittien on erotuttava muista pyöräteistä. Viitoituksen 
avulla voidaan parantaa reittien näkyvyyttä ja samalla informoida pyöräilijöille kohteen 
etäisyys. Kuvassa 5.27 on esitetty viitoitusesimerkki Tampereen seudullisille pääreiteil-
le. Jokaisella reitillä on oma tunnusväri ja tunnuskirjain. Opasteet tulee sijoittaa pääreit-
tien jokaiseen liittymään. Lisäksi reitin jatkuvuutta voidaan havainnoida opaskartoilla. 

 

 
Kuva 5.27. Tampereen seudullisten pääreittien viitoitus, luonnos (A-insinöörit 2011). 
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6 SOVELLUS TAMPEREELLA 

Tässä luvussa sovelletaan tutkimustyössä luotua ohjetta. Pyöräväylien tyyppi, leveys, 
pintamateriaalien vaihtoehdot ja väylien toteutustapa esitellään kahdessa esimerkkiliit-
tymässä Tampereella.  Liittymät on valittu niiden kehitystarpeen perusteella. Molemmat 
liittymät ovat nelihaaraisia liikennevaloliittymiä. Koulukadun ja Satamakadun liittymän 
pyöräväylien hierarkkinen asema tulee muuttumaan keskustan uuden liikenneverkko-
suunnitelman mukaan. Viinikankadulla olevaa alueellista pyöräreittiä Tampereen kau-
punki haluaa parantaa, koska reitti on suosittu erityisesti työmatkapyöräilijöiden kes-
kuudessa. Liittymien sijainti on esitetty kuvassa 6.1. 

 

 
Kuva 6.1. Tarkasteltavien liittymien sijainti (Tampereen kaupunki et al. 2011, muokat-
tu). 

6.1 Koulukadun ja Satamakadun liittymä 

Koulukadun ja Satamakadun liittymä sijaitsee asuinalueella Tampereen keskustan lou-
naisosassa jalankulkuvyöhykkeellä. Koulukadulla kulkee kadun länsipuolta yhdistetty-
jalankulku- ja pyörätie, joka on erotettu reunakivellä ajoradasta. Yhdistetty väylä on 
pohjois-eteläsuuntainen alueellinen reitti Tampereen keskustassa. Yhdistetyn väylän 
leveys on 2,5 m, mutta paikoin väylä kapenee noin 2 metriseksi pylväiden sekä puuri-
vistön takia. Ajoradan toisella puolella kulkee myös samanlainen väylä, mutta se on 
tarkoitettu vain jalankulkuun. Kadun molemmin puolin on ajoratapysäköintiä.  
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Satamakadun molemmin puolin kulkee yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jotka on 
erotettu ajoradasta puuistutuksin. Satamakatu toimii pyöräilyn lähireittinä. Koulukadun 
ja Satamankadun ajoradoilla on 40 km/h nopeusrajoitus. Kuvassa 6.1 on ilmakuva tar-
kasteltavasta liittymästä nykyhetkellä. 

 

 
Kuva 6.2. Koulukadun ja Satamakadun liittymä nykytilanteessa (Bing 2011). 
 

Taulukossa 6.1 on molempien katujen moottoriajoneuvojen, pyöräilijöiden ja jalan-
kulkijoiden liikennemäärät. Liikennelaskennat on tehty vuoden 2011 aikana. Jalankulun 
ja pyöräliikenteen määrä on laskettu kesällä keskipäivän aikaan. Jotta liikennemäärä 
saadaan huipputuntiliikenteeksi, liikennemäärät on kerrottu kahdella, koska keskipäivän 
aikaan pyöräilijöitä on noin 6 % ja huipputuntina noin 12 % vuorokausiliikenteestä.   
 
Taulukko 6.1. Liikennemäärät vuonna 2011 (Tampereen kaupunki 2011b). 
 m.ajon./vrk pp/h 

(keskipäivä) 
jk/h 

(keskipäivä) 
Koulukatu 2000 60 

(30) 
85 

(43) 
Satamakatu 1900 85 

(46) 
270 

(134) 
 
Kaduille sopivat väylätyypit valitaan ajoradan nopeusrajoituksen, liikennemäärän ja 

pyöräverkon hierarkiallisen aseman mukaan. Koulukadusta on tulossa pyöräilyn seudul-
linen pääreitti Tampereen uuden kehitteillä olevan liikenneverkkosuunnitelman mukaan. 
Koulukadulla ajoradan nopeusrajoitus on 40 km/h ja moottoriajoneuvoja on noin 2000 

Koulukatu 

Satamakatu 
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ajon./vrk, joten sopiva väylätyyppi on pyörätie. Satamakadusta on tarkoitus tulla kes-
kustan pyöräilyn pääreitti eli se tulee kuulumaan alueelliseen verkostoon. Satamakadul-
la nopeusrajoitus 40 km/h, moottoriajoneuvojen määrä noin 1900 ajon./vrk, joten väylä-
tyypiksi sopii pyöräkaista, pyörätie tai sekaliikenne. Sekaliikenne ei kuitenkaan ole en-
nustetilanteessa hyvä vaihtoehto, koska moottoriajoneuvojen liikennemäärän oletetaan 
kasvavan eikä sekaliikenne ole suositeltu vaihtoehto, jos liikennemäärä on yli 2000 
ajon./vrk.  

Jalankulun ja pyöräilyn erottelu valitaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenne-
määrän perusteella. Nykyisillä jalankulun ja pyöräliikenteen määrillä Koulukadulla voi-
daan vielä sallia yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Seudulliseksi reitiksi muuttumisen 
myötä Koulukadun pyöräliikennemäärä kasvaa, jolloin yhdistetty väylä ei ole enää käyt-
tökelpoisin vaihtoehto. Lisäksi seudullisen reitin laatutaso sekä reitin sijainti jalankul-
kuvyöhykkeellä vaativat, että jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Satamakadun 
pyöräily-yhteyden tulee myös korkeamman liikennemääränsä takia olla eroteltu jalanku-
lusta.  

Pyöräväylän leveys määräytyy pyöräilijöiden huipputunnin liikennemäärästä. Tau-
lukossa 6.2 on esitetty kaduille sopivat väylätyypit ja niiden minimileveydet.  

 
Taulukko 6.2. Kaduille soveltuvien pyöräväylien minimileveydet. 
 pyöräkaista 

(m) 
1-suunt. pyörätie  

(m) 
2-suunt. pyörätie 

(m) 
Koulukatu - 2,0 2,25 
Satamakatu 2,0 2,0 2,0 
 

Lopullinen pyöräväylätyypin valinta tapahtuu mitoitusmahdollisuuksien ja alueen 
luonteen mukaan. Koulukadun ja Satamakadun katualueet ovat noin 30 m leveitä. Sa-
tamakadun ajorata on 17 m ja Koulukadun 8,0 m leveä. Satamakadun ajorataa ei haluta 
kaventaa, joten pyöräkaista ei mahdu siihen. Lisäksi ajoradalla on pysäköintiä, joka ei 
tue pyöräkaistan valintaa. Vaihtoehdoiksi jäävät molemmilla kaduilla yksi- ja kak-
sisuuntaiset pyörätiet. Pyöräteiden sijoittamisen ongelmana ovat katujen varteen istute-
tut puut, jotka tarvitsevat paljon vapaata tilaa ympärilleen. Koulukadulla yksisuuntaisten 
pyöräteiden rakentaminen vaatii puuston siirtämistä molemmilta puolilta. Satamakadul-
la puolestaan eteläinen puoli on liian kapea riittävän leveälle yksisuuntaiselle pyörätiel-
le. Molemmilla kaduilla parempi ratkaisu on kaksisuuntainen pyörätie. Lisäksi kak-
sisuuntaisen pyörätien etuna on, että rakenteellisia muutoksia tarvitsee tehdä vain toisel-
le puolelle katua.  

Koulukadun kaksisuuntainen pyörätie sijoitetaan ajoradan länsipuolelle, jolloin se 
täydentää paremmin pyöräliikenneverkkoa. Satamakadulla pyörätie sijoitetaan leveäm-
mälle pohjoispuolelle. Kuvassa 6.3 on esitetty pyöräteiden toteutusehdotus Koulukadun 
ja Satamakadun liittymässä.  
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Kuva 6.3. Toteutusehdotus Koulukadun ja Satamakadun pyöräteille. 
 

Pyöräteiden leveyden mitoituksessa on käytetty minimiarvoja. Ennen todellista to-
teutusta tulee laskea pyöräilijämäärä isompana otoksena, tehdä siitä ennuste ja tarkentaa 
mahdollisten leveämpien pyöräteiden tarve. Etenkin Koulukadun seudullinen pyörätie 
tulee mitoittaa tarpeeksi leveäksi, jotta puuston siirtoa ei tarvitse tehdä pian uudelleen. 
Lisäksi jalkakäytävien leveys tulee tarkistaa jalankulkijoiden määrän perusteella.   

Toteutusehdotuksen poikkileikkauksen mitoitus on esitetty kuvassa 6.4. Liittymän 
länsipuoleinen suojatiesaareke rakennetaan uudestaan niin, että jalankulun ja pyörä-
väylän leveyttä ei muuteta suojatiesaarekkeen kohdalla. Saarekkeen leveyden eli odo-
tustilan tulee olla vähintään 2,5 m. Pyörätien ylitysten kohdissa ei saa olla korotettuja 
reunatukia. Välikaistoille sijoitettavien pylväiden, liikennemerkkien ja mainosten tulee 
olla vähintään 0,25 m etäisyydellä pyörätiestä.  
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Kuva 6.4. Koulukadun ja Satamakadun väylien mitoitusleveydet. 

 
Pyörätien materiaalina käytetään aina asfalttia. Seudullisen reitin ajoradan ylitys tu-

lee värjätä reitin korostamisen ja näkyvyyden takia punaiseksi. Koulukadulla pyörätie 
erotetaan jalankulusta 2,5 m levyisen nurmetetun välikaistan ja puiden avulla. Kouluka-
dulla pyörätien ja ajoratapysäköinnin erottelu toteutetaan 0,75 m leveällä välikaistalla, 
jossa pintamateriaalina on kiveys tai betonilaatat. Satamakadun pyörätie erotetaan ja-
lankulusta ja ajoradasta pintamateriaalien avulla. Vaihtoehtoina ovat kiveykset ja laatoi-
tukset joko pelkästään välikaistoilla tai välikaistoilla sekä jalkakäytävällä.  
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6.2 Viinikankadun ja Kuokkamaantien liittymä 

Viinikankadun ja Kuokkamaantien liittymä sijaitsee joukkoliikennevyöhykkeellä. Liit-
tymän pohjoispuolella on asuinaluetta ja eteläpuolella on suurimmaksi osaksi teollisuus- 
ja varastoaluetta. Viinikankadun molemmin puolin kulkee ajoradasta reunakivellä erote-
tut yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet, joiden leveys vaihtelee 2,0–2,3 m välillä. Viini-
kankatu toimii pyöräilyn alueellisena reittinä. Reittiä käyttävät etenkin työmatkapyöräi-
lijät.  Viinikankadun ajoradan nopeusrajoitus on 40 km/h.  

Kuokkamaantien eteläpuolella kulkee 3,0 m leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, 
joka on erotettu ajoradasta leveällä välikaistalla, jolla on puuistutuksia. Kuokkamaan-
tien itäpäässä yhdistetty väylä kulkee ajoradan vieressä pelkästään reunatuella korotet-
tuna. Ajoradan pohjoispuolella kulkee 1,5 m leveä jalkakäytävä. Kuokkamaantie kuuluu 
pyöräilyn alueelliseen verkostoon. Kuokkamaantien ajoradan nopeusrajoitus on 50 
km/h. Viinikankadun ja Kuokkamaantien liittymän nykytilanteen liikenteelliset järjeste-
lyt on esitetty kuvassa 6.5. 
 

  
Kuva 6.5. Viinikankadun ja Kuokkamaantien liittymä nykytilanteessa (Bing 2011). 
 

Taulukossa 6.3 on molempien katujen moottoriajoneuvojen, pyöräilijöiden ja jalan-
kulkijoiden liikennemäärät. Liikennelaskennat on tehty vuoden 2011 aikana. Viinikan-
kadun pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrät on laskettu kesällä huipputunnin aikaan. 
Kuokkamaantien pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määriä ei ollut saatavissa.  

 
 

Viinikankatu 

Kuokkamaantie 
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Taulukko 6.3. Liikennemäärät vuonna 2011 (Tampereen kaupunki 2011b). 
 m.ajon./vrk pp/h jk/h 
Viinikankatu 6350 248 72 
Kuokkamaantie 4330 ei laskentoja 

 
Viinikankadulla, alueellisella reitillä, nopeusrajoitus 40 km/h ja moottoriajoneuvo-

liikennettä 6350 ajon./vrk, sopivia väylätyyppejä ovat pyöräkaista ja pyörätie. Jalankul-
kija- ja pyöräliikenteen määrän perusteella yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ei ole suo-
siteltava. Kuokkamaantien alueellinen reitti, joka on ajoradasta välikaistalla erotettu 
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, on havaittu palvelutasoltaan riittäväksi. Liikennemää-
rien kasvaessa mahdollisia parannuksia pyöräilylle ovat pyöräkaista ja pyörätie. 

Pyöräväylän leveys määräytyy pyöräilijöiden huipputunnin liikennemäärän mukaan. 
Kuokkamaantien mahdolliset pyöräväylätyyppien leveydet on määritetty alueellisen 
reitin minimileveyden mukaan, koska jalankulku- ja pyöräliikenteen määriä ei ollut saa-
tavissa. Taulukossa 6.4 on esitetty väylien minimileveydet.  

 
Taulukko 6.4. Viinikankadun ja Kuokkamaantien pyöräväylien minimileveydet. 
 pyöräkaista 

(m) 
1-suunt. 
pyörätie  

(m) 

2-suunt. 
pyörätie 

(m) 

yhdistetty 
jk+pp 

(m) 
Viinikankatu 2,0 2,0 2,25 - 
Kuokkamaantie 1,75 1,5 2,0 3,0 
 

Viinikankatu toimisi hyvin Tampereen ensimmäisenä pyöräkaistallisena katuna. 
Reitillä on paljon työmatkapyöräilijöitä ja vähän lapsia, väylällä ei ole ajoratapysäköin-
tiä ja liittymiä on tiheässä. Viinikankadun katualue on noin 14 m leveä ja ajorata 9,0 m. 
Ajoradan nopeuden rauhoittamiseksi ajorataa voidaan kaventaa niin, että kaistan levey-
deksi jää 3,0 m. Tällöin 2,0 m leveiden pyöräkaistojen rakentamiseksi jalankulkuväyliä 
tulee kaventaa 0,5 m. Kapeammat kuin 2,0 m pyöräkaistat eivät ole suositeltavia liiken-
nemäärän runsauden takia. Lisäksi on otettava huomioon, että tamperelaiset eivät ole 
tottuneet pyöräkaistoihin, joten tilaa pitää olla runsaasti, jotta kaistalla pyöräily koetaan 
turvalliseksi.  

Kuokkamaantien yhdistetty jalankulku- ja pyörätie voidaan jättää nykyisillä liiken-
nemäärillä ennalleen. Tosin pyöräkaistan rakentamisen ongelmaksi silloin muodostuu 
yhdistetyn väylän ja pyöräkaistan yhteensovittaminen.  

Kuvassa 6.6 on esitetty toteutusvaihtoehto, jossa Viinikadulta etelästä tulevat ohja-
taan vapaa oikea -järjestelyn kautta yhdistetylle väylälle. Viinikankatua pohjoisesta päin 
tulevat ohjataan pyörätaskun kautta kääntymään vasemmalle yhdistetylle väylälle. Jär-
jestelyn suurimpana ongelmana on lumen aurauksen mahdollistaminen. Vapaa oikea      
-järjestelyssä pyöräkaista kulkee korotettujen reunakivien välistä erkaantuessa ajoradas-
ta. Välin tulee olla vähintään 2,0 m, jotta auraus on mahdollista nykyisellä kalustolla. 
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Suuri väli puolestaan hajottaa liittymän rakennetta ja voi sekoittaa moottoriajoneuvolii-
kenteen kulkureitit.  
 

 
Kuva 6.6. Toteutusvaihtoehto, jossa vasemmalle kääntyminen tapahtuu pyörätaskun 
avulla.  
 

Toinen toteutusvaihtoehto on tuoda Viinikankatua pohjoisesta vasemmalle Kuok-
kamaantielle pyöräilevät liittymän yli pidemmän käännöksen kautta. Liikennejärjestelyt 
on esitetty kuvassa 6.7. Pitkässä käännöksessä pyöräilijä ei saa oikaista suoraan ajorato-
jen yli vaan joutuu ylittämään Viinikankadun pyörätien jatketta pitkin. Järjestelyn ansi-
osta pyöräilijät kulkevat liittymän läpi aina samasta kohdasta, jolloin autoilijoiden on 
helpompi ennustaa pyöräilijöiden liikkeet. Oikealle kääntyvien pyöräilijöiden matka 
helpottuu, kun kaista ohjautuu suoraan yhdistetylle väylälle, eikä käännöstä tarvitse teh-
dä jyrkästi suojatien päällä. Myös tässä toteutusvaihtoehdossa ajoradan pysäytysviiva 
merkitään 5,0 m ennen suojatietä, jolloin pyöräilijät saavat etumatkan liittymään ja näin 
autoilijat näkevät heidät paremmin.  
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Kuva 6.7. Toteutusvaihtoehto, jossa vasemmalle kääntyminen tapahtuu pitkän käännök-
sen avulla.  
 

Koska pyöräkaistan ja yhdistetyn väylän yhteensovittaminen Viinikankadun ja 
Kuokkamaantien liittymässä ei onnistu täysin ilman ongelmia, voidaan harkita myös 
muita vaihtoehtoja. Pyörätien rakentaminen Kuokkamaantielle parantaisi myös Kuok-
kamaantien niitä osuuksia, joilla yhdistetty väylä on pelkästään reunatuella korotettu 
ajoradasta.  

Jos Kuokkamaantielle rakennetaan yksisuuntainen pyörätie, se ei vaadi enempää 
muutoksia katupoikkileikkaukseen kuin kaksisuuntainen, mutta se on helpompi sovittaa 
Viinikankadun pyöräkaistojen kanssa samaan liittymään. Kuvassa 6.8 on esitetty liiken-
nejärjestelyt, kun Viinikankadulla on pyöräkaistat ja Kuokkamaantiellä yksisuuntaiset 
pyörätiet.  
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Kuva 6.8. Toteutusvaihtoehto, Viinikankadulla on pyöräkaistat ja Kuokkamaantiellä 
yksisuuntaiset pyörätiet.  
 

Toteutusvaihtoehdossa Kuokkamaantien pyörätiet on mitoitettu minimilevyisinä. 
Ennen toteutusta tulee tarkistaa väyläleveyksien riittävyys Kuokkamaantiellä tehtävillä 
liikennelaskennoilla. Minimileveyksillä pyörätiet mahtuvat katutilaan ilman, että koko 
katutila rakennettaisiin uudestaan. Yksisuuntaiset pyörätiet lasketaan ajoradan tasoon 
pyöräkaistoiksi liittymien ajaksi. Pyöräkaistaksi laskeminen tulee tehdä 10 m ennen 
pysäytysviivaa. Liittymän jälkeen pyöräkaista voidaan muuttaa pyörätieksi heti suoja-
tien jälkeen.  

Kuokkamaantiellä on linja-autopysäkkejä, joiden läheisyydessä pyörätie tulee laskea 
kaistaksi. Esimerkiksi tarkasteltavan liittymän itäpuolella Kuokkamaantien pohjoisreu-
nalla (kuvan ulkopuolella) on linja-autopysäkki, jota ennen pyörätiestä on tehty pyörä-
kaista. Eteläisen reunan linja-autopysäkki kierretään pysäkin takaa, jolloin yksisuuntai-
nen pyörätie jatkaa rinnakkain jalankulun kanssa.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Pyöräväylätyypin valintaan liikenneympäristössä vaikuttavat merkittävimmin verkko-
hierarkia, liikennemäärät, nopeusrajoitus, maankäyttö ja liikkumisvyöhykkeet. Pyörä-
väylätyyppi ja sen mitoitus valitaan liikenteellisen keskiarvon perusteella. Yksittäisen 
pyöräilijän tarpeita ei voida ottaa erikseen huomioon, sillä silloin verkkohierarkia ja 
väylän jatkuvuus joutuvat kärsimään.  

Liikenteellinen verkkohierarkia ja maankäyttö kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Maan-
käyttö määrää, kuinka pitkiksi liikkumistarpeet muodostuvat. Toisaalta taas liikennerat-
kaisut mahdollistavat saavutettavuuden, ja näin vaikuttavat maankäyttöön. Kun verkko-
hierarkiasta ja maankäytöstä on tehty selkeä tavoitevisio, on sen perusteella helppo mää-
rittää tulevat investointitarpeet ja niiden laatutaso.  

Liikenteellinen verkkohierarkia muodostuu eri kulkumuotojen eri laatuisista väylis-
tä. Jokaisen kulkumuodon pääreittiä ei voida, eikä kannatakaan, rakentaa samalle väylä-
osuudelle. Kulkumuotojakauma, poliittiset päätökset ja tahtotila määrittävät sen, mitä 
kulkumuotoa suositaan milläkin alueella ja mikä kulkumuoto saa suorimman pääreitin 
ja mikä joutuu hieman kiertämään. Pyöräliikenneverkon hierarkia koostuu pää-, alue- ja 
lähiverkosta. Pyöräväylien verkkohierarkian tulee olla niin selkeä, että väylän poikki-
leikkauksen ilme kertoo pyöräväylän verkkohierarkialuokan. Korkeatasoisella väylällä 
tulee olla hyvä palvelutaso, mikä näkyy väylän leveydessä, varustelussa ja kunnossapi-
dossa.  

Alueelliset vyöhykkeet muodostuvat niillä asioivien ihmisten yhtäläisestä liikkumis-
tarpeesta ja samantyyppisestä kulkumuodon valinnasta. Vyöhykkeitä ovat jalankulku-
vyöhyke, jalankulun reunavyöhyke, joukkoliikennevyöhyke ja autovyöhyke. Jalankul-
kuvyöhykkeiden välillä, jotka sijaitsevat pyöräilymatkan päässä toisistaan, tulee kulkea 
suora ja laadukas pyöräily-yhteys. Jalankulkuvyöhykkeillä pyöräily on pääsääntöisesti 
tarpeen erottaa jalankulusta. Väylällä, jolla on paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, 
tulee ongelmia kulkijoiden eri kulkunopeuksien vuoksi. Pyöräilyn sujuvuus heikkenee 
oleellisesti, jos väylällä joutuu väistelemään jalankulkijoita. Joukkoliikennevyöhykkeil-
lä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrä vähäisempi, jolloin kulkumuotojen erottelua 
ei aina tarvita. Autovyöhykkeillä pyöräillään vain harvoin, jolloin pyöräilijät voivat ajaa 
ajoradalla, jossa on vähän liikennettä ja alhainen nopeusrajoitus. 

Tutkimustyössä ongelmalliseksi osoittautui aiheen laajuus. Tavoitteena oli kehittää 
selkeä ja lyhyt ohjeistus pyöräväylätyypin valinnalle ja mitoitukselle. Aiheen monimuo-
toisuus ja liikenneympäristön moninainen vaikutus pyöräväyliin osoittivat, että yksiker-
taisen lyhyen ohjeen luominen on mahdotonta. Suunnittelijan tai tilaajan tulee ottaa 
huomioon alueen liikenteellinen kokonaisuus ja sen perusteella määritellä suunniteltava 
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pyöräväylä. Tutkimustulokseksi työssä päivitettiin Kevyen liikenteen suunnittelu           
-ohjetta Tampereelle sopivaksi niin pyöräväylätyypin valinnan, mitoituksen kuin uusien 
kehitysideoiden osalta.  

Pyöräväylän suunnittelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota pyöräväylän laatu-
tasoon. Pyöräilyn seudullisia ja alueellisia reittejä tai lähiverkostoa ei voi mitoittaa sa-
moilla arvoilla, sillä niiden laadullinen vaatimustaso on eri. Seudullisella reitillä pyörä-
väylän erottelu muusta liikenteestä tulee tehdä pienemmillä liikennemäärillä kuin mitä 
lähireiteillä tarvitsee. Samoin seudullisen reitin tulee olla leveämpi kuin lähireitin, jos 
liikennemäärä ovat samat. Toteuttamalla hierarkialtaan eri laatuiset reitit omilla ohjear-
voillaan reittien laatutaso tulee näkyviin kaupunkikuvassa. 

Pyöräväylätyypin valinnassa moottoriajoneuvojen liikennemäärä ja nopeusrajoitus 
rajaavat turvalliset toteutusvaihtoehdot pyöräilijöille. Kun liikennettä on paljon ja nope-
usrajoitus on suuri, täytyy pyörätien erottelun ajoradasta olla voimakkaampaa kuin väy-
lillä, joilla on alhainen nopeusrajoitus ja vähän liikennettä. Samoin laatutasoltaan pa-
rempi väylä erotellaan tehokkaammin. Myös liittymäjärjestelyt, eritaso ja tasoylitys, 
valitaan nopeusrajoituksen ja liikennemäärän perusteella. Moottoriajoneuvojen liiken-
nemäärän ja nopeusrajoituksen perusteella valituista vaihtoehdoista valitaan se, jolla on 
parhaat ominaisuudet kyseiseen ympäristöön. Valintaan vaikuttaa myös väylän jatku-
vuus ja liittymäjärjestelyt.  

Pyöräväylän suunnittelun tavoitteena on rakentaa ennen kaikkea turvallinen, mutta 
myös toimiva väylä. Toimivalla väylällä on tarkoitus ja väylän rakenteellinen ratkaisu 
palvelee tarkoitusta ja käyttäjämäärää. Rakenteellinen ratkaisu valitaan muiden verkko-
hierarkian, kulkumuotojen määrän ja ominaisuuksien mukaan.  

Pyöräväylien leveys mitoitetaan niiden ennustetun käyttäjämäärän mukaan. Verkko-
hierarkialtaan eri väylät mitoitetaan omilla liikennemäärän ohjearvoillaan. Leveyden 
mitoitus perustuu pyöräilijän leveyteen ja liikkumisvaraan muihin liikkujiin tai esteisiin 
nähden. Kun pyöräilijöitä on paljon, mitoituksessa varaudutaan siihen, että pyöräilijät 
kulkevat rinnakkain ja ohituksia on paljon. Kaupunkialueilla mitoitusleveytenä voidaan 
joutua käyttämään minimimitoitusta tilan ahtauden vuoksi. Mitoitusleveyteen ei kuulu 
vapaa tila, jota tarvitaan esimerkiksi seinien, pylväiden ja reunakivien läheisyydessä. 
Kukaan ei pyöräile niin, että ohjaustanko viistää seinän viertä vaan seinän viereen jäte-
tään vapaa tila. Tampereella tulisi pyöräväylää suunniteltaessa tarkistaa, että vapaa tila 
on otettu huomioon piirustuksissa, ja että väylä rakennetaan kuvan mukaisesti.  

Pyöräilyn suosion lisääminen on asetettu valtakunnalliseksi tavoitteeksi. Pyörä-
väylätyypin valinnalla, ja väylää ympäröivällä maastolla on merkittävä vaikutus pyöräi-
lyn mukavuuteen. Sujuvuus, nopeus ja viihtyisyys lisäävät pyöräilyn miellekyyttä. Viih-
tyisät pyöräilyolosuhteet kasvattavat pyöräilijämäärää. Puistot ja muut viherympäristöt 
ovat eriomaisia paikkoja pyöräväylille. Pyöräilyn sujuvuutta pystytään parantamaan 
helposti Tampereella muun muassa etuajo-oikeuksilla, hyvillä näkemäalueilla, pyöräili-
jöiden vapaalla oikealla, omilla liikennevaloilla, pyöräväylällä olevalla kaistaohjauksel-
la, nuolilla, liikennemerkeillä, opasteilla ja erilaisilla pintamateriaaleilla sekä väreillä.  



7. Yhteenveto ja johtopäätökset    117 

Pyöräväylien kunnossapito tulee hoitaa hyvin, jotta pyöräilijöiden on turvallista ja 
sujuvaa liikkua. Etenkin talvella hyvin hoidettu auraus on turvallisen ja vaivattoman 
pyöräilyn edellytys. Lisäksi hyvällä aurauksella voidaan edistää talvipyöräilyn kasvua. 
Verkkohierarkiallisesti korkeammat väylät huolletaan ennen alempitasoisia. Kunnossa-
pito ei saisi olla määräävä tekijä pyöräväylätyyppiä valittaessa, vaan kalusto tulisi sovit-
taa väylätyypeille sopivaksi.  

Tampereen keskusta-alueen pyöräreitistöä tulee kehittää. Keskustan pyöräilyverkko 
on tällä hetkellä sekava. Pyöräväylien väylähierarkia ei näy keskustan katuympäristössä, 
ja väylien jatkuvuus on epäselvä. Tampereella tulisi keskittyä siihen, että verkkohierar-
kian erot näkyisivät katukuvassa niin, että kulkijat tietäisivät ilman pyöräilykarttaakin, 
mikä väylien hierarkiallinen taso on. Keskustassa tulisi keskittyä etenkin pääreitteihin ja 
niiden laatutasoon. Kun pääverkosto on kunnossa, tulee pohtia pääsyä alue- ja lähiver-
kostosta pääverkolle.  

Tampereen alueen pyöräilyn seudulliset pääväylät on merkitty selkeästi karttaan, 
mutta liikenneympäristössä ne eivät ole havaittavissa. Seudullisista pääreiteistä tulisi 
tehdä Hollannin esimerkin mukaan pyöräilyn laatupääväyliä. Laatupääväylien palvelu-
tason tulee olla erinomainen. Laatupääväylien tarkoitus on kerätä pyöräilijät pääreitille, 
jolloin verkkohierarkia selkiytyy ja pitkän matkan pyöräily kohdennetaan tietyille väy-
lille.  

Tampereen valmisteilla oleva pyöräväylien verkkohierarkiasuunnitelma antaa hyvän 
pohjan pyöräväylien laatutason ja reittien jatkuvuuden parantamiseksi. Tärkeää on, että 
seudulliset ja myös alueelliset reitit ovat selvästi erottuvia ja turvallisia väyliä pyöräillä. 
Lähiverkolla sen sijaan voidaan pyöräily sijoittaa useimmin ajoradalle. Kun autot ajavat 
korkeintaan nopeutta 30 km/h, on pyöräilijän turvallista ajaa ajoradan sivussa.   

Yksisuuntaisen kadun vastasuuntaisen pyöräilyn sallimisen ja pyöräkadun toteutta-
mista Suomessa tulisi tutkia, ja jonka jälkeen mahdollisesti voitaisiin ehdottaa lakimuu-
tosta. Yksisuuntaisella kadulla pyöräilyn salliminen vastasuuntaan lyhentäisi pyöräily-
matkoja Tampereen keskusta-alueella ja osaltaan siirtäisi pyöräliikennettä pois ruuhkai-
selta Hämeenkadulta. Pyöräkatu puolestaan nostaisi pyöräilyn asemaa asutusalueilla. 
Pyöräkadut mahdollistavat laadukkaan pyöräilyn lähes kotiovelle asti.  

Kun Tampereella yhä useampi valitsee pyöräilyn kulkutavakseen, pyöräilijöiden nä-
kyvyys lisääntyy ja liikenteellinen asema paranee. Eurooppalaiset esimerkit kertovat, 
että poliittinen päätös lisätä pyöräväyliä ja nostaa niiden laatutasoa, lisää pyöräilyä. 
Pyöräilijöiden aseman ja näkyvyyden parantuessa myös pyöräilyn turvallisuus paranee.  
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LIITE 1: PYÖRÄVÄYLÄTYYPIN VALINTA  

 
 

Väylätyyppi	 Käyttökohde	
Pyörätie	 · pääreitit 

· vilkas autoliikenne 
- yksisuuntainen 
· paljon liikkujia  
· tiheä kaupunkirakenne 

- kaksisuuntainen 
· vähän liikkujia 
· hajanainen kaupunkirakenne 

Pyöräkaista	 · jalankulkuvyöhyke 
· yksikaistainen ajorata 
· paljon liikkujia 
· tiheä kaupunkirakenne 

Pyöräily	ajoradalla	 · alhainen moottoriajoneuvojen nopeus 
· vähäinen liikenne 

Yhdistetty	jalankul-
ku-	ja	pyörätie	

· joukkoliikennevyöhyke 
· keskustojen ulkopuolelle 
· vähäinen liikenne 
· ei oleskelua tiellä 

 
Kävelykatu voi toimia osana pyöräilyn lähiverkkoa ja kaupunkirakennetta. Jos pyöräili-
jöille on osoitettu oma väyläosuus kävelykadulta, se voi toimia pääreittinä. 
Puistot ja ulkoilumaastot ovat osa viihtyisää pyöräilyreitistöä. Uuden alueen suunnit-
telussa pyöräreittien pääpaino tulee suunnata viheralueille. 



LIITE 2: JALANKULUN JA PYÖRÄILYN EROTTELU  

 
 
 
Kävelykaduilla sekä keskusta-alueen kauppojen varrella sijaitsevilla väylillä erottelu 
taulukon mukaisesti:  
 
Jalankulkijoita huipputunnis-

sa/väylän leveysmetri 
 
Suositeltu liikenne 

< 100 Sekaliikenne 
100 – 160 Erotettuna samassa tasossa 
160 – 200 Erotettuna eritasossa 

> 200 Aina erottelu  
 



LIITE 3: RISTEÄMISTAVAN VALINTA  

 
Eritasoliittymä (> 70 km/h) 
Liikennevaloliittymä (40–50 km/h) 
Keskikorokkeellinen ja/tai hidasteellinen suojatie (30–40 km/h) 
Suojatie ilman keskisaareketta: (< 30 km/h) 

 

 Moottoriliikenteen nopeusrajoitus 
 km/h 
90         
80         
70         
60         
50         
40         
30         
20         
10         

           2000        4000        6000        8000       10000      12000      14000 
ajoneuvoa/vrk 

Moottoriliikenne poikkileikkauksessa 
 
 
Kiertoliittymän pyöräväylätyyppinä on: 

- eritaso, kun kiertoliittymässä on enemmän kuin yksiajorata, tai kun moottoriajo-
neuvojen määrä on tienhaaralla yli 1000 ajon./h 

- pyörätie 
- sekaliikenne, kun kiertoliittymän halkaisija on alle 13 m. 

 
 
 
 



LIITE 4: MUITA SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ  

Kunnossapito: Hyvä kunnossapito parantaa palvelutasoa. Kunnossapito pitää voida 
toteuttaa ongelmattomasti. 

 
Linja-autoreitit ja -pysäkit: Linja-autokaistaa voi käyttää pyöräreittinä, kun sen leveys 
on ≥ 3,2 m ja nopeusrajoitus ≤ 30 km/h. Pysäkkien kohdalla jalankulku- ja pyörätie kul-
kee pysäkin takana. 
 
Kadunvarsipysäköinti: Turvallisuusriski varsinkin pyöräkaistan vieressä. Tarpeelli-
suus on harkittava tapauskohtaisesti pyöräväylän ja ajoradan laatutason sekä käyttötar-
koituksen mukaan. 
 
Liittymän näkyvyys: Ennen liittymää ei saa olla 20 m pituisella matkalla auto-
pysäköintiä, linja-autopysäkkiä tai muuta sellaista, joka estäisi pyöräilijöiden näkyvyyt-
tä. 
 
Pyöräilijöiden vapaa oikea -järjestely: Liikennevalollisissa liittymissä pyöräilijöille 
rakennetaan oma kääntymiskaista ennen pysäytysviivaa, oikealle kääntyvän kaistan 
leveys ≥ 1,5m, suojatien alkuun jätetään jalankulkijoille mahdollisimman suuri tila.  
 
Materiaalin valinta: 

- Suositelluin materiaalivaihtoehto jalankulun ja pyöräilyn erottelulle on betoni-
laatta ja asfaltti  

- Pelkästään materiaaleilla toteutettu erottelu on talvella huonosti havaittavissa ja 
sitä ei ole mahdollista noudata tarkasti 

- Erinomaiseen laatutasoon päästäkseen erottelu tulisi toteuttaa välikaistalla tai is-
tutuksilla  

- Tasoeroa tulee käyttää vain tapauskohtaisesti voimakkaaseen erotteluun, jos vä-
likaistalla erottelu ei ole mahdollista 

- Värillistä asfalttia pyöräväylällä tulee käyttää liittymissä, seudullisilla pääreiteil-
lä ja jos pyöräilijöiden näkyvyys on huono tai väylän jatkuvuus on epäselvä 
 

 
PYÖRÄILYN SUJUVUUTTA PARANTAVAT RATKAISUT: 
 
Yksisuuntaiset kadut, 

Vastasuuntaan pyöräily kielletty, pyörätiellä voi ajaa toiseenkin suuntaan, salli-
minen parantaisi pyöräilyn asemaa. 

 
Etuajo-oikeus, 

Pyöräilyn pääreiteillä pyöräilijöille annetaan liittymissä etuajo-oikeus. 
 
Pyöräilijöiden liikennevalo, 

Liikennevalollisissa liittymissä pyöräilijöille annetaan oma liikennevalo.  
 
Pyöräilyn ohjaus, 

Pyöräilyä ohjataan kaistoilla, nuolilla ja liikennemerkeillä pyöräteillä tai kais-
toilla, joilla pyöräilijöiden määrä on suuri.  

 
Viitoitus, 

Pyöräilyn pääreitit viitoitetaan selkein viitoitusmerkein ja opastein. 



LIITE 5, 1/7: PYÖRÄVÄYLIEN MITOITUS  

 
 

1. Mitoitusperusteet 
 

Mitoituskohteet ja vapaa tila 
Suositeltu mitoitus 

(m) 

Mitoitusajoneuvon leveys  

Pyöräilijä 
Jalankulkija 

0,75 
0,60 

Auto (taajamassa) 1,75 
Liikkumisvara (samalla väylällä)  

Pyöräilijä / pyöräilijä (samaan suuntaan) 0,50 
Pyöräilijä / pyöräilijä (eri suuntaan) 0,60 
Pyöräilijä / jalankulkija 0,60 
Pyöräilijä / liikkuva auto (40 km/h) 0,70 
Pyöräilijä / liikkuva auto (50 km/h) 1,00 
Vapaa tila  

Pyöräilijä / reunatuki 0,25 
Pyöräilijä / pysäköity auto 0,75 
Pyöräilijä / kiinteä este: seinä, kaide 0,50 
Pyöräilijä / pylväs (kaupunkialueilla) 0,25 

 
 

 
 
 
Pyöräväylätyyppien leveyden valintaan vaikuttavat myös (otetaan huomioon tapauskoh-
taisesti) 

- pyöräväylien yhteensopivuus  
- kulkijoiden ominaisuudet 
- kunnossapitokalusto 
- ympäröivä maankäyttö  
- maisemalliset näkökohdat  
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2. Pyörätien leveys 
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3. Pyörätien, ajoradan ja jalkakäytävän erottelu 
 
Pyörätien erottelu ajoradasta 

- reunakivellä tai erottelukaistalla, kun nopeusrajoitus ≤ 50 km/h  
- taulukon mukaisesti, kun nopeusrajoitus > 50 km/h   
- välikaista voi toimia lumitilana, kun välikaista ≥ 75 % auraussuunnan liikenneti-

lan leveydestä 
 

Nopeus-
rajoitus 
(km/h) 

Välikaistan leveys Käsittelytapa Välikaistan leveys 

Erillinen Korotettu Nurmi ≥ 2 m 

≤ 60 ≥ 5 m  
(min 3 m) 

≥ 1,5 m 
(min 1,0 m) Kiveys ≥ 1 m 

≥ 70–80 7-10 m ≥ 2 m Puu ≥ 2 m 

> 80 10 m - Pensas ≥ 1,5 m 

 
Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien erottelu ajoradasta 

- 40–50 km/h erotuskaistalla, leveys istutettuna ≥ 3,0 m ja kivettynä ≥ 1,0 m 
- > 50 km/h pyörätien erottelun tapaan 
- reunakivellä erottelu vain poikkeustapauksissa 

 
Pyörätien erottelu jalkakäytävästä 

- välikaistalla 
- jalkakäytävän ja pyörätien päällystysmateriaalierolla  
- maali- tai materiaaliviivalla 
- 5–9 cm korkealla tasoerottelulla 

 
 
4. Pyörätien mitoitusesimerkit  

 

 
Yksisuuntainen pyörätie, pyörätie on rakenteellisesti erotettu ajoradasta ja jalkakäytä-
västä.  
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Yksisuuntainen pyörätie, pyöräily ja jalankulku on erotettu. Pyörätien vasemmalle puo-
lelle jää linja-autopysäkki.  
 
 

 
Kaksisuuntainen pyörätie, pyöräily ja jalankulku on erotettu kapealla välikaistalla, 
maaliviivalla tai materiaalein.  
 
 

 
Kaksisuuntainen pyörätie, pyöräily ja jalankulku on erotettu leveällä välikaistalla. Pyö-
rätien vieressä on autopysäköinti.  
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Pyöräilyn laatupääväylä, jalankulku ja pyöräily on erotettu tasoerolla. 
 
 

 
Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, asutuksen läheisyydessä. 
 
 

 
Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, taajamien välillä tai viheralueella.  
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5. Pyöräkaistan mitoitus 
 
Pyöräkaistan leveys 

- 1,25 m on poikkeuksellinen minimi 
- ≥ 1,50 m, kun ≤ 40 km/h 
- ≥ 1,75 m, kun ≤ 50 km/h  
- ≥ 2,25 m pääreiteillä  
- määräytyy liikennemäärän mukaan vähintään yksisuuntaisen pyörätien le-

veysohjeen mukaisesti 
- ajoradan kaistan leveys ≥ 3,0 m (30–40 km/h) ja ≥ 3,25 (50 km/h). 

 
Lisäksi mitoituksessa on otettava huomioon, että: 

- 0,20 m sulkuviiva sisältyy mittoihin  
- vapaa tila kiinteään esteeseen tai pysäköityyn autoon ei sisälly mittoihin 

 
Pyöräkaistan mitoitusesimerkki: 
 

 
 
 
 
6. Pyöräilyyn tarkoitetun ajoradan mitoitus 
 
Ajoradan, jonne pyöräily on ohjattu, leveys:  

- kokoojakadun kaistan leveys 3,5 m (30–40 km/h), vähäisillä liikennemäärillä 
myös 50 km/h 

- kokoojakadun kaistan leveys 3,5–4,0 m (30–40 km/h tai vähäisellä liikenteellä 
50 km/h), vaatii liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä 

- tonttikadun kaistan leveys ≥ 2,5 m (≤ 30 km/h) 
- pihakadun kokonaisleveys ≥ 3,5 m, kohtaamisalueet leveämmiksi (≤ 30 km/h) 

 
 
 
 
 
  



LIITE 5, 7/7: PYÖRÄVÄYLIEN MITOITUS  

 
 

7. Liittymien mitoitus 
 
Odotustilat 

- ennen liittymää 
· jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden odotustila ≥ 2,0 m 
· moottoriajoneuvojen odotustila ≤ 2 m tai 6–12 m 

- keskisaarekkeen leveys ≥ 2,5 m 
 
Pyöräväylätyypin muutos liittymissä 

- kaksisuuntainen pyörätie yksisuuntaiseksi viemällä toinen kaista tien yli  
- yksisuuntainen pyörätie pyöräkaistaksi, laskuluiska ≥ 10 m ennen liittymää ja 

nosto takaisin pyöräkaistaksi heti liittymän jälkeen  
- pyöräkaistan nosto pyörätieksi liittymän kohdalla 
- sekaliikennekadulta tultaessa suuren liittymään, pyöräily ohjataan ajoradalta 

kaistalle  
 
Pyöräkaistalliset liittymät 

- vasemmalle kääntyminen 
· ajoradan yli ja sitten vasemmalle, sopii suuriin valo-ohjattuihin liittymiin 
· ryhmittyminen pyörätaskun avulla, sopii vähäliikenteisiin liittymiin 

  
 

 
Kiertoliittymät 
Pyöräilijät kiertoliittymässä  

- eritasossa, kun kiertoliittymässä on enemmän kuin yksiajorata tai kun moottori-
ajoneuvojen määrä on tienhaaralla yli 1000 m.ajon./h 

- pyörätiellä (yksi- tai kaksisuuntainen) 
- ajoradalla, kun kiertoliittymän halkaisija on alle 13 m (jalankulkijoille jalkakäy-

tävä). 
 


