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Kaupunkisuunnitteluvirasto	 	 	 	 13.5.2011	
Liikennesuunnitteluosasto	
	 	 	 	 	

	
Pyöräliikenteen	verkkotason	suunnitteluperiaatteet	

1. Johdanto

Pyöräliikenne ja sen edistäminen on maailmanlaajuisesti voimakkaassa nousussa. Taustal-
la vaikuttaa yleistyvä tietämys lisääntyvän pyöräilyn merkittävistä yhteiskunnallisista hyö-
dyistä. Suuret kaupungit ympäri maailman laativat toinen toistaan kunnianhimoisempia
pyöräilyn kehittämissuunnitelmia.

Helsinki on pyöräilyolosuhteiden valossa kohtuullisen hyvässä asemassa, sillä kaupungin
pyörätieverkkoa on rakennettu jo yli 30 vuotta. Kaupungissa on tämän johdosta kunnioitet-
tava määrä erillistä pyöräliikenteen infrastruktuuria. Pyöräväylien vaihtelevasta standardis-
ta huolimatta Helsinki voidaan luokitella suhteellisen edistyneeksi pyöräilykaupungiksi,
jossa jatkokehittämisen painopiste kohdistuu pyöräilyn saavutettavuuden parantamiseen ja
pyöräily-ympäristön yhdenmukaistamiseen. Tämä edellyttää huomion keskittämistä mo-
nille haasteellisille katuosuuksille, jotka tänä päivänä ovat huonoa pyöräily-ympäristöä
muodostaen verkollisia epäjatkuvuuskohtia ja esteitä.

Pyöräliikenteen kehittäminen osana kestävän kaupunkiliikenteen kokonaispalettia edellyt-
tää aikaisempien suunnitteluperiaatteiden uudelleenlinjaamista. Keskeinen muutos on luo-
puminen perinteisestä liikenne kontra "kevyt liikenne" -asetelmasta, joka osaltaan on vai-
kuttanut pyöräilyn toisarvoiseen asemaan suhteessa muuhun ajoneuvoliikenteeseen. Uusi-
en periaatteiden tarve korostuu kantakaupungin alueella, missä isot liikennemäärät, erilai-
set intressit ja tilanpuute kohtaavat.

Tässä ohjeessa käsitellään pyöräliikenneverkon yleisiä suunnitteluperiaatteita sekä linja-
taan suositeltavat pyöräliikennejärjestelyt erilaisiin liikenneympäristöihin. Ohjeessa käsi-
tellään lisäksi yhteystason laatuvaatimuksia sekä periaatteita pyöräliikenteen erottelutar-
peelle suhteessa moottoriajoneuvoliikenteeseen ja jalankulkuun.
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2. Verkkotason suunnittelu

2.1. Pyöräliikenneverkko

Toimivan pyöräily-ympäristön suunnittelu lähtee pyöräliikenneverkon määrittämisestä.
Tarkoituksena on järjestellä pyöräliikenteen infrastruktuuria suhteessa liikkumistarpeisiin
ja vallitseviin olosuhteisiin. Tavoitteena on löytää tasapaino kulkuyhteyksien käytön, lii-
kenteellisen funktion ja rakenteellisten järjestelyjen välille. Samanaikaisesti tulee pyrkiä
luomaan johdonmukaista liikenneympäristöä ja tunnistettavia katuluokkia. Tämä edellyt-
tää liikenneympäristön tarkastelua kokonaisuutena, kaikkien liikennemuotojen osalta.
Verkkosuunnittelussa määritellään muun muassa erityyppisten pyöräily-yhteyksien sijoit-
telu, tavoitenopeudet, väylien standardi ja liittymätyypit.

Kuva 1. Suunnittelussa tulee pyrkiä tasapainottamaan liikenteellinen funktio, käyttö ja rakenteelli-
set järjestelyt. Esimerkiksi kävelykadut eivät ole soveltuvia pääpyöräreittejä ydinkeskustassa.
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Kuva 2. Jommallakummalla kadulla funktio, käyttö ja rakenteelliset järjestelyt eivät ole tasapai-
nossa (kuvassa Juoksuhaudantie ja Vannetie).

Verkkosuunnittelun lähtökohta on luoda edellytykset polkupyörän käytölle arkisena kul-
kuvälineenä. Tavoite ei ole rakentaa pyöräteitä, vaan kehittää pyöräilyolosuhteita ja paran-
taa liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti sekä sovittaa pyöräilyä ja muuta liikennettä
yhteen koko katuverkon laajuudessa. Vaihtoehtoina on sopeuttaa pyöräilyä muuhun liiken-
teeseen (esim. erillisellä pyörätiellä) tai sopeuttaa muuta liikennettä pyöräilyyn (liikenteen
rauhoittaminen).

Pyöräliikenneverkkoon lukeutuu kaikki erilliset pyörätiet sekä kadut ja tiet, joilla on saa-
vutettavuusmielessä merkitystä. Rakennetussa ympäristössä tämä tarkoittaa käytännössä
lähes kaikkia pyöräilijöiden käytettävissä olevia julkisia kulkuyhteyksiä.  Tavoitteena on,
että, polkupyörällä voi siirtyä mahdollisimman helposti kaikkiin olennaisiin määränpäihin.

2.2.Verkkohierarkia

Pyöräliikenneverkko jakautuu karkeasti ottaen kahteen tasoon:

Perusverkko, joka taajama-alueella käsittää naapurustotason yhteydet, eli käytän-
nössä kaikki katu- ja muut yhteydet, joilla pyöräilijöillä on tarve liikkua. Rakenta-
mattomassa ympäristössä perusverkko käsittää keskeisiä toimintoja yhdistävät kul-
kureitit.
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Pyöräreitit, jotka yhdistävät aluekeskuksia ja kaupunginosia toisiinsa ja muodosta-
vat yhteydet alueen sisällä oleviin toimintoihin.

Pyöräreitit jaetaan edelleen kahteen funktionaaliseen luokkaan, pääpyöräreitteihin
ja muihin pyöräreitteihin, jonka seurauksena syntyy kolmiportainen hierarkia. Pyö-
räliikenneverkko koostuu siten pääpyöräreiteistä, muista pyöräreiteistä sekä perus-
verkkoon kuuluvista muista yhteyksistä (kuva 3).

Kuva 3. Pyöräliikenneverkon hierarkia

Pääpyöräreitit ja muut pyöräreitit muodostavat pyöräliikenneverkon rungon, jonka tehtävä
on taata pyöräliikenteelle korkea palvelutaso saavutettavuuden, mukavuuden ja liikenne-
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turvallisuuden kannalta. Saavutettavuuden keskeisiä mittareita ovat reitin suoruus sekä
sujuvuus. Pääpyöräreitit ovat pyöräliikenteen valtaväyliä ja ne suunnitellaan ensisijassa
palvelemaan pitempimatkaista ja nopeavauhtisempaa pyöräilyä. Pyöräreitin luokittelu
pääpyöräreitiksi riippuu sekä käyttömäärästä että reitin verkollisesta sijainnista. Pääpyörä-
reiteillä on sijainti huomioiden aina paljon pyöräliikennettä.

Tiiviisti rakennetussa ympäristössä pyöräliikenteen pääreitit korreloivat pääasiallisten lii-
kenneväylien kanssa silloin, kun suoria viheryhteyksiä ei ole tarjolla.  Tällöin pyöräliiken-
neverkko saadaan parhaiten vastaamaan pyöräliikenteen kysyntää ja yhteystarpeita. Sa-
malla varmistetaan selkeä orientoitavuus ja kokonaisvaltaisesti laadukas pyöräily-
ympäristö (kuva 4).

Kuva 4. Kuvassa nykytilanne (vas.) ja optimitilanne. Pyöräliikenneverkkoon kuuluu käytännössä
jokainen katuosuus ja muu yhteys, jolla pyöräliikennettä esiintyy. Pyöräilyn optimitilannetta ei
aina voida toteuttaa käytettävissä olevasta tilasta ja muun liikenteen tarpeista johtuen.

Perusverkon yhteyksien tulee toimia verkkoa täydentävästi, taaten turvallisen ja miellyttä-
vän perillepääsyn vähemmällä palvelutason painotuksella. Tavoitteena on, että perusverk-
ko muodostuu pääosin rauhallisista paikalliskaduista, joilla pyöräilyn ja muun ajoneuvolii-
kenteen erottelu ei ole tarkoituksenmukaista.
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Kuva 5. Päivärinnankatu täyttää pyöräliikenteen perusverkon tunnusmerkit.



7

2.3.Yhteenveto pyöräliikenneverkon yleisistä vaatimuksista

Perusvaatimus Kriteerit ja indikaattorit

Kattavuus

Pyöräliikenneverkko ja sen eri hierarkialuokat korreloivat matka-
tarpeiden kanssa. Edellytyksenä on riittävä verkollinen tiheys ja
keskeisten toimintojen linkittyminen verkollisesti.  Tavoitteena
on, että valtaosa pyöräliikenteen suoritteesta sijoittuu pyöräreiteil-
le.

Pyöräliikenneverkko takaa pyöräily-ystävälliset olosuhteet kaikki-
alla katuverkossa ja mahdollistaa suorat yhteydet kaikkien tarkoi-
tuksenmukaisten määränpäiden välillä.

Nopeat yhteydet

Pyöräreitit ovat suoria ja sisältävät mahdollisimman vähän viivy-
tyksiä. Edellytyksenä on kiertoreittien, väistämisvelvollisuuksien
ja pysähdysten minimointi.  Nopea saavutettavuus palvelee pyö-
räilyn kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.

Turvallisuus

Verkkosuunnittelussa tavoitellaan yhdenmukaista ja selkeää lii-
kenneympäristöä sekä tunnistettavia katuluokkia, jotka viestivät
kadun luonteesta. Tavoitteena on taata  paras mahdollinen liiken-
neturvallisuus koko pyöräliikenneverkolla.

Kulkumuotojen erottelulla ehkäistään konflikteja niillä ka-
tuosuuksilla, joilla autoliikenteen ja pyöräilyn nopeudet eroavat
merkittävästi toisistaan.

Autoliikenteen nopeuksia hillitään paikoissa, jossa pyöräliikenne
ja autoliikenne risteävät.

Miellyttävyys

Lähtökohtana pyöräilijän kannalta epämieluisten katuosuuksien
minimointi. Edellytyksenä Pyöräilyn sopeuttaminen muuhun lii-
kenteeseen tai muun liikenteen sopeuttaminen pyöräilyyn kaikki-
alla katuverkossa.

Pyöräreittien tulee standardiltaan vastata reitin asemaa pyörälii-
kenneverkon hierarkiassa.
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3. Yhteystason suunnittelu katuverkossa

3.1.Funktio, käyttö ja rakenteelliset järjestelyt

Pyöräliikenteen yhteyksien suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa tulee määritellä kysees-
sä olevan yhteyden funktio pyörä- ja muulle liikenteelle. Eri käyttäjäryhmille määritellyt
käyttötarkoitukset sanelevat väylän perusmuodon, jonka perusteella valitaan tarkoituk-
senmukaiset liikennejärjestelyt. Lopputulokseen vaikuttavat kolme tekijää:

pyöräliikenteen intensiteetti

autoliikenteen nopeus

autoliikenteen määrä

Yksittäisillä katuosuuksilla olosuhteet vaihtelevat mm. liikennemäärien ja katutilan suh-
teen. Tämä heijastuu väistämättä myös pyöräliikenteen järjestelyihin. Tämä ei itsessään
ole ongelma, vaan olennaista on varmistaa, että kukin katuosuus täyttää sille asetetut toi-
minnalliset vaatimukset. Pääpyöräreittien ja muiden pyöräreittien kohdalla on kuitenkin
tärkeää huolehtia myös jatkuvuudesta, esim. viitoituksen keinoin.

3.2.Pyöräliikennejärjestelyjen jatkuvuus

Erilaisten pyöräliikennejärjestelyjen kirjo on laaja. Toisinaan olosuhteita luodaan erillisel-
lä infrastruktuurilla, toisinaan liikennettä rauhoittaen. Pyöräilijällä on kuitenkin aina paik-
kansa kadulla, oli se sitten pyörätiellä, pyöräkaistalla, ajoradalla tai sitä ylittävällä pyörä-
tien jatkeella. Erilaisten järjestelyjen synnyttämät saumakohdat vaativat huolellista suun-
nittelua jatkuvuuden varmistamiseksi. Jatkuvuus tulee varmistaa kaikkiin tarvittaviin kul-
kusuuntiin kyseisen reitin laatustandardin, liikennesääntöjen ja turvallisuuden edellyttä-
mällä tavalla.
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Kuva 6. Jatkuvuus on tärkeää huomioida erilaisten pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdissa.

Kuva 7. Jatkuvuus tulee varmistaa kaikkiin tarvittaviin kulkusuuntiin kyseisen reitin laatustan-
dardin, liikennesääntöjen ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla.
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3.3.Pyörä- ja autoliikenteen erottelu

Polkupyörien ja autojen erottelutarve juontuu pyöräilyn ja nopeavauhtisen moottoriajo-
neuvoliikenteen yhteensopimattomuudesta ja siitä johtuvista turvallisuusongelmista. Pyö-
räilijöiden ja autoilijoiden yhteiselo hankaloituu nopeuserojen kasvaessa kun mahdollisuu-
det vuorovaikutteiseen kommunikointiin heikkenevät. Tilanteen korjaamiseksi on kaksi
vaihtoehtoa: erotella pyöräliikenne omalle väylän osalleen tai rauhoittaa autoliikennettä.

Tästä seuraa, että erilliset pyöräväylät osoitetaan pääsääntöisesti autoliikenteen pää- ja ko-
koojakaduille. Tonttikaduilla pyöräliikenteen yhdistäminen muuhun ajoneuvoliikenteeseen
on lähtökohtaisesti paras ratkaisu tukien katuluokkien yhdenmukaisuusvaatimusta. Pyöräi-
lyn ja muun ajoneuvoliikenteen osoittaminen samaan tilaan välittää samalla oikeansuun-
taista viestiä liikenteellisesti rauhoitettujen katujen luonteesta sekä parantaa jalankulun
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Erillisen pyörätien rakentaminen ei yleensä ole edes mahdol-
lista kapeilla tonttikaduilla ilman, että pyöräilyn turvallisuus ja sujuvuus kärsii.

Pyörätie tai -kaistat voivat toisaalta olla perusteltuja hiljaisemmillakin kaduilla, mikäli sil-
lä voidaan parantaa pyöräreitin sujuvuutta ja jatkuvuutta. Tämä pätee tärkeillä pyöräreiteil-
lä, joilla tähdätään korkeaan palvelutasoon.

Taulukossa 2 on moottoriajoneuvoliikenteen määrän ja nopeuden suhteen kuvattu suositel-
tavat järjestelyt pyöräliikenneverkon eri kategorioille.
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Taulukko 1. Tavoiteltavat pyöräliikennejärjestelyt
Pyöräliikenneverkon kategoria

Moottoriajoneuvo-
liikenteen nopeus

Moottoriajoneuvo-
liikenteen määrä Pääreitti Muu reitti Perusverkko

max 30 km/h

< 2000 Seka tai pyö-
räkaista/-tie Sekaliikenne

Sekaliikenne
2000-4000

Pyöräkaista/-
tie

Seka tai pyö-
räkaista/-tie

4000-7000 Pyöräkaista/-
tie

Seka tai pyö-
räkaista/-tie

7000- Pyöräkaista/-
tie

40 km/h

< 2000 Seka tai pyö-
räkaista/-tie Sekaliikenne

2000-4000

Pyöräkaista/-
tie

Seka tai pyö-
räkaista/-tie

4000-7000 Pyöräkaista/-
tie7000-

50 km/h

< 2000 Seka tai pyö-
räkaista/-tie

2000-4000
Pyöräkaista/-

tie4000-7000
7000-

60 km/h Ei merkitystä Pyörätie
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3.4.Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelu

Pyöräily ja jalankulku ovat tarpeiltaan hyvin erilaisia kulkumuotoja. Pyöräilijät liikkuvat
jalankulkijaan verrattuna moninkertaisella nopeudella, mikä tekee kulkumuotojen välisestä
kommunikoinnista vaikeaa ilman, että pyöräilijät sopeuttavat vauhtiaan lähemmäs jalanku-
lun tasoa.  Kulkutapojen erottelulla voidaan yleensä merkittävästi parantaa jalankulun olo-
suhteita ja samalla varmistaa pyöräilyn sujuvuus. Lisäksi johdonmukainen erottelu tekee
liikenneympäristöstä selkeän ja miellyttävän niin pyöräilijän kuin jalankulkijankin näkö-
kulmasta.

Kokemusten perusteella yhdistettyjen ja eroteltujen pyöräteiden ja jalkakäytävien sauma-
kohdat muodostavat konfliktiherkkiä ja epäselviä tilanteita kadunvarsiympäristössä. Ka-
dunvarren pyöräteillä erottelua puoltaa myös liikenteenohjauksen selkeystavoite, joka jää
usein toteutumatta silloin, kun jalkakäytävän tunnusmerkit täyttävä väylä osoitetaan yhdis-
tetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi pelkällä liikennemerkillä.

Pyöräilyllä ja jalankululla on myös toisistaan poikkeavia suunnittelutarpeita, jotka konkre-
tisoituvat katuliittymissä, missä jalankulun esteettömyysvaatimusten mukaiset reunakivet
aiheuttavat pyöräliikenteelle suurta harmia. Kulkumuotojen erottelu on siksi välttämätön
edellytys sille, että molemmille käyttäjäryhmille voidaan tehdä tarkoituksenmukaiset ra-
kenteelliset järjestelyt. Erottelulla mahdollistetaan myös selkeät suunnitteluratkaisut, joilla
pyöräliikenne ohjataan omalle paikalleen esimerkiksi silloin, kun pyörätieltä on siirryttävä
ajoradalle.

Pyörä- ja autoliikenteen erotteluperiaatteet

Pyöräliikenne erotellaan (pyörätielle/-kaistalle) siellä, missä moottoriajo-
neuvojen nopeutta ja määrää ei voida tai ei ole toivottavaa hillitä

Moottoriajoneuvojen nopeutta hillitään rakenteellisesti siellä, missä pyörä-
liikennettä ei voida tai ei ole toivottavaa erotella

Taataan mahdollisimman yksinkertaiset ja helposti havainnoitavat olosuh-
teet risteyksissä, joissa pyöräliikenne ja moottoriajoneuvoliikenne väistä-
mättä kohtaavat.
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Kuva 8. Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelulla mahdollistetaan molemmille käyttäjäryhmille
tarkoituksenmukaiset rakenteelliset järjestelyt.

3.5.Yksi- ja kaksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt

Pyöräliikenteen ja jalankulun erotteluperiaatteet

Pääpyöräreiteillä pyöräliikenne erotellaan pääsääntöisesti jalankulusta

Kadunvarren pyöräteillä pyöräliikenne erotellaan pääsääntöisesti jalan-
kulusta

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä soveltuu käytettäväksi muilla kuin
pyöräliikenteen pääreiteillä sekä kadunvarsiympäristössä silloin, kun väy-
län rakenne eroaa selkeästi tavanomaisesta jalkakäytävästä



14

Yksi- ja kaksisuuntaisten pyörätiejärjestelyjen suositeltavuus riippuu ympäröivistä olosuh-
teista. Tiheässä kaupunkimaisessa katuverkossa kaksisuuntaisia pyörätiejärjestelyjä ei pää-
sääntöisesti tule käyttää, sillä ne johtavat väistämättä turvallisuusongelmiin liittymissä.
Kaksisuuntaisen pyörätien yhdistäminen yksisuuntaiseen pyöräliikenneverkkoon (sekalii-
kenne, pyöräkaistat ja yksisuuntaiset pyörätiet) on myös usein ongelmallista. Monin pai-
koin käytettävissä oleva katutila ei myöskään riitä toteuttamaan toimivia kaksisuuntaisia
pyörätiejärjestelyjä esimerkiksi liittymissä tai bussipysäkkien kohdalla.

Esikaupunkialueilla, missä katuverkon luonne eroaa kantakaupungista, voidaan kaksisuun-
taisilla pyörätiejärjestelyillä helpommin saavuttaa hyvä toimivuus. Verkollisen toimivuu-
den ja tilankäytön kannalta voi yksisuuntainen pyörätie tai pyöräkaista olla paras vaihtoeh-
to myös esikaupunkialueilla. Yksi- ja kaksisuuntaisten järjestelyjen saumakohtiin tulee
aina kiinnittää erityistä huomiota jatkuvuuden sekä selkeyden vuoksi.

Kuva 9. Kaksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt toimivat heikosti pienelläkin käyttöasteella, mikäli käytettävissä
oleva tila ei riitä toteuttamaan tarvittavia odotustiloja liittymäalueilla.



15


