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Kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistäminen maankäytössä

Kuva: © Liikenneturva

SISÄLTÖ
• Kiertoliittymä
• Liikennevalot (pyöräilyn liikennevaloetuus)
• Suojatiesaareke
• Korotettu suojatie

• Korotettu liittymäalue
• Sinitöyssy (suojatien kohta)

• Tyynyhidaste
• Kavennus
• Smartlight
• Välkky
• Valaistu suojatiemerkki

• Pitkältä matkalta luiskattu pyörätie
• Uuden tieliikennelain vaikutukset

Kuva: © Liikenneturva

TIEN YLITYKSET: SUOJATIETYYPIN VALINTA

Lähde: Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje.
Liikenneviraston ohjeita 11/2014.

KIERTOLIITTYMÄ
• Kiertoliittymä ehkäisee vaarallisimpien onnettomuustyyppien muodostumista.
Onnettomuuksien vakavuus pienenee, koska ajonopeudet ovat pieniä ja
ajoneuvojen risteämiskulmat loivia.
• Kiertoliittymät sopivat erityisesti pää- ja kokoojakatujen ja -teiden liittymiin.
• Voidaan käyttää esimerkiksi taajamaan saavuttaessa, jos nopeustaso on riittävän
alhainen ja liikenneympäristö tukee ratkaisua

Hyvää: Kääntyvän autoilijan on helpompi havaita kulkija suojatiellä kuin
tavallisessa liittymässä. Keskimääräiset viivytykset ovat kiertoliittymässä
pienemmät varsinkin, jos liikennemäärät eivät ole kovin suuria.
Huonoa: Kiertoliittymä hidastaa hiukan pääsuunnan liikennettä.

Kustannusarvio: noin 300 - 700 000 €

Kuva: © Anniina Gutzén

LIIKENNEVALOT
• Valo-ohjaus parantaa liittymän kautta kulkevan liikenteen turvallisuutta sitä
tehokkaammin mitä suurempi on liittymän liikennemäärä.
• Liikennevalojen kohdalla nopeusrajoitus saa olla enintään 70 km/h. Jos pääsuunnan yli
joudutaan rakentamaan suojatie, nopeusrajoitukseksi asetetaan enintään 60 km/h.
• Pyöräilijöiden sujuvaa liikkumista on pilotoitu antamalla liikennevaloetuuksia pyöräilyn
pääreittien liikennevalo-ohjatuilla suojateillä (esim. Tampereella)

Hyvää: Kun liikennevalojen ympäristön ja toiminnan suunnittelussa sovelletaan
järjestelmällisesti määrättyjä laatuluokkia, on tienkäyttäjällä mahdollisuus
intuitiivisesti omaksua turvallinen käyttäytymismalli ympäristötekijöiden perusteella.
Huonoa: Liikennevalot vähentävät jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksien
määrää, mutta onnettomuudet saattavat kuitenkin lisääntyä paikoissa, joissa
kävellään tai pyöräillään päin punaista valoa.

Kustannusarvio: Suojatien valo-ohjaus noin 50 000 € Liittymän valo-ohjaus noin
100 - 150 000 €

SUOJATIESAAREKE
• Saareke on teiden liittymässä pääsuunnalle tai tien linjaosuudelle rakennettava
saareke. Saarekkeita käytetään yleensä pääteillä, missä ei ole tarvetta tai
mahdollisuutta rakentaa alikulkukäytävää.
• Saarekkeen kohdalle voidaan merkitä suojatie, kun päätien nopeusrajoitus on
enintään 50 km/h.

Hyvää: Saarekkeet mahdollistavat tien ylittämisen kahdessa vaiheessa ja lisäävät
suojatien havaittavuutta.
Huonoa: Saarekkeet eivät käytännössä pienennä autoilijoiden nopeuksia.

Kustannusarvio: noin 20 - 50 000 €

Kuva: © Liikenneturva

KOROTETTU SUOJATIE
• Ajoradan korotukset ovat yleisin ja yleensä ajonopeuksiin tehokkaimmin vaikuttava
hidastetyyppi.
• Valta-, kanta- ja seututeille sekä pääkaduille ei yleensä tehdä ajoradan korotuksia.
Korotuksia ei käytetä yli 50 km/h nopeusrajoituksilla.
• Ajoradan korotus soveltuu erityisesti liittymään sekä suojatien tai pyörätien jatkeen
kohtaan, joissa sen tarve on selvästi autoilijan ymmärrettävissä.

Hyvää: Alentaa aina ajoneuvojen nopeuksia, turvallinen jalankulkijoille ja
pyöräilijöille. Parantaa suojatien havaittavuutta.
Huonoa: Rakenteellisten hidasteiden negatiivisia vaikutuksia ovat mm. melu- ja
tärinähaitat sekä ongelmat kunnossapidossa. Autoilijan huomio voi kiinnittyä
hidasteeseen ajoon jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sijaan. Voi antaa väärän
vaikutelman väistämisvelvollisuudesta. Soveltuu myös huonosti linja-autoliikenteen
reitille.
Kustannusarvio: noin 10 - 15 000 €

Kuva: © Liikenneturva

KOROTETTU LIITTYMÄALUE
• Korotettu liittymä on ajoradan korotus, jonka korotetulla osuudella on liittymä.
Liittymäalueen korotuksia rakennetaan yleensä kokoojateiden liittymiin. Korotettava
suojatie sijaitsee yleensä tien linjaosuudella ja korkealuokkaisella kevyen liikenteen
väylällä tai esimerkiksi koulun läheisyydessä.

• Liittymäalueen korotuksilla hillitään ajonopeuksia, vähennetään läpiajoliikennettä ja
lisätään liittymän havaittavuutta.
• Valta-, kanta- ja seututeille sekä pääkaduille ei yleensä tehdä ajoradan korotuksia.
Korotuksia ei käytetä yli 50 km/h nopeusrajoituksilla.

Hyvää: Hidastaa kaikkien tulosuuntien nopeuksia. Pienempi tilantarve kuin
kiertoliittymällä tai liittymän varustamisella keskisaarekkein. Parantaa jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden turvallisuutta vilkkailla alueilla.
Huonoa: Rakenteellisten hidasteiden negatiivisia vaikutuksia ovat mm. melu- ja
tärinähaitat sekä ongelmat kunnossapidossa. Heikentää pääsuunnan liikenteen
sujuvuutta ja välityskykyä. Soveltuu huonosti linja-autoliikenteen reitille
Kustannusarvio: 20 – 50 000 €

SINITÖYSSY
• Yksi ajoradan korotustyypeistä on sinitöyssy. Sinitöyssy on pituussuunnassa siniaallon
muotoinen. Sinimuodossa töyssyn päissä olevat koverat taitteet ovat samanmuotoisia
kuin töyssyn laella oleva kupera taite.
• Ajoradan korotusten vaikutus perustuu ajoneuvoon ja sen kuljettajaan kohdistuvaan
pystykiihtyvyyden nopeaan muutokseen, joka koetaan epämukavana erityisesti
ajonopeuden ollessa ajoradan korotuksen mitoitusnopeutta korkeampi.

• Sinitöyssyä on käytetty myös suojatien korotuksena, siten että suojatie kulkee
sinitöyssyn päällä

Hyvää: Suoraviisteistä töyssyä pienempi iskuvaikutus ja vähäisempi melu- ja
tärinähaitta sekä pienempi ero kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen ajonopeudessa.
Soveltuu erikoiskuljetusreitille.
Huonoa: Vaikutus ajonopeuksiin voi jäädä haluttua pienemmäksi. Raskaan
ajoneuvon ajonopeus 15 km/h henkilöautoja alhaisempi. Soveltuu huonosti linjaautoliikenteen reitille.
Kustannusarvio: noin 7 000 €

TYYNYHIDASTE
• Tyynyhidaste on töyssytyyppi, joka ei ole koko ajoradan tai -kaistan levyinen.
Tyynyhidasteessa on viisteosa kaikilla neljällä sivulla. Sopii tämän takia
joukkoliikenteelle tai raskaan liikenteen reiteille paremmin.
• Tyynyhidaste voidaan toteuttaa jälkikäteen tukemaan keskisaarekkeen hidastavaa
vaikutusta.

Hyvää: Ei yleensä edellytä muutoksia väylän kuivatukseen, saatavana elementteinä.
Soveltuu myös linja-autoliikenteen reitille.
Huonoa: Edellyttää yleensä keskisaarekkeen. Iskuvaikutus henkilöautoille, vähäinen
vaikutus moottoripyörille ja mopoille. Ongelmia aurattavuudessa. Vaatii linja-autolla
tarkkaa ajoa hidasteen kohdalla, muuten syntyy epämiellyttävä sivuttaisheilahdus.
Kustannusarvio: noin 7 000 € (2 kpl)
Kuva: © Rudus

KAVENNUS
• Kavennuksen nopeutta alentava vaikutus perustuu ajoneuvon liikkumisvarojen
pienenemiseen ja ajolinjan muuttumiseen. Kavennustyyppejä on useanlaisia.
• Kavennus voidaan mitoittaa esimerkiksi siten, että vastakkaisten ajosuuntien
ajoneuvot pystyvät kohtaamaan hidasteen kohdalla tavoiteltavalla ajonopeudella.
Kavennus voidaan toteuttaa myös ilman kohtaamismahdollisuutta. Keskisaareketta
voidaan käyttää sekä liittymissä että liittymien ulkopuolella parantamaan
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ajoradan ylityksen turvallisuutta. Kavennus voidaan
toteuttaa myös kiveyksellä / pollareilla.

Hyvää: Visuaalinen elementti, joka on yhdistettävissä muihin hidastetyyppeihin
parantaen niiden havaittavuutta. Suojatien kohdalla lyhentää ajoradan ylitysmatkaa.
Parantaa kavennuksen kohdalla suojatielle astuvan jalankulkijan näkyvyyttä.

Huonoa: Voi heikentää väylän liikenteenvälityskapasiteettia. Soveltuu huonosti
erikoiskuljetusreitille − törmäysriski kavennuksen rakenteisiin.
Kustannusarvio: Noin 5 – 10 000 €

SMARTLIGHT
• Älykäs suojatievalo, joka kirkastuu muuta katuvalaistusta selvästi kirkkaammaksi, kun
jalankulkija tai pyöräilijä on aikeissa ylittää tien.
• Koko suojatien valaiseva valo kiinnittää autoilijan huomion, jolloin autoilija ehtii
reagoida ja hiljentää vauhtia ennen suojatietä. Valaistus himmenee muun
katuvalaistuksen tasolle asetetun ajan jälkeen.

Hyvää: Kirkastunut suojatievalo kiinnittää autoilijoiden huomion ja mahdollistaa
suojatiellä liikkuvien jalankulkijoiden paremman havaittavuuden. Helposti
asennettavissa olevaa lisävalaistus esim. hankaliin risteyksiin tai lasten koulureiteille.
Kirkastuva valo herättää myös kännykkää tuijottavan jalankulkijan huomion siihen,
että hän on kohta suojatiellä.
Huonoa:
Kustannusarvio: 3 000 €

VÄLKKY
• Välkky on suojatiemerkkien uudenlainen tehostaja, joka vilkkuu sinivalkoisena ja
varoittaa autoilijoita kadun ylittäjistä.
• Tuotteen vilkkuminen aktivoituu jalankulkijan/pyöräilijän liikkeestä hämärällä, ja
vilkkuu noin 16 sekuntia aktivoitumisesta.

Hyvää: Soveltuu suojatiealueelle, missä näkyvyys on huono tai missä tarvitaan
lisäturvallisuutta. Sekä tavalliset, että keskisaarekkeiset suojatiet sopivat hyvin
Välkylle.
Huonoa: Välkkyvä valo saattaa kiinnittää autoilijan huomion itse valoon jalankulkijan
tai pyöräilijän sijaan. Akun loppuessa ei varoitusvilkku toimi.
Kustannusarvio: 2 000 €

Kuva: © Turun Sanomat

VALAISTU SUOJATIEMERKKI

• Havainnevalot, jotka alkavat vilkkua, kun jalankulkija tai pyöräilijä lähestyy suojatietä.
Tällä pyritään parantamaan autoilijoiden huomiokykyä risteyksessä.
• Itsvalaisevan merkin (Välkky) lisäksi vaihtoehtona on liikennemerkin päällä oleva
huomiovalo (Sign Flash tai See me)

Hyvää: Autoilijoiden huomiokyvyn ja jalankulkijoiden/pyöräilijöiden näkyvyyden
parantaminen
Huonoa: Välkkyvä valo saattaa kiinnittää autoilijan huomion itse valoon jalankulkijan
tai pyöräilijän sijaan. Akkukäyttöisessä tuotteessa ei varoitusvalo vilku akun loputtua
Kustannusarvio: Valolliset liikennemerkit maksavat noin 20 kertaa tavallisia
enemmän eli yhden liikennemerkkiparin hinta voi nousta jopa 5 000 euroon (See Me
n. 4-5.000€, Sign Flash 3-4.000, Välkky n. 4.000).

Kuva: © Yle

PYÖRÄLIIKENNEJÄRJESTELYJEN SAUMAKOHDAT
RISTEYSALUEILLA
• Baanaratkaisuihin liittyvä uudentyyppinen malli pyörätien
tienylityksestä
• Pyörätien tien ylityksen erottaminen suojatiestä,
pyöräilijöiden odotustilat
• Kiinnitettävä erityistä huomiota liikenteen ohjaukseen

• Lisäinfo pyoraliikenne.fi -sivustolta

Hyvää:

Huonoa:
Kustannusarvio:

Kuva: © Liikenneturva

UUDEN TIELIIKENNELAIN TUOMAT MUUTOKSET:
PYÖRÄTIEN JATKE
• Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään
osoittamaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle ajoradan ylityspaikka.
Merkintää voidaan käyttää myös muissa polkupyöräilijälle ja mopoilijalle tarkoitetuissa
ajoradan ylityspaikoissa.

• Pyörätien jatke merkitään vain jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä
kohtaan on osoitettu liikennemerkillä B5, B6 tai B7.
• Pyörätien jatke merkitään myös liikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. Jos
pyörätien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista
katkoviivaa ei tarvitse merkitä.

UUDEN TIELIIKENNELAIN TUOMAT MUUTOKSET:
PYÖRÄTIEN JATKE JA VÄISTÄMINEN
• Tonttikadun ja muiden rauhallisten katujen risteyksissä pyörätie (ja jalkakäytävä)
jatketaan yleensä sivusuunnan yli rakenteellisesti.
• Tien tai kadun varrelle rakennettavan pyörätien risteävät suunnat osoitetaan yleensä
väistämisvelvollisiksi. Tarvittaessa liikenneverkon väistämissuhteita voidaan muuttaa.

