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III 5. Kevyen liikenteen teiden suunnittelu 

5.0 Yleistä 

Kevyellä liikenteellä tarkoitetaan näissa oh-

jeissa tienkäyttäjäryhmäa, jonka muodostavat 

jalankulkijat sekä polkupyorällä, mopedilla, 

invalidipyörällä, leikkiajoneuvolla, lasten-

vaunulla tms. pienehkollä kulkuneuvolla liik-. 

kuvat tienkäyttäjät. 

Jäljempänä annetut ohjeet koskevat lähinnä 

yleisten teiden yhteyteen tulevien kevyen lii-

kenteen järjestelyjen suunnittelua. 

Tietä suunniteltaessa kiinnitetään aina huomio-

ta kevyen liikenteen liikkumisniandollisuuteen. 

Jos kevyttä liikennettä on vähän ja tien lii-

kenne kokonaisuudessaan on pieni, voi kevyt 

liikenne yleensä liikkua pientareella tai ajo- 

radan reunassa, jolloin tätä liikennemuotoa 

palvelevia erikoisjärjestelyjä ei tarvita. Jos 

kevyttä liikennettä on huomattavasti tai pai-

kalliset liikenne- ja tieolosuhteet muista 

syistä niin edellyttävät, varataan kevyttä lii-. 

kennettä varten omat liikennekaistat. Tällaisia 

liikennekaistoja ovat jalkakäytävät, pyörätiet, 

yhdistetyt kevyen liikenteen tiet tai ajorataan 

liittyvät riittävän leveät pientareet. 

J a 1 k a k ä y t ä v ä 1 1 ä tarkoitetaan lä-

hinnä jalankulkuliikennettä palvelevaa käytävää, 

joka on tarkoitettu myös lastenvaunujen ja las-

ten leikkiajoneuvojen käyttöön. 

P y ö r ä t i e 1 1 ä tarkoitetaan joko polku-

pyörä-, mopedi- ja invalidipyöräliikennettä tai 

yksinomaan polkupyörä- ja invalidipyöräliiken-

nettä palvelevaa tietä. 

Yh di s te t yllä kevyen lii - 

k e n t e e n t i e 1 1 ä tarkoitetaan yleen- 

sä kaikkea em. kevyttä liikennettä, lukuunotta-

matta mopediliikennettä, palvelevaa tietä, mis-

sä eri liikennemuodoilla ei ole merkitty eril-

lisiä liikennekaistoja. 

Jalkakäytävä, pyörätie ja yhdistetty kevyen lii-

kenteen tie voi olla ajorataan liittyvä tai 

erillinen. Ajorataan liittyvällä kevyen liiken-

teen tiellä tarkoitetaan välittömästi ajoradan 

reunassa olevaa, ajorataan rakenteellisesti 

liittyvää tietä, joka on erotettu ajoradasta 

yleensä korotetulla reunakivellä ja välikais-

talla. Erillisellä kevyen liikenteen tiellä 

tarkoitetaan moottoriajoneuvoliikennettä palve-

levasta tiestä erillään olevaa tietä. Erillinen 

kevyen liikenteen tie poikkeaa tällöin sekä ra-

kenteellisesti että linjaltaan ja tasaukseltaan 

moottoriajoneuvoille tarkoitetusta tiestä. 

Kevyen liikenteen käyt-

t ö ö n tarkoitettu p i e nnar 

on ajoradasta reuna- tai sulkuviivalla erotettu 

tien pinnan osa, joka leveytensä ja rakenteensa 

puolesta on sellainen, että kevyt liikenne voi 

käyttää sitä kulkuväylänään. 

Kevyen liikenteen teiden suunnittelun yleisenä 

tavoitteena on turvallisen ja miellyttävän kul-

kuverkon järjestäminen siten, että sekä mootto-

riajoneuvoliikenne että kevyt liikenne tulevat 

teiden suunnittelussa otetuiksi tasapuolisesti 

huomioon. Tämän tavoitteen saavuttaminen edel-

lyttää käytännössä liikenneolosuhteiden selvit-

tämistä, kevyen liikenteen tieverkon kokonais-

tarkastelua, sekä paikalliset olosuhteet huo-

mioon ottaen tapahtuvaa kevyen liikenteen tei-

den liikenneteknillistä ja rakenteellista mitoi-

tusta. 
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5.1 Liikenneselvitykset 

Kevyen liikenteen suunnittelun lähtökohtana on 

selvitys suunnittelukohteessa vallitsevista lii-

kenneolosuhteista ja ennuste liikenneolosuhtei-

den kehityksestä lähivuosien aikana. 

5.11 Liikenneolosuhteiden selvittäminen 

Liikenneolosuhteita koskevia tietoja saadaan 

a. liikennelaskennoilla 

b. moottoriajoneuvojen nopeushavainnoilla 

c. selvittämällä liikennettä synnyttävät toi-

minnat 

d. kulkureittitutkimuksilla 

e, tarkastelemalla paikallisia tieolosuhteita 

ja onnettomuustilastoja 

Olemassa olevilla teillä voivat kaikki edellä 

mainitut selvitykset olla mandollisia. Uutta 

tietä suunniteltaessa tulevat kysymykseen lä-

hinnä kohdissa c ja d mainitut selvitykset. 

Liikennelaskennoilla saa-

daan tietoja tietä käyttävän moottoriajoneuvo-

liikenteen ja kevyen liikenteen määrästä ja 

koostuinuksesta. Moottoriajoneuvojen osalta sel-

vitetään liikenteen keskimääräinen vuorokausi- 

liikenne käyttäen hyväksi valtakunnallisesta 

liikennelaskennasta saatavissa olevia tietoja. 

Kevyen liikenteen osalta pyritään yleensä sel-

vittämään sekä tien suunnassa liikkuvan että 

tietä risteävän jalankulku-, polkupyörä- ja 

mopediliikenteen keskimääräinen vuorokausilii-

kenne. Poikkileikkauslaskentojen avulla saa-

daan tietoja lähinnä tien suuntaisen kevyen 

liikenteen määrästä. Tietä risteävän kevyen 

liikenteen määrä voidaan liikennelaskennoin 

selvittää yleensä vain liittynien, linja-auto-

pysäkkien yms. kohdilla, joissa kevyt liikenne 

on riittävästi keskittynyt yhteen kohtaan. 

Yleisen liikennelaskennan laskentapisteet si-

jaitsevat yleensä suhteellisen harvassa eikä 

näitä laskentapisteitä ole valittu kevyen lii-

kenteen selvittämistä silmallä pitäen. Tästä 

syystä tulisi yleisestä liikennelaskennasta saa-

tavia kevyen liikenteen määrää koskevia tietoja 

täydentää lisälaskentojen avulla. Koska kevyen 

liikenteen määrä vaihtelee yleensä huoinattavas-

ti tien eri kohdissa riippufin lähinna paikalli-

sista maankäyttötekijöistä ja kevyen liikenteen 

matkojen pituudesta, on laskentapisteiden si-

jaintia valittaessa ja laskentatuloksia tarkas-

teltaessa kiinnitettävä huomiota liikennettä 

synnyttävien toimintojen sijaintiin ja liiken-

teen reitteihin. 

M 0 o t t o r i a j o n e u v o j e n n o - 

p e u d e 1 1 a on huomattava vaikutus kevyen 

liikenteen .turvallisuuteen ja liikkumismukavuu-

teen. Nopeudet voidaan tarkimmin selvittää 

maastossa suoritettavin mittauksin, Mikäli mit-

tauksia ei ole suoritettu voidaan keskinopeudet 

arvioida paikallisen tuntemuksen perusteella. 

Nopeusrajoitusalueella keskinopeutena voidaan 

käyttää nopeusrajoituksen osoittamaa nopeutta. 

Kevyttä liikennettä s yn-

nyt täv i s tä toim inno ts ta 

ovat tärkeimpiä asunnot ja työpaikat, koulut, 

palvelulaitokset, joukkoliikenteen pysäkit ja 

ulkoilu- yms, alueet. Toimintojen sijainnin pe-

rusteella saadaan tietoja matkojen suuntautu-

misesta ja liikenteen reiteistä. Kevyen liiken-

teen määrä voidaan tällöin likimääräisesti sel-

vittää arvioimalla toimintojen synnyttämien 

matkojen päivittäinen määrä esim, koulujen op-

pilasmäärän tai työntekijöiden lukumäärän pe-

rusteella. Tällä tavoin voidaan eräissä tapauk-

sissa saada tietoja myös tietä risteävän ke-

vyen liikenteen määrästä. 

K u 1 k u r e i t t i t u t k i m u k s i 1 1 a 

pyritään selvittämään tärkeimmät kevyen liiken-

teen käyttämät tai tarvitsemat reitit. Kulku- 

reittien selvittäminen on erityisen tärkeää 

suojateiden ja alikulku- ja ylikulkukäytävien 

paikkaa valittaessa. 

Käytännössä kevyen liikenteen reitit voidaan 

useimmissa tapauksissa selvittää riittävän tar-

kasti tarkastelemalla liikennettä synnyttäviä 
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toimintoja, olemassa olevaa tieverkkoa ja pai-

kallisia maasto-olosuhteita koskevia tietoja 

sekä tekemällä maastossa havaintoja kevyen lii-

kenteen käyttämistä kulkureiteistä. Mikäli tar-

kempia tietoja tarvitaan, voidaan kulkureittien 

selvittämiseksi tehdä kysely- tai haastattelu- 

tutkimuksia. 

Paikallisia tie olo s uh- 

t e i t a tarkasteltaessa kiinnitetään huomio-

ta kevyen liikenteen turvallisuuteen ja liikku-

mismukavuuteen vaikuttaviin tekijöihin, joista 

tärkeimmät ovat ajoradan ja pientareen leveys 

sekä tien näkemä- ja valaistusolosuhteet. 

Onnettomuus tilastojen 

avulla selvitetään suunnittelukohteessa tapah-

tuneiden kevyen liikenteen onnettomuuksien lu-

kumäärä, onnettomuuksien tapahtumapaikat ja on-

nettomuustyypit yleensä 3  viimeksi kuluneen 

vuoden ajalta. Onnettoniuustarkasteluilla voi-

daan paikallistaa kevyen liikenteen kannalta 

vaarallisiksi osoittautuneet tienkohdat ja saa-

da mandollisesti viitteitä siitä, millaisin 

toimenpitein onnettomuudet voidaan vastaisuudes-

sa näissä tienkohdissa parhaiten välttää. 

5.12 Ennusteen laatiminen 

Liikenneolosuhteiden kehitystä koskevien ennus-

teiden avulla pyritään selvittämään ne tieosat, 

joilla kevyen liikenteen järjestelytoimenpiteet 

tulevat lähiaikoina tarpeellisiksi. Ennusteiden 

pohjalta voidaan laatia kevyen liikenteen tie-

verkon kehittämissuunnitelma ja suorittaa tei-

den liikenneteknillinen mitoitus sekä kaavoitus-

ta silmällä pitäen selvittää tarvittavat tila- 

varaukset. 

Kevyen liikenteen osalta ennusteet on yleensä 

tarkoituksenmukaisinta tehdä alueen maankäyttö-

suunnitelmien ja kuntien viranomaiilta saata-

vien tietojen pohjalta. Usein 5 - 10 vuoden en-

nustejakso on riittävän pitkä varsinkin sellai-

silla alueilla, joilla paikalliset maankäyttö-

olosuhteet muuttuvat nopeasti. 

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitysennusteet 

laaditaan nykytilannetta koskevien liikenne-

määrätietojen ja liikenteen yleisen kehitysen-

nusteen pohjalta, mikäli tarkempia suunnittelu- 

aluetta koskevia ennusteita ei ole käytettävis-

sä. 

5.2 Kulkuverkon suunnittelu 

5.20 Yleistä 

Kevyen liikenteen verkon suunnittelussa pyri-

tään yleisten teiden osalta ensisijaisesti sel-

laisten kevyen liikenteen väylien muodostami-

seen, jotka noudattavat ainakin yleispiirtei-

sesti sekaliikennettä palvelevien yleisten tei-

den suuntausta. Tällöin kevyt liikenne käytän-

nössä siirtyy suurimmaksi osaksi sitä varten 

tarkoitetuille väylille ja sekaliikenteestä ai-

heutuvat vaarat voidaan pääosiltaan torjua. 

Kevyen liikenteen tietä ei ole yleensä edullis-

ta rakentaa moottori- tai moottoriliikennetien 

välittömään läheisyyteen, vaan turvallisuuden 

kannalta on edullisempaa sijoittaa se lähi- 

alueella olevan sekaliikennettä palvelevan tien 

yhteyteen. Jos paikallisten olosuhteiden takia 

tällaista mandollisuutta ei ole ja kevyttä lii- 

kennettä varten tarkoitetut tiet joudutaan esim. 

tilanpuutteen vuoksi sijoittamaan moottoritien 

tai moottoriliikennetien viereen, on tällöin 

huolehdittava erikoisesti moottoriliikennettä 

palvelevan tien ja kevyen liikenteen tien ris-

teämiskohtien järjestelyistä ja estettävä te-

hokkaasti samassa tasossa tapahtuvat risteämi-

set esim, rakentamalla aita teiden välille. 

Taajamien kohdalla kevyen liikenteen verkon 

suunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevat 

yksityisten tai kuntien ylläpitämät kevyen lii-

kenteen tiet ja tällaisten teiden rakentamiseen 

tähtäävät suunnitelmat sekä myös muiden teiden 

verkko siten, että tarkoituksenmukainen koko-

naisuus voidaan kevyen liikenteen kannalta saa-

vuttaa, 
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5.21 Kevyen liikenteen järjestelyjen tarpee-
seen vaikuttavat tekijät 

Kevyen liikenteen verkon suunnittelussa on etu-

sijalla sellaisten yhteyksien järjestäminen, 

joita kevyt liikenne tarvitsee lähes päivittäin. 

Tällaisia ovat esim, asunnoista työpaikoille, 

kouluihin, palvelulaitoksiin ja pysäkeille joh-

tavat yhteydet. Edellä mainitun lisäksi tulee 

kulkuverkon suunnittelussa kiinnittää huomiota 

taajaman eri osa-alueiden ja lähekkäin sijait-

sevien taajamien välisten kevyen liikenteen 

yhteyksien järjestämiseen. 

Kevyen liikenteen järjestelytoimenpiteiden tar-

vetta arvioitaessa otetaan huomioon: 

- kevyen liikenteen määrä ja tienkäyttäjien 

ikärakenne yms. tekijät 

- kevyen 1iikenteen onnettomuuksien määrä ja 

laatu 

- muut paikalliset tie- ja liikenneolosuhteet 

kuten inoottoriajoneuvoliikenteen nopeus ja 

määrä, tien toiminnallinen luokka, ajoradan 

ja pientareiden leveys, tievalaistus, näke-

mäolosuhteet sekä joukkoliikenteen määrä. 

Kevyen liikenteen järjestelyt ovat aina tarpeen 

silloin, kun kysymyksessä on moottoritie tai 

moottoriliikennetie. Sekaliikennettä palvelevan 

tien yhteydessä voidaan kevyen liikenteen jär-

jestelyjen tarvetta alustavasti arvioida taulu-

kon 1 avulla. Kevyen liikenteen tien rakentami-

nen on liikenneturvallisuusnäkökohtien kannalta 

suotavaa, mikäli kevyen liikenteen määrä ylit-

tää taulukossa mainitut tien toirninnallisesta 

luokasta sekä moottoriajoneuvoliikenteen mää-

rästä ja nopeudesta riippuvat ohjearvot. 

Taulukko 1 on tarkoitettu lähinnä suuntaa anta.-

vaksi ohjeeksi, jonka vuoksi järjestelyjen tar-

vetta arvioitaessa on kussakin tapauksessa 

otettava huomioon paikalliset erikoisolosuhteet. 

Kevyen liikenteen järjestelyt ovat tarpeen eri-

tyisesti silloin kun tiellä liikkuu runsaasti 

lapsia, vanhuksia, liikuntaesteisiä tai muita 

erityissuojaa tarvitsevia. Järjestelyjen tar-

vetta lisääviä tekijöitä ovat kevyen liikenteen 

onnettomuuksien suuri määrä, huonot näkemäolo-

suhteet, kapea poikkileikkaus ja tievalaistuk-

sen puuttuminen. 

Toisaalta kevyen liikenteen järjestelyjen tar-

vetta vähentää yleensä se, jos tie on valaistu 

tai jos tiellä on leveät kevyen liikenteen 

käyttöön soveltuvat pientareet. Kuitenkin tur-

vallisuusnäkökohtien vuoksi tulee mandollisuuk-

sien mukaan välttää kevyen liikenteen sijoitta-

mista tien pientareelle ajoradan kanssa samaan 

tasoon. 

Taulukko 1. 

Kevyen liikenteen tien tarpeen arvioiminen tien toiminnallisen luokan, moottoriajoneuvo-

liikenteen määrän ja nopeuden sekä kevyen liikenteen määrän perusteella 

Moottori- 

ajoneuvo- 

liikenne 

KVL 

(ajon./vrk) 

Moottoriajoneuvoliikenteen nopeuksia (nopeusrajoitus tai keski- 

nopeus) vastaavat kevyen liikenteen määrät tien suurniassa 

(kpl/vrk) 

Valta- ja kantatiet Muut maantiet ja paikallistiet 

60 km/h 61...80 km/h >80 km/h 60 km/h 61,,,80 km/h 	>80 km/h 

.-500 i00 250 150 500 350 200 

500 - 1500 300 200 150 '00 300 200 

1500 - 3000 250 150 100 350 250 150 

3000 - 6000 200 100 100 300 200 150 
-6000 150 100 100 250 150 100 
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5.22 Kevyen liikenteen järjestelyt ja maan-
käytön suunnittelu 

Maankäyttöä ja liikennettä suunniteltaessa voi-

daan ratkaisevasti vaikuttaa siihen, miten tur-

vallinen kevyen liikenteen verkko voidaan 

alueelle rakentaa. Sekä uusien alueiden kaavoi-

tuksessa että jo rakennettujen alueiden liiken-

nejärjestelyjä suunniteltaessa tulisi kevyelle 

liikenteelle varata omat, moottoriajoneuvolii-

kenteestä erillään olevat väylänsä. 

Maankäytön suunnittelun yhteydessä tulisi ke-

vyen liikenteen järjestelyt suunnitella siten, 

että ne yhdessä muiden liikennejärjestelyjen 

kanssa muodostavat tarkoituksenniukaisen koko-

naisuuden. Kevyen liikenteen verkon suunnittelu 

liittyy läheisesti eri toimintojen sijainnin 

suunnitteluun. Kevyen liikenteen verkon toimi-

vuuden kannalta on tärkeää, että kevyelle lii-

kenteelle voidaan järjestää suorat, käyttäjän 

kannalta luonnolliset yhteydet ainakin tärkeim-

pien kevyttä liikennettä synnyttävien toiminto-

jen välille. 

Paikallisista maankäyttöt.ekijöistä riippuen 

voidaan kevyen liikenteen tie rakentaa joko 

yleisen tien molemmin puolin tai vain sen toi-

selle puolelle. Ensin mainittu tulee kysymyk-

seen silloin, kun asutusta ja muita kevyttä 

liikennettä synnyttäviä toimintoja on runsaasti 

tien molemmin puolin tai jos tällä tavoin voi-

daan tuntuvasti vähentää moottoriajoneuvolii-

kenteen ja kevyen liikenteen samassa tasossa 

tapahtuvia ylityksiä 

5.3 Poikkileikkauksen suunnittelu 

5.31 Mitoitusperusteet 

Kevyen liikenteen teiden poikkileikkauksen mi-

toitukseen vaikuttavat lahinnä seuraavat teki-

jät: 

- liikenneyksiköiden mitat ja niiden vaatima 

tilantarve 

- liikenneyksiköiden erottelun tarve 

- rakentamis- ja kunnossapitomenetelmien aset-

tamat vaatimukset 

- kevyen liikenteen määrä 

- käytettävissä oleva tila 

Eri liikenneyksjköjden vaatima tilantarve on 

esitetty kuvassa 1. Jalankulkijan leveytenä 

käytetään mitoituksessa 0.50 m ja polkupyörän 

ja mopedin leveytenä 0.60 m. Edellä mainittujen 

liikenneyksiköjden korkeudeksj oletetaan mitoi-

tuksessa 1.90 m. 

Eri liikenneyksiköiden 1 i 1 k e n n e t 1 - 

1 a n leveys määräytyy liikenneyksikön levey-

den sekä liikkumis- ja ajovarmuusvaran perus-

teella kuvan 1 mukaisesti. 

Liikennetilan sivuille ja yläpuolelle varataan 

poikkileikkauksessa v a p a a t a t i 1 a a 

kuvan 1 osoittamalla tavalla. Liikennetilan si-

vulla tulee vapaan tilan ulottua vähintään 

0.25 m etäisyydelle liikennetilan rajasta. Alle 

0.25 m korkuisia esteitä saa kuitenkin olla mo-

pediliikenteelle tarkoitetun liikennetilan reu-

nassa. Liikenneyksiköiden ohjeellinen vapaan 

tilan vähiminäiskorkeus on 2.50 m. Poikkeuksel-

lisesti voi vapaan tilan korkeus olla pienempi, 

kuitenkin vähintään 2.20 m. Vapaan tilan kor-

keuden mitoituksessa otetaan huomioon myös kun-

nossapitokaluston vaatima tilantarve. 

Vapaan tilan sivurajan sisäpuolelle ei yleensä 

sijoiteta suojakaiteita, valaisinpylväitä, tu-

kimuureja tai muita liikennettä haittaavia 

kiinteitä esteitä. Jos vapaan tilan ulkopuolel-

la ei ole riittävästi tilaa, voidaan liikenne-

merkki poikkeuksellisesti sijoittaa vapaan ti-

lan sisäpuolelle. Liikennemerkkiä ei kuitenkaan 

saa sijoittaa liikennetilan sisäpuolelle. 

Jalankulkuliikenteelle tarkoitettu tie tai tien 

osa on aina kaksisuuntainen ja poikkileikkauk-

sessa varataan tilaa vähintään kandelle henki-

lölle. Jos kevyen liikenteen tie rakennetaan 

moottoriaj oneuvoli ikenteel le tarkoitetun tien 
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Poikkileikkauksen suunnittelu 

Poikkileikkauksen mitoitusperusteet 

Liikenneyksiköiden vaatima liikennet ilo 

Mopedi 	 Polkupyörä 	 Jalonkulkija 

EH 1LJWW 	_ e _ 

1.50 	 2.75 	 jJ.00 	2.00 j. 	 .I ISO 

Liikenneyksikön 
leveys 
k [m] 

Liikkumisvaro 

2 e (m] 

jovarmuusvara 
Cm] 

Liikennetilan 	leveys 
Cm] _______ _______ 

c a 1 kaisto 2 kaistoa 3 koistaa 4 koistoo 

Mopedi 0.60 0.40 0.25 0.25 1.50 2.75 4.00 5.25 

Polkupyörä 0.60 0.40 - - .00 2.00 3.00 4.00 

Jalonkulkijo 0.50 0.25 - - 0.75 1.50 2.25 3.00 

Liikenneyksiköiden vaatima vapaa tila 

Mopedi 

1-  -------1 - 

loa 
IÖc'J 
C'JC.J 

Ji 
05 

0.25 

Polkupyörä 	 Jalankulkija 

- 	 er 

___ 

__ 1o8 
iL)N LkJ 

__________________ 	J 	 _________________________ 

0.25 	 0.25 

- - - - vapaan tilan raja 
liikennetilan raja 

Kuva 1 
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molemmin puolin, voi polkupyörä- ja mopedilii-

kenne olla yksisuuntaista. On kuitenkin tarkoi-

tuksenmukaisinta jarjestää myös polkupyörä- ja 

mopediliikenne kaksiisuuntaiseksi silloin kun 

näin voidaan vähentää ajoradan ylityksiä. 

Kevyen liikenteen tie suunnitellaan yleensä 

palvelemaan samalla sekä jalankulkijoita että 

pyöräilijöitä. Mikäli tienkäyttäjien määrä on 

vähäinen, voivat eri liikenneyksiköt käyttää 

samaa jakamatonta kulkutilaa. Tällöin mopedi-

liikenne on kuitenkin kiellettävä. Liikenne- 

määrän ollessa suuri tai jos mopediliikenne 

sallitaan, erotetaan jalankulkuliikenne polku-

pyörä- ja mopediliikenteestä esim. ajoratamer-

kinnöin tai tekemällä tien osat päällysteeltään 

erilaisiksi. 

Jalkakäytävän kaistaluku valitaan liikenteen 

määrän mukaan siten, että jalankulkijatiheys on 

huipputunnin aikana korkeintaan 0.3 henkeä/m 2 , 

jolloin kaksikaistaisen jalkakäytävän välitysky-

kynä voidaan pitää noin 1600 jk/h. Yksikais-

taisen pyörätien välityskyvyksi voidaan olettaa 

1500 pp/h liikenteen ollessa yksisuuntainen. 

Kaksikaistaisen kaksisuuntaiselle liikenteelle 

tarkoitetun pyörätien välityskykynä voidaan 

käyttää 1500 pp/h. Jäljempänä kohdassa 5.32  esi-

tetyt normaalipoikkileikkaukset ovat liikenteen-

välityskyvyn kannalta yleensä riittäviä. 

Rakentamis- ja kunnossapitotyö huomioon ottaen 

poikkileikkaus pyritään mitoittamaan siten, et-

tei aseteta kohtuuttomia rajoituksia olemassa 

olevan kaluston käytölle. Jotta kunnossapito 

voitaisiin hoitaa koneellisesti, tulee erilli-

sen tien leveyden yleensä olla vähintään 3.0 m. 

Taulukossa 2 on esitetty eräiden tavallisimpien 

kunnossapitokoneiden ja -laitteiden mittatieto-. 

ja. 

5.32 Normaalipoikkileikkaukset 

Kevyelle liikenteelle tarkoitettujen teiden nor-

maalipoikkileikkausten päämitat on esitetty ku-

vassa 2. NormaalipoikkileikkaukSet osoitetaan 

kirjaimella N ja siihen liittyvällä liikenne-

kaistojen lukua osoittavalla tunnuksella. 

Kevyttä liikennettä varten mitoitettuja normaa-

lipoikkileikkauksia ovat N-2jk + 2pp, N-yhd. 

2jk+pp ja N-2jk. 

- N-2jk + 2pp on normaalipoikkileikkaus, jossa 

on kaksi kaistaa jalankulkijoille ja kaksi 

kaistaa pyöräilijöille. Jalankulkijoille tar-

koitettu tien osa voidaan tarvittaessa erot-
taa esim. ajoratamerkinnöin 

- N-yhd. 2jk+pp on lähinnä jalankulku- ja polku-

pyöräliikenteelle tarkoitetun tien poikki- 

leikkaus, jonka kulkutila on yleensä jakama-

ton 

- N-2jk on kaksikaistaisen jalkakäytävän for-

maal ipoikkileikkaus. 

Normaalipoikkileikkausta N-2jk + 2pp käytetään 

kevyen liikenteen määrän ollessa suuri esim. 

taajaan asutuilla alueilla tai suurehkojen 

Taulukko 2 

Eräiden tavallisimpien kunnossapitokoneiden ja -laitteiden mittoja 

Kone/Laite Suurin 

pituus 

Suurin 

leveys 

m 

Suurin 

korkeus 1) 

m 

Pienin 

kääntösäde 

ui 

Pyörätraktori 3.2.. .3.9 1.9.. .2.5 2.6.. .2.7 2.9.. .3.8 

Tr-kärkiaura - 3.2 1. - 

Kevyt k-auto .0 1.8 2.5 10.3 

Tiehöylä 6.3 2.1 3.0 7.5 
K-auton aurat - 3.0.. .3.5 - - 

K-auto 8.7 2.5 2.9 7.8 

Lakaisukone 6.0 2.5 2.8 6.0 

Harjatraktori 5.5 2.f 2.6 6.0 

Kuormaaja 5.5 2.0 2.6 6.0 

1) varoitusvilkun vaatima korkeus (0.3 m) on otettu huomioon 	 III 5.7 
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Poikkileikkauksen suunnittelu 

Normaalipoikkileikkausten päämitat 

N-2jk-2pp 

3.75 	
p.2 

N -yhd.2jk - pp 

?25f 	 2.50 

N-2jk 

1.50 	 l.0O 

Kuva 2 
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koulujen ja teollisuuslaitosten läheisyydessa 

ja myös silloin, kun mopediliikenne on sallittu. 

Muissa tapauksissa käytetään yleensä normaali- 

poikkileikkausta N-yhd. 2jk+pp. 

Normaalipoikkileikkaus N-2jk tulee kysymykseen 

yleensä vain ajorataan liittyvänä jalkakäytävä-

nä silloin, kun esim. tilanpuutteen vuoksi tyy-

dytään erottamaan ainoastaan jalankulkijat 

muusta liikenteestä. Jos yksinomaan jalankulku-

liikenteelle tarkoitettu tie tehdään ajoradasta 

erilleen, tulee sen kunnossapitonäkökohtien 

vuoksi olla leveydeltään vähintään poikkileik-

kausta N-yhd. 2jk+pp vastaava. 

Kevyen liikenteen teillä pyritään yleensä käyt-

tämään edellä mainittuja normaalipoikkileik-

kauksia. Kustannussyistä tai paikallisten olo-

suhteiden niin vaatiessa voidaan kuitenkin 

käyttää myös muunlaisia ratkaisuja. Poikkileik-

kauksen leventäminen tulee kysymykseen, jos ke-

vyen liikenteen määrä sitä edellyttää tai le-

vertäminen on rakentamis- tai kunnossapitonä-

kökohtien vuoksi perusteltua. Poikkileikkausta 

voidaan tilanpuutteen vuoksi tai muusta pakot-

tavasta syystä kaventaa, ei kuitenkaan siten, 

että tien käyttö tai kunnossapito vaikeutuu 

kohtuuttomastj. Poikkileikkauksen kaventaminen 

pyritään yleensä rajoittamaan vain sille mat-. 

kalle, jolla se on tilanpuutteen tai esteen 

vuoksi välttämätöntä. 

Kustannussyistä voi normaalia kapeampi poikki- 

leikkaus tulla kysymykseen erityisesti silloin, 

kun kevyen liikenteen käyttöön rakennetaan en-

si vaiheessa tavanomaista vaatimattomampi kul-

kuväylä, jolloin tien poikkileikkausta ei 

yleensä ole tarpeen tehdä tarkoin määrättyjen 

mittojen mukaiseksi. 

Kevyen liikenteen tie pyritään yleensä raken-

tamaan erilleen moottoriaj oneuvoliikenteelle 

tarkoitetusta tiestä. Jos tilanpuutteen vuoksi 

tämä ei ole mandollista, rakennetaan kevyen 

liikenteen tie tällöin ajorataan liittyväksi, 

jolloin kevyt liikenne erotetaan ajoradasta ko-

rotetulla reunakivellä ja välikaistalla. 

Kevyen liikenteen tietä ei kuitenkaan yleensä 

rakenneta moottori- tai moottoriliikennetien 

välittömään läheisyyteen. Jos tilanpuutteen ta-

kia tai muusta syystä (esim, sillan kohdalla) 

näin menetellään, on kevyen liikenteen tie ero-

tettava moottori- tai mottoriliikennetiestä 

kaiteella. 

Jos kevyen liikenteen järjestelyjen tarve on 

todettu, mutta paikallisten olosuhteiden vuoksi 

ei ole mandollista rakentaa erillistä tai ajo- 

rataan liittyvää kevyen liikenteen tietä, voi-

daan kevyen liikenteen käyttöön rakentaa le-

veät pientareet, jotka rakennetaan yleensä ajo- 

radan molemmille puolille. Liikennemerkein ke-

vyen liikenteen käyttöön osoitetun pientareen 

leveyden on oltava vähintään 2.0 m. 

Sellaisilla harvaan asutuilla alueilla, missä 

kevyttä liikennettä on vähän, ei erikoisjärjes-

telyjä yleensä tarvita, vaan kevyt liikenne voi 

käyttää tien normaalia piennarta tai ajoradan 

reunaa. 

Kevyen liikenteen tien poikkileikkauksen muoto 

vaihtelee rakenteellisteii näkökohtien vuoksi 

jonkin verran tien eri kohdissa. Tärkeimmät 

käytännössä kysymykseen tulevat tapaukset ovat 

- loivaluiskainen poikkileikkaus (a 

- jyrkkäluiskainen 	1 	(b) 

- sillan tai tukimuurin kohta 	(r) 

Kuvissa 3... 5 on esitetty normaalipiirustuksia 

edellä mainituista tapauksista. 

Loivaluiskainen poikkileikkaus (tapaus a) on 

normaalipoikkileikkauksen tavallisin muoto va-

paassa maastossa. Sisäluiskan normaalikaltevuus 

on 1:2_ Mikäli maasto-olosuhteet tai kustannus-

tekijät eivät aseta esteitä, voi luiska olla 

edellä mainittua loivempi (1:2. ..1:l0). Tien ja 

maaston sopusoinnun kannalta on edullista pyö-

ristää luiskien taitteet. 

•Jyrkkäluiskainen poikkileikkaus (tapaus b) tu-

lee kysymykseen kustannussyistä korkean penke-

reen kohdalla, jolloin suojakaiteen käyttö on 

yleensä tarpeen. Myös silloin, kun suojakaiteen 

käyttö on muista syistä tarpeen (esim, vesi-

penger) voidaan luiska tehdä jyrkäksi. 

Sillan ja tukimuurin kohdalla on poikkileikkaus 

päämitoiltaan yleensä vähintään sama kuin tien 

muissa kohdissa (tapaus f), 

Kevyen liikenteen tien ajoradasta erottavan vä-

likaistan leveyden tulisi yleensä olla vähin-

tään 1.0 m. Jos välikaistan alueelle ei sijoi-

teta liikennemerkkiä, voidaan välikaista poik-

keuksellisesti tilanpuutteen vuoksi tehdä em. 

kapeammaksi, ei kuitenkaan kapeammaksi kuin 

0.5 m. Jos välikaista nurmetetaan tai sen 
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alueelle sijoitetaan muita istutuksia, tulee 

välikaistan leveyden nurmetuksen onnistumisen 

takia olla vähintään 2.0 m. 

Poikkileikkauksen leveyden muutos ja siirtymi- 

nen luiskakaltevuudesta toiseen suunnitellaan 

tapahtuvaksi 5 m matkalla. Siirtyminen jyrkkä-

luiskaiseen poikkileikkaukseen suoritetaan si-

ten, että ennen luiskan jyrkentämistä tien le-

veyteen lisätään kaiteen vaatima lisäleveys. 
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Poikkileikkauksen suunnittelu 

Normaalipoikkileikkaus N - 2jk - 2pp 

Erillinen tie 

Loivaluiskainen poikkileikkous (a) 

Ajorataan liittyvä tie 

Loivoluiskainen poikkileikkaus(a) 

Niiiii 
L 	1.50 	1 	2.00 i'r 

Q?tQd 

Jyrkkäluiskoinen poikkileikkaus(b) 

0.25 	 0.25 	 0.25 

1.50 	2.00 	{Ii.(  

L....=0020J /  

4.75  

Jyrkkaluiskainen poikkileikkaus ( b) 

0.25 	0.25 

0.50[1.50 	
2.00 	

.00 

II 	 Ij 	 1 
1 	p) 

iii q:O.02O- 	Ii 

Silta tai tukimuurin kohta (f) 

0.25 

1.75 	 2.25 

I ii 

II q=0.020 

Silta tai tukimuurin kohta (f) 

0.25 

1.75 J2.00 	,l4p 

fil 	II 

-LL 	g 1 :.020-. 

1) Kaiteen sijoittaminen harkitaan 
kussakin tapaukssa erikseen 

Kuva 3 
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Poikkileikkauksen suunnittelu 
Normaalipoikkileikkaus N- yhd. 2jk ̂ pp 

Erillinen tie 

Loivaluiskoinen poikkileikkaus (ci) 

Ajorataan liittyvä tie 

Loivaluiskainen poikkileikkaus (ci) 

Jyrkkäluiskainen poikkileikkaus(b) 

0.25 	 0.25 

2.50 	.4J,. 

3.50  

Jyrkkä luiskainen poikkileikkaus (b) 

0.25 

0.5QL 	2.50 

,)j{N:0.020_ r1L 

Silta tai tukimuurin kohta (f) 
	

Silta tai tukimuurin kohta (f) 

3.00 	
-'1 
	 2.75 

q=0.020 

1) Kaiteen sijoittaminen harkitaan 
kussakin tapauksessa erikseen 

Kuva 4 
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Poikkileikkauksen suunnittelu 
Normaalipoikkileikkaus N -2jk 

Ajorataan liittyvä jalkakäytävä 

Loivaluiskainen poikkileikkaus (a) 

1.50 	l.0O 

Jyrkkdluiskainen poikkileikkaus(b) 

0.25 

50 

,,)L1 0.o22L '  

Silta tai tukimuurin kohta (f) 

1.75 

Kuva 5 
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5.4 Erillisten kevyen liikenteen teiden suuntauksen suunnittelu 

5.40 Yleistä 

Erillisten kevyen liikenteen teiden suuntausta 

suunniteltaessa on huomattava, että kevyt lii-

kenne poikkeaa nopeutensa, painonsa ja suon-

tuskykynsä puolesta varsin paljon autoliiken-

teestä. Kevyelle liikenteelle ominaiset eri.-

koispiirteet sanelevat myös lähtökohdat tien 

suuntauksen suunnittelulle. 

Kevyen liikenteen nopeus 

on huomattavasti pienempi kuin muun liikenteen 

nopeus. Jalankulkijat liikkuvat yleensä nopeu-

della 3.. .7 km/h. Polkupyöräliikenteen nopeus 
on yleensä 10. . . 25 km/h ja mopedien nopeus kor-
keintaan 40 km/h. Suhteellisen pienet nopeudet 

tekevät liikenteen turvalliseksi, koska lyhyel-

tä etäisyydeltä havaitut tiellä olevat esteet 

ehditään väistää. Myös onnettomuuksien seurauk-

set ovat yleensä lieviä. Tästä syystä suuntauk-

sen suunnittelussa käytettävät elementit ovat 

huomattavasti pienempiä kuin moottoriajoneuvo-

liikenteelle tarkoitetulla tiellä. 

Pienestä nopeudesta johtuvana haittana on suh-

teellisen pitkä matka-aika. Tämä otetaan huo-

mioon suunnittelemalla kevyen liikenteen tien 

suuntaus siten, että kulkuyhteydet muodostuvat 

mandollisimman lyhyiksi. 

Tiehen kohdistuva kuormi-

t u s, joka kevyen liikenteen liikenneyksiköis-

tä aiheutuu tien pintaan, on erittäin pieni. 

Suurin kuormitus aiheutuu kunnossapitokalus-

tosta, joka liikkuu pääasiassa silloin, kun 

maapohja on jäätynyt. Tästä syystä kevyen lii-

kenteen tien suuntauksen suunnittelussa on 

huomattava, että tien kantavuudelle ja päällys-

rakenteelle asetettavat vaatimukset ovat huo-

mattavasti lievempiä kuin moottoriajoneuvoja 

palvelevil1a teillä. 

S u o r 1 t u s k y k y n s ä puolesta kevyt 

liikenne poikkeaa muusta liikenteestä mm. siten, 

että lyhyellä matkalla tapahtuvat tasauksen 

pienet korkeusvaihtelut eivät haittaa sanotta-

vasti tienkäyttäjiä. Monissa tapauksissa ne 

saattavat olla eduksi tarjotessaan hitaasti 

liikkuvalle tienkäyttäjälle kiinnekohtia ja 

vaihtelua matkan varrella. Pitkät yhtäjaksoiset 

nousut ovat sen sijaan kevyen liikenteen kan-

nalta epäedullisia, koska ne rasittavat jalkai-

sin tai polkupyörällä liikkuvaa tienkäyttäjää. 

Jalankulkijaa eivät haittaa tien pinnassa 

esiintyvät pienet epätasaisuudet siinä määrin 

kuin muita tiellä kulkevia. Samoin jalkakäytä-

välle voidaan jäljempänä annetuissa ohjeissa 

mainituin edellytyksin rakentaa jyrkkien non-

sujen sijasta portaita. Jalankulkija pystyy 

liikkumaan tasaisessa maastossa suhteellisen 

helposti myös siellä, missä jalkakäytävää ei 

ole rakennettu. Mikäli jalankulkija kokee tien 

suuntauksen epätarkoituksenmukaiseksi, muodos-

tuu käytännössä maastoon jalkakäytävästä poik-

keavia oikopolkuja, joita suuri osa jalankulki-

joista ja eräissä tapauksissa myös pyöräili-

jöistä käyttää tai kevyt liikenne saattaa osak-

si siirtyä kulkemaan moottoriajoneuvoille tar-

koitetulle tielle. Tällöin kevyttä liikennettä 

palvelemaan rakennettu tie ei palvele täysite-

hoisesti liikennettä. Myös oikopoluista saat-

taa olla haittaa sekä maankäytölle että liiken-

neturvall isuudelle. 

Edellä mainitut kevyelle liikenteelle ominaiset 

piirteet otetaan huomioon enillisten kevyen 

liikenteen teiden suuntausta suunniteltaessa. 

Kevyen liikenteen ominaisuuksista johtuvien 

lähtökohtien lisäksi on kevyen liikenteen tei-

den suuntauksen suunnittelussa otettava huo-

mioon myös kunnossapitokaluston liikkumismah-

dollisuus näillä teillä. Kalustolla tulee olla 

esteetön pääsy kevyen liikenteen tielle ja kun-

nossapitotyö tulee voida suorittaa tehokkaasti. 
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5.41 Suuntaus moottor iajoneuvol iikenteel le 
tarkoitettuun tiehen nähden 

Eril1isten kevyen liikenteen teiden suuntauksen 

suunnittelu perustuu kevyen liikenteen kulku- 

verkkoa koskevaan selvitykseen, jossa on määri-

tetty yksittäisten teiden yleissuunta. Suun-

tausta saattavat rajoittaa maastossa olevat 

pakkopisteet tai esteet. Tällaisia rajoittavia 

tekijöitä ovat esim. moottoriajoneuvoliikennet-

tä palvelevan tien ylitys- tai alituspaikat tai 

tien läheisyydessä olevat rakenteet. 

Yleisimmin tulee kysymykseen erillisen kevyen 

liikenteen tien rakentaminen moottoriajoneuvo-

liikennettä palvelevan tien läheisyyteen. Ke-

vyen liikenteen tie pyritään tällaisissa ta-

pauksissa yleensä sijoittamaan vähintään lOmet-

rin etäisyydelle moottoriajoneuvoliikennettä 

palvelevan tien pientareen reunasta. Tällöin 

saavutetaan mm. seuraavia etuja: 

- ajoradalta mandollisesti suistunut ajoneuvo 

ei yleensä aiheuta vaaraa kevyelle liiken-

teelle 

- aurauslumi ei roisku kevyen liikenteen päälle 

ja mahtuu välialueelle 

- kevyelle liikenteelle aiheutuu vähemmän hait-

taa Inoottoriajoneuvoliikenteen melusta ja pa-

kokaasuis ta 

Edellä mainittua moottoriajoneuvoliikennettä 

palvelevan tien ja kevyen liikenteen tien vä-

listä tavoitteellista vähimmäisetäisyyttä voi-

daan pienentää, mikäli kevyen liikenteen tien 

tasaus on ajoradan tasausta ylempänä tai jos 

näin leveän välikaistan toteuttaminen aiheuttaa 

kohtuuttomia kustannuksia esim, suurten lunas-

tus- tai korvauskustannusten vuoksi. Vähimmäis-

etäisyys valitaan yleensä edellä mainittua oh-

jearvoa suuremmaksi, mikäli kevyen liikenteen 

tien tasaus on huomattavasti moottoriajoneuvo-

liikennettä palvelevan tien ajorataa aleinpana. 

Erillinen tie pyritään yleensä sijoittamaan si-

ten, että välikaistan kuivatus voidaan hoitaa 

avo-ajalla. Jos välikaista tehdään kapeaksi jou-

dutaan välikaista usein kuivattamaan salaojien 

ja viemärien avulla. Tästä aiheutuvat kustan-

nukset on otettava huomioon tien sijaintivaih-

toehtoja verrattaessa. Olemassa olevan yleisen 

tien yhteyteen rakennettava erillinen tie pyri-

tään yleensä suunnittelemaan siten, ettal aknn-

netun tien poikkileikkausta tarvitse muuttaa. 

Jos jyrkkien nousujen välttämiseksi tai kustan-

nussyistä erillinen kevyen liikenteen tie ra-

kennetaan lähelle ajorataa, voidaan turvalli-

suuden parantamiseksi teiden väliin rakentaa 

kaide tai kevyen liikenteen tie rakentaa ajora-

taan liittyväksi, jolloin kevyt liikenne erote-

taan ajoradasta korotetulla reunakivellä ja vä-

likaistalla. Kuitenkin jos kevyen liikenteen 

tie joudutaan sijoittamaan moottori- tai moot-

toriliikennetien välittömään läheisyyteen, ero-

tetaan kevyt liikenne aina moottoriajoneuvolii-

kenteestä kaiteella, 

Kuvassa 6 on esitetty kaaviopiirroksia erilli-

sen tien sijoittamisesta moottoriajoneuvolii-

kennettä palvelevan tien läheisyyteen. 

5.42 Tien sovittaminen maastoon 

Erillisen kevyen liikenteen tien linja ja ta-

saus pyritään suunnittelemaan siten, että tie 

sopeutuu mandollisimman hyvin ympäröivään maas-

toon. Tien ja maaston sopusoinnun kannalta on 

edullista suunnitella tien suuntaus maaston 

korkeussuhteiden mukaan siten, että vältetään 

korkeat penkereet ja maastoa rikkovat leikkauk-

set, jolloin rakennuskustannukset muodostuvat 

pienemmiksi eikä tiellä kulkija koe tietä yksi-

toikkoiseksi. Toisaalta on kuitenkin vältettä-

vä kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä pidentävää, 

tarpeetonta mutkittelua. 

Suuntausta suunniteltaessa otetaan huomioon 

myös maastossa oleva kasvillisuus ja tien lin-

ja pyritään suunnittelemaan siten, että maise-

maa elävöittävät puut ja pensaat voidaan säi-

lyttää. Kevyen liikenteen tien sijaitessa 

moottoriajoneuvoille tarkoitetun tien lähei-

syydessä voidaan erillisen tien tuntua lisätä 

välikaistalle sijoitettavien istutusten avulla. 

5.43 Tielinjan ja tasauksen geometria 

Erillisen kevyen liikenteen tien linjan suun-

nittelussa käytetään liittymien ja risteämisien 

välisillä osuuksilla seuraavia kaarx-esäteen vä-

himmäisarvoj a: 

- yleensä R 	15 m 

- R 	30 ei, jos tien pituuskaltevuus on 	3 % 
tai jos inopediliikenne on sallittu 
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I)  

Risteyssillan kohta 

K a Ilioleikkaus 

Kuva 6 
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Liittyina- ja risteämisalueella kaarresäteen vä-

himmäisarvo 3. . .5 m. Kevyen liikenteen tien si-
,joittamista liittymien yhteyteen käsitelläan 

jäljempänä kohdassa 5.55. 

Tien tasaus suunnitellaan yleensä maanpintaa 

myötäileväksi ottaen huomioon myös pääsymandol-

lisuuden tonteille, linja-autopysäkeille, suo-

jateilile sekä ali- ja ylikulkukäytäville. Edel-

lä mainittuja kiinnekohtia lukuunottamatta ei 

tasausviivan korkeutta vapaassa maastossa 

yleensä ole tarpeen laskea 10. • .20 metrin vä-

lein, vaan suunnitelmaan voidaan merkitä liki-

määräinen tasaus katkoviivalla merkiksi siitä, 

että lopullinen tasaus määrätään rakentamisen 

yhteydessä maaston mukaiseksi. Sen sijaan taa-

jama-alueella tasaus on yleensä tarpeen suun-

nitella yksityiskohtaisesti. 

Pystytason pyöristysten suositettavat vähim-

mäisarvot ovat: 

- kovera taite S50  m 
- kupera taite S50  m 
- kupera taite S100...200 m, jos kupera taite 

rajoittaa näkemää. 

Pyöräilyn mukavuuden kannalta on toivottavaa, 

että kevyen liikenteen tien pituuskaltevuus on 

yleensä - 3 %. Jos kustannustekijät eivät ase-
ta esteitä, suositellaan käytettäväksi seuraa-

via nousun pituudesta riippuvia pituuskaltevuu-

den enimmäisarvoja: 

- 200 metrin matkalla yhtäjaksoinen kaltevuus 

korkeintaan i 

- 50 metrin matkalla yhtäjaksoinen kaltevuus 
korkeintaan 5 % 

- poikkeuksellisesti lyhyellä matkalla korkein-

taan 8 % 

Pitkät jyrkät nousut voidaan jakaa osiin vuo-

rottelemalla lyhyitä, suhteellisen jyrkkiä ja 

loivia osuuksia. 

Yksinomaan jalankulkijoille tarkoitetun tien 

pituuskaltevuus ei saisi yleensä ylittää 10 %. 

Poikkeuksellisesti voi pituuskaltevuuden enim-

mäisarvo olla 15 %. Pituuskaltevuuden ollessa 
jyrkkä rakennetaan tien reunaan tarvittaessa 

kaide helpottamaan vanhusten ja liikuntaesteis-

ten liikkumista. Pituuskaltevuuden ylittäessä 

15 % rakennetaan yleensä portaat. Tällöin on 

pyrittävä järjestämään vaihtoehtoinen, portaa-

ton kulkuyhteys pyöräilijöitä, lastenvaunujen 

kuljettamista ja sellaisia liikuntaesteisiä 

varten, joille portaiden käyttö on hankalaa. 

Mikäli vaihtoehtoista kulkuyhteyttä ei voida 

järjestää, varustetaan portaat luiskin polku-

pyörien ja lastenvaunujen kuljettamista varten. 

5.44 Sivukaltevuus 

Kevyen liikenteen tien sivukaltevuus määräytyy 

kuivatuksen ja liikkuinlsmukavuuden perusteella. 

Kestopäällystetyillä teillä käytetään yleensä 

2 % ja sorapäällysteisillä teillä noin 3... '* 

sivukaltevuutta ja kaltevuus tehdään yleensä 

yksipuoliseksi. Poikkileikkausta N-2jk+2pp 

käytettäessä voi kaltevuus olla myös kaksipuo-

1 inen. 
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5.5 Risteäminen moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 

5.51 Risteämistavan valinta 	 5.52 Risteämispaikan valinta 

Kevyen liikenteen risteäminen moottoriajoneuvo-

liikenteen kanssa voidaan järjestää joko eri 

tasossa tai samassa tasossa tapahtuvaksi. 

Eri tasossa tapahtuva 

r i s t e ä m i n e n on liikenneturvallisuu-

den ja liikenteen sujuvuuden kannalta edullisin 

risteämistapa. Kevyen liikenteen risteäminen 

moottoritien tai moottoriliikennetien kanssa 

järjestetään aina eri tasossa tapahtuvaksi. 

Muilla teillä risteäminen pyritään yleensä jär-

jestämään eri tasoon, jos moottoriajoneuvolii-

kenteen määrä on yli 9000 ajon./vrk. Myös edel-

lä mainittua pienemmillä liikenneinäärillä on 

kevyen liikenteen tien risteäminen moottoriajo-

neuvoliikenteen kanssa suositeltavaa järjestää 

eri tasossa tapahtuvaksi erityisesti seuraavis-

sa tapauksissa: 

- kaukoliikennettä palvelevilla teillä, kun 

moottoriajoneuvoliikenteen nopeus on suuri 

- jos suuri osa kevyen liikenteen tien käyttä-

jistä on lapsia, vanhuksia, vainmaisia tai 

muita erityistä suojaa tarvitsevia 

- maasto-olosuhteet ovat eri tasossa tapahtuvan 

risteämisen rakentamisen kannalta suotuisat 

- tietä risteävän kevyen liikenteen määrä esim. 

tiettyinä vuorokauden aikoina on poikkeuksel-

lisen suuri. 

Samassa tasossa tapahtuva 

r 1 s t e ä m 1 n e n tulee kysymykseen yleen-

sä silloin, kun moottoriajoneuvoliikenteen mää-

rä ja nopeus ovat pieniä. Kevyen liikenteen 

tien ja inoottoriajoneuvoliikenteen risteäminen 

joudutaan kuitenkin kustannussyistä järjestä-

mään samassa tasossa tapahtuvaksi usein myös 

silloin, kun moottoriajoneuvoliikenteen määrä 

on suuri. Mikäli moottoriajoneuvoliikenteen 

määrä on tällöin yli 6000 m.ajon./vrk, on suo-

siteltavaa järjestää risteäjninen liikennevaloin 

ohjatuksi. 

Kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen 

risteämispaikkoja valittaessa pyritään riittä-

vän pitkään risteämisväliin ja risteämispaikat 

sijoittamaan kevyen liikenteen kulkuyhteyksien 

ja paikallisten maasto-olosuhteiden kannalta 

edullisiin tienkohtiin. 

R i s t e ä m i s v ä 1 i t pyritään valitse-

maan siten, että risteämisjärjestelyjen käyttö 

muodostuu tehokkaaksi. Liikenteen sujuvuuden 

takia sekä rakentamiskustannusten. pienentämi-

seksi on kuitenkin vältettävä risteämiskohtien 

sijoittainista tarpeettoman lähelle toisiaan. 

Kevyen liikenteen kulku- 

y h t e y d e t moottoriajoneuvoliikennettä 

palvelevan tien poikki pyritään suunnittelemaan 

mandollisimman joustaviksi. Tästä syystä ris-

teämispaikkaa valittaessa on otettava huomioon 

kevyen liikenteen kannalta luonnolliset kulku- 

reitit ja kevyttä liikennettä erityisesti syn-

nyttävien toimintojen sijainti sekä risteämis-

paikka pyrittävä valitsemaan siten, että se 

niveltyy mandollisimman hyvin kevyen liikenteen 

tieverkkoon. Risteämiskohta on usein edullista 

sijoittaa esim, koulun, teollisuuslaitoksen tai 

muun runsaasti kevyttä liikennettä synnyttävän 

toiminnan kohdalle. Erillistä, jalankulkijoil-

le tarkoitettua liikennevalo-ohjausta lukuun-

ottamatta on samassa tasossa tapahtuva risteä-

minen yleensä edullista sijoittaa tasoliitty-

mien yhteyteen. 

Paikalliset maasto-olo- 

s u h t e e t on otettava huomioon erikoisesti 

eri tasossa tapahtuvan risteämisen suunnitte-

lussa. Risteämispaikka valitaan tällöin siten, 

että risteämisen rakentamista varten on käytet-

tävissä riittävästi tilaa. Risteämispaikka py-

ritään lisäksi valitsemaan siten, että maaston 

korkeussuhteet ovat sopivia risteämisen raken-

tamista ajatellen ja etteivät rakentamiskus- 
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tannukset maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden 

vuoksi inuodostu kohtuuttoman suuriksi. 

5.53 Eri tasossa tapahtuva risteäminen 

Eri tasossa tapahtuva risteäminen pyritään 

suunnittelemaan sellaiseksi, että jalankuikijat 

ja pyöräilijät pitävät sitä ajoradan samassa ta-

sossa tapahtuvaa ylitystä helpompana vaihtoeh-

tona. Jotta eri tasossa tapahtuvaa risteämistä 

ei koettaisi kiertotieksi, tulee kevyen liiken-

teen tie johdattaa joustavasti risteämiskohtaan 

käyttäen loivia kaarteita ja loivia pituuskal-

tevuuks ja. 

Paikallisista maasto-olosuhteista riippuu, onko 

eri tasossa tapahtuva risteäminen tarkoituksen-

mukaisinta järjestää ali- vaiko ylikulkukäytä-

väliä. 

A 1 i k u 1 k u k ä y t ä v ä on edullista ra-

kentaa silloin, kun moottoriajoneuvoliikenteel-

le tarkoitettu tie on penkereellä. Aiikulkukäy-

tävä pyritään suunnittelemaan siten, että se on 

helposti havaittavissa ja sopeutua hyvin ympä-

ristöönsä. Mikäli alikulkukäytävä on tarkoitet-

tu myös pyöräilijöiden käyttöön, on alikulku- 

käytävään liittyvät kevyen liikenteen tiet py-

rittävä suunnittelemaan siten, että näkemät ei-

vät muodostu alikulkukäytävän kohdalla liian 

lyhyiksi. Alikulkukäytävän käyttö saadaan yleen-

sä tehokkaammaksi, jos alikulkukäytävä ja sen 

suualueet valaistaan. 

Alikulkukäytävän tulee yleensä olla vähintään 

siihen liittyvän kevyen liikenteen tien levyi-

nen (kuvat 3 ja i, tapaus f). Jos alikulkukäy-

tävä on pitkä, pyritään väljempaän mitoitukseen 

ahtaan vaikutelman välttämiseksi. 

Alikulkukäytävän vapaan korkeuden mitoitukses-

sa otetaan huomioon kevyen liikenteen ja yleen-

sä myös kunnossapitokaluston tarvitsema vapaa 

tila,sekä alikulkukäytävän kuivatuksen järjes-

tämismandollisuus ja kuivatuksesta aiheutuvat 

kustannukset. 

Kevyen liikenteön tarvitsema vapaa korkeus on 

vähintään 2.20 m. Ahtaan vaikutelman välttämi-

seksi on vapaa korkeus edullista mitoittaa vä-

hintään 2.50 metriksi. 

Kevyen liikenteen teiden kunnossapidossa ylei-

simmin käytetyn kaluston tarvitsema vapaa kor-

keus on 2.8.. .3.0 m (taulukko 2). Erikoiskalus-

toa käytettäessä vapaa korkeus voi olla edellä 

mainittua pienempi. Kunnossapitokaluston vaati-

ma alikulkukorkeus on varattava erikoisesti 

niissä tapauksissa, joissa kevyen liikenteen 

teiden kunnossapidon yhteydessä on välttämätön-

tä käyttää alikulkukäytävää kunnossapitokalus-

ton kulkuväylänä. 

Y 1 i k u 1 k u k ä y t ä v ä on edullista ra-

kentaa rakentaa yleensä silloin, kun moottori-

ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu tie on leik-

kauksessa tai kun maaston korkeussuhteet ovat 

muuten ylikulkukäytävän kannalta edulliset. Pai-

kallisista olosuhteista riippuen saattaa ylikul-

kukäytävä olla rakennuskustannuksiltaan halvem-

pi kuin alikulkukäytävä, mutta haittana ovat 

usein suuremmat ja hankalasti järjestettävät 

tasoerot sekä ylikorkeille kuljetuksille aiheu-

tuvat esteet. 

Ylikuikukäytävän kohdalla tulee moottoriajoneu-

voliikenteen alikuikukorkeuden olla vähintään 

'i.60 m, mieluimmin kuitenkin suurempi. Alikul-

kukorkeutta määrättäessä otetaan huomioon yli- 

korkeiden kuljetusten tarve sekä ko. tiellä 

yleensä noudatettu alikulkukorkeus. 

Ylikulkukäytävän ja siihen liittyvien kevyen 

liikenteen teiden suunnittelussa on maasto-olo-

suhteita pyrittävä käyttämään hyväksi siten, 

että tarpeettomia nousuja väitetään. Kulkijain 

johtamiseen sillalle käytetään yleensä ramppeja, 

jotka suunnitellaan siten, että sillaile pääsy 

tärkeimmistä kulkusuunnista muodostuu vaivatto-

maksi. Ainoastaan poikkeustapauksissa voidaan 

rampit korvata portailla. 

Ylikulkukäytävän tulee yleensä olla vähintään 

siihen liittyvän kevyen liikenteen tien levyi-

nen (kuvat 3 ja , tapaus f). Jos ylikulkukäy-

tävä on tarkoitettu vain jalankulkijoille, voi-

daan silta rakentaa kapeainpana, jolloin vähim-

mäisleveys määräytyy lähinnä kunnossapitonäkö-

kohtien perusteella. Jos kunnossapito hoidetaan 

koneellisesti, on kaluston tarvitsema tila 

otettava mitoituksessa huonioon. 

Eri tasossa tapahtuva risteäminen ja linja-au-

topysäkki on tarkoituksenmukaista sijoittaa 

kohdakkain, jolloin matkustajat voidaan turval-

lisesti ohjata tien poikki. Pysäkki sijoitetaan 
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tällöin yleensä välittömästi risteämiskohdan 

viereen siten, että matkustajat pääsevät vai-

vattomasti ali- tai ylikulkukäytävään. Pysäkil-

le johtava jalankulkuyhteys saadaan matkusta-

jien kannalta turvallisemmaksi, jos pysäkki 

erotetaan esim. saarekkeella ajoradasta (lin-

ja-autopysäkkejä koskevat ohjeet, kohta III 4.4). 

Kuvassa 7  on esitetty kaaviopiirroksia linja-

autopysäkkeihin liittyvistä eritasojärjeste-

lyistä. Tasoliittyniän kohdalla ali- tai ylikul-

kukäytävän paikka valitaan siten, että järjes-

tely on asuntojen, koulujen jne, sijainti sekä 

linja-autojen reitti huomioon ottaen tarkoituk-

senmukainen. 

5.54 Samassa tasossa tapahtuva risteäminen 

Moottoriajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen 

samassa tasossa tapahtuva risteäminen pyritään 

keskittäinään sopiviin tienkohtiin, joissa tur-

vallisuutta parantavina toimenpiteinä voi tul-

la kysymykseen 

- suojateiden merkitseminen 

- saarekkeiden rakentaminen 

- valo-ohjauksen järjestäminen 

S u 0 j a t i e n in e r k 1 t s e iii 1 s c 1 - 

1 ä voidaan kulkijat keskittää sellaiseen 

tienkohtaan, jossa ylitys voi tapahtua turval-

lisesti. Koska jalankulkijalla on suojatiellä 

etuoikeus autoilijaan nähden ja autoilijan on 

varottava suojatiellä kulkijaa, voidaan suoja- 

teiden avulla parantaa kevyen liikenteen mah-

dollisuutta ylittää vilkasliikenteinen tie ja 

samalla lisätä ylityksen turvallisuutta. 

Suojatie merkitään yleensä kevyen liikenteen 

tien jatkuessa ajoradan yli. Suojatie voidaan 

merkitä tarvittaessa myös silloin, kun kevyen 

liikenteen tietä ei ole, Mikäli liikenneolosuh-

teet eivät edellytä ali- tai ylikulkukäytävän 

rakentamista, tulee suojatien merkitseminen 

erityisesti kysymykseen seuraavissa tapauksissa: 

- koulujen, lastentarhojen ja leikkipaikkojen 

kohdalla sekä lasten yleisimmillä kulkurei-

teillä 

- vanhainkotien, sairaaloiden ja vastaavien lai-

tosten läheisyydessä 

- matkustajamääriltään vilkkaiden linja-autopy-

säkkien yhteydessä 

- suurehkojen teollisuuslaitosten tai muiden 

runsaasti kevyttä liikennettä synnyttävien 

toimintojen läheisyydessä 

Suojatien suunnittelussa on kiinnitettävä huo-

miota siihen, että sekä autoilijalla että suo-

jatien käyttäjällä on riittävät näkemät. Ris-

teämiskohta pyritään lisäksi suunnittelemaan 

niin, ettei ylittäjän tarvitse tarkkailla usei-

ta liikennesuuntia yhtä aikaa. 

Koska autoilijalla on väistämisvelvollisuus 

suojatiellä kulkijaan nähden, on risteäiniskohta 

järjestettävä sellaiseksi, että autoilija ehtii 

kaikissa olosuhteissa havaita ylittäjän tai 

ylitystä aikovan ja ehtii pysäyttää ajoneuvonsa 

ennen suojatietä. Autoilijan näkemä suojatielle 

sekä ajoradan reunasta vähintään 3 m etäisyy-

delle jalkakäytävälle ja vähintään 10 m etäi-

syydelle pyörätielle on oltava vähintään no-

peusraj oitusarvoa vastaavan pysähtymisnäkemän 

suuruinen. Näkemän on oltava vähintään 60 m, 

kun nopeusrajoitus on 5O km/h, ja vähintään 

75 m, kun nopeusrajoitus on 6o knn/h. Kaukolii-
kennettä palvelevilla teillä pyritään näkemä 

mitoittamaan suuremmaksi käyttäen mitoitusno-

peutena esim. 80 km/h (pysähtymisnäkemä Lp = 

120 m). Näkemävaatimukset on esitetty kuvassa 8. 

6Om, kun nopeus 5Okm/h 
75 rn,kun nopeus 6Okm/h 

(120m koukoliikennettd polve- 

___JUL 

levilla teillä) 

__ r Pyördtielle a to/ 	\ 

Kuva 8 
Näkemävoatimukset suojatien kohdalla 

Suojatien kohdalla on käytettävä nopeusrajoi-

tusta, joka on korkeintaan 60 km/h. Nopeusra-

joitus aloitetaan vähintään 200 m ennen suoja- 

tietä. 

Suojatie ja pyörätien jatke nierkitään ajorata-

merkinnöin ja liikennernerkeillä. Ajoratamerkin-

nät tehdään ohjeiden kohdan IV 2.21 mukaisesti. 
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Milloin suojatie ja pyörätien jatke sijaitsevat 

rinnakkain, on flseeprajuovituksenI  juovien ol-

tava vähintään 3 metrin pituisia ja pyörätien 

jatkeen ulkoreunaa osoittavan katkoviivan olta-

va vähintään 1.50 metrin etäisyydellä suojatien 

reunas ta. 

Suojatietä osoittava liikennemerkki sijoitetaan 

ajoneuvoliikenteen ajosuuntaan nähden välittö-

mästi ennen suojatien tai pyörätien jatkeen 

etureunaan. Ennen suojatietä asetetaan suoja- 

tien ennakkovaroitusta osoittava liikenneinerkki 

varoittamaan autoilijaa edessä olevasta suoja- 

tiestä. Jos tiellä on useita lähekkäin sijait-

sevia suojateitä, käytetään suojatien ennakko- 

varoitusta osoittavaa liikennemerkkiä vain ajo- 

suuntaan nähden ensimmäisen suojatien yhteydes-

sä. 

Suojateiden turvallisuutta voidaan parantaa va-

laisemalla suojatien kohta ja suojatietä osoit-

tavat liikennemerkit sekä asentamalla suojatien 

kohdalle keltainen vilkkuva liikennevalo. vii- 

meksi mainittu voi olla toiminnassa joko jat-

kuvasti tai vain esim, koulujen alkamis- ja 

päättymisaikoina, jolloin kevyt liikenne on 

vilkkainta. 

Saarekkeiden rakentami- 

n e n mandollistaa ajoradan ylityksen vaiheit-

tain ja tällöin kulkijan tarvitsee tarkkailla 

vain yhtä liikennesuuntaa kerrallaan. Tulisi 

pyrkiä siihen, että suojatien käyttäjällä on 

mandollisuus päästä saarekkeen suojaan aina yli-. 

tettyään 2... 3 kaistaa. Saareke on aina raken-

nettava seuraavissa tapauksissa: 

- kun ajoradan leveys on yli 12 m 

- kun moottoriajoneuvoliikenne on yli 

6000 ajon./vrk 

Saareke tehdään yleensä vähintään 2.0 m levyi-

seksi ja sen tulee ulottua vähintään 1.0 m suo-

jatien molemmin puolin. Suojatien osalla saarek-

keen pinta muotoillaan tai korotetaan siten, et-

tä pintavedet voidaan johtaa pois. Odotustila 

tai sen rajat voidaan merkitä maalauksin (ku- 

va 9). 

V a 1 o - o h j a u s voi tulla kysymykseen 

moottoriajoneuvoliikenteen valo-ohjauksen yh-

teydessä tasoliittymissä tai erillisinä jalan-

kulkuvaloina esim, koulujen tai vilkkaiden ke-

vyen liikenteen reittien kohdalla. 

Kuva 9 
Kevyen liikenteen tien johtaminen saarek-
keen kautta 

5.55 Kevyen liikenteen tien risteäminen taso-
liittymän kohdalla 

Kevyen liikenteen tien ja moottoriajoneuvolii-

kenteen risteämistapaa tasoliittymän kohdalla 

valittaessa otetaan huomioon edellä kohdassa 

5.51 annetut ohjeet. Eri tasossa tapahtuva ris-

teäminen tulee kysymykseen lähinnä silloin, 

kun kevyen liikenteen tie risteää pääsuunnan 

tien kanssa, Kevyen liikenteen tien ja liitty -

vän suunnan tien risteäminen järjestetään 

yleensä samassa tasossa tapahtuvaksi. 

Mikäli liittymässä ei ole valo-ohjausta, nouda-

tetaan kanavoidun tasoliittymän yhteyteen ra-

kennettavien kevyen liikenteen teiden suunnitte-

lussa seuraavia periaatteita: 

- kevyen liikenteen tien ja moottoriajoneuvo-

liikenteelle tarkoitetun tien välisen väli- 

kaistan leveyden tulee liittymän kohdalla 

yleensä olla vähintään 5 m. Ajorataan liitty-

vän kevyen liikenteen tien erottaminen aloi-

tetaan yleensä noin 50 m ennen risteämiskoh-

taa 

- linja-autopysäkin kohdalla ajorataan liittyvä 

kevyen liikenteen tie suunnitellaan yleensä 

siten, ettei kevyen liikenteen tien poikki-

leikkausta tarvitse kaventaa 

- liittyvällä tiellä risteämiskohta sijoitetaan 

yleensä 8.. .20 m etäisyydelle suoraan jatka-

van liikenteen ajokaistan lähimmästä reunasta. 
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Risteäminen pyritäan johtamaan liittyvän 

suunnan saarekkeen kautta. 

- pääsuunnan tiellä samassa tasossa tapahtuva 

risteäminen sijoitetaan yleensä liittymäkaar-

teen alkuosan kohdalle 

- risteämiskohdassa kevyen liikenteen tiellä 

tulee olla vähintään 3 metrin pituinen ajo- 

rataa vastaan kohtisuorassa oleva osuus en-

nen ajoradan reunaa 

- ajokaistojen ylityksen tulee olla mandolli-

simman lyhyt ja kohtisuora 

Kuvissa 10.. • 12 on esitetty esimerkkejä kevyen 

liikenteen teiden sijoittamisesta kanavoitujen 

tasoliittymien yhteyteen. Avoimissa liittymissä 

kevyen liikenteen tiet suunnitellaan samoja pe-

riaatteita noudattaen. Jos liittyvä tie on yk-

sityistie tai vähäliikenteinen yleinen tie, 

voidaan kevyen liikenteen risteämiskohta liit-

tyvällä tiellä sijoittaa lähemmäksi ajoradan 

reunaa, kuitenkin yleensä vähintään 5.. .6 met-

rin ja poikkeustapauksissa vähintään 2 metrin 
etäisyydelle ajoradan reunasta (kuva 13). 

Valo-ohjatussa liittymässä pyritään kevyen lii-

kenteen järjestelyt ja valo-ohjaus suunnittele-

maan samanaikaisesti ottaen huomioon valo-ohjauk- 

sen vaatimat erityisvaatimukset. Liittymän väli-

tyskyvyn parantamiseksi sijoitetaan kevyen lii-

kenteen risteämiskohta valo-ohjatussa liittymäs-

sä yleensä lähemmäksi liittymän keskikohtaa kuin 

valo-ohjaamattomassa liittymässä. Kuvassa 1* on 

esitetty esimerkkejä kevyen liikenteen teistä 

valo-ohjatussa liittymäsSä. 

Mikäli liittymä on lähiaikoina tarkoitus varus-

taa valo-ohjauksella, on tällaiseen liittymään 

tulevat kevyen liikenteen järjestelyt pyrittävä 

suunnittelemaan jo ensi vaiheessa siten, että 

valo-ohjauksen edellyttämät muutokset voidaan 

myöhemmin toteuttaa vähin kustannuksin. 

Risteämiskohdassa kevyen liikenteen tie raken-

netaan samaan tasoon ajoradan pinnan kanssa ja 

rajakohta suunnitellaan siten, ettei vesi vir-

taa kevyen liikenteen tielle tai ajoradalle. 

Jos rajakohdassa on reunakivi, käytetään suoja- 

tien ja pyorätien jatkeen kohdalla joko viis-

tettyä, kallistettua tai madallettua reunakiveä. 

Sellaisissa kohdissa, joissa ylitysten ohjaami-

nen oikeaan kohtaan on erityisen tärkeää (esim. 

koulujen ja ali- tai ylikulkukäytävien kohdat), 

voidaan ajoradan ja kevyen liikenteen tien vä-

liin rakentaa kaide tai aita ohjaamaan kulkijat 

suunniteltuun risteämiskohtaan ja estämään yli-

tykset vaarallisissa paikoissa. 
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Ri steäminen moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 

Esimerkkejä kevyen liikenteen teistä liittymän kohdalla 

Erillinen tie 

> 

Ajorataan liittyvä tie 

LIL 

-- ---------------1 

Kuva 13 
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Risteäminen moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 

Esimerkki kevyen liikenteen teistä valo-ohjatussa liittymässä 

runirisnin 

- 	 1 

-- 	N 

ki -iiii 

Kuva 14. 
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4.22 Kevyen liikenteen teiden rakenteen 
suunnittelu 

k.221 PÄALLYSILkKENPEEN MITOITLJS 

Kevyen liikenteen tien poikkileikkauksesta, si-
vukaltevuudesta sekä sijoittamisesta moottori-
ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuun tiehen näh-
den on annettu ohjeet liikenneteknhllistä suun-
nittelua koskevassa osassa (kohta III 5.). Si-
,jaintinsa puolesta kevyen liikenteen tie voi 
olla joko moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoi-
tetusta tiestä erillään oleva, sen ajorataan 
liittyvä reunakivellä ja välikaistalla erotettu 
tie tai moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoite-
Ilm tien pientareella ajoradan tasossa oleva 
lie. 

Eri 11 isen kevyen liikenteen tien piiällvsrakenne 
tehdään taulukossa 9 annettujen ohjeiden mukai-
seksi. Erillisen tien alusrakenne muotoillaan 
yleensä samaan sivukaltevuuteen kuin päällyste. 
Erillisen tien päällysrakenne voidaan väliai-
kaisesti tehdä taulukossa 9  mainittua ohuemmak-
si, jolloin tietä ei yleensä päällystetä kesto-
paillys tee liii. 

Seiiai.,iiii tiuiihiiLiiii, .Juisa aiusiakenteeil 
routivuus- tai kantavuuseroista voi aiheutua 
merkittäviä kevyttä liikennettä tai kunnossapi-
toa haittaavia vaurioita, rakennetaan siirtymä- 
kiila, jonka syvyys tasausviivasta mitattuna on 

1.25 m ja kaltevuus 1:10. 

Ajorataaan liittyvän kevyen liikenteen tien 
päällysrakenne tehdään kantavuudeltaan niiden 
vaatimusten mukaan, jotka vastaavat päällysra-

kennetta 5 silloin, kun ajoradan päällysraken-
ne tehdään päällysrakenteen 1.. .5  mukaiseksi. 
Kun. ajoradan päällysrakenne tehdään päällysra-

kenteen 6. . .8 mukaan, tehdään ajorataan liit-
tyvän kevyen liikenteen tien päällysrakenne 
saman päällysrakenteen mukaiseksi. Ajorataan 
liittyvän tien alusrakenne muotoillaan kanta-
viusluokissa A, B, C tai D yleensä samaan si-
vukaltevuuteen kuin päällyste ja kantavuusluo-
kissa E tai F yleensä kaltevuuteen 0.035.  Vii-
meksi mainitussa tapauksessa tulee jakavan tai 
eristyskerroksen pinnan olla samassa sivukalte-
vuudessa kuin päällyste. 

Kevyen liikenteen kiiyttwai tarkoitettu I)iennar 
tehdään rakenteeltaan pientareesta annetiujen 
ohj ei den mukaiseksi. 

Taulukko 9. Erillisen kevyen liikenteen tien päällysrakennepaksuus 

Kantavuus- 
luokka 

Suodatinkerros 
(routimaton 
täyte) 

cm 

Kantava 
kerros 2) 

cm 

Päällyste 

cm 

Päällysrakenne-
paksuus vähintään 

cm 

i),  3) A 8, C - 10 3 13 

8 15 10 3 28 

E, F 4) 25 10 3 38 5) 

1)  Kallioleikkauksen kohdalla louhinta ulotetaan niin syvälle, että leikkauspohja voidaan tasata 
louhoskivillä ja B-luokan materiaalilla haluttuun tasoon. 

2)  Kantavan kerroksen materiaalina käytetään murskesoraa tai mursketta, jonka maksimiraekoko on 
n. 35 mm. 

3)  Jos routiinattomalla luonnon pohjainaalla käytetään tätä heikommin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pengertäytettä, niin rakennuspaksuus määräytyy täytemaan mukaisesti. 

4)  Pohjamaan kuuluessa luokkaan F on selvitettävä, ovatko erityiset pohjanvahvistustyöt (esim, te 
lat tai lavat) tarpeen. 

5)  Jos routivalla pohjamaalla käytetään routimatonta pengertäytettä, määräytyy päällysrakenne- 
paksuus jälkimmäisen mukaisesti vain, jos pengerkorkeus on suurempi kuin routivalla pohjamaal- 
la vaadittu päällysrakennepaksuus. 
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Kevyen liikenteen tien päällysrakennekerrosten 

tasaisuus-, tiiveys- ja materiaalivaatimusten 

osalta noudatetaan soveltuvin osin jäljempänä 

kohdassa 4.'* sekä tienrakennustöiden yleisessä 

työselityksessä annettuja ohjeita. 

4.222 PÄLLYSTEET 

Kevyen liikenteen tien päällysteenä on suosi-

teltavinta käyttää tasaista, sileää, nopeasti 

sadeveden poisjohtavaa ja helposti puhdistet-

tavaa päällystettä. Jalankulku- ja pyörälii-

kenteelle tarkoitetut kaistat voidaan tehdä 

myös päällysteltään toisistaan poikkeaviksi. 

Miellyttävyys- ja kestävyysnäkökohtien sekä 

kunnossapidon vuoksi pyritään kevyen liikenteen 

tie yleensä päällystämään asfaltilla. Fäällys-

teenä käytetään tällöin yleensä asialttibetonia 

Ab 8-12/60-80 tai sitä vastaavaa päällystettä. 

Päällysteenä voi tulla kysymykseen myös öljyso-

ra, jonka maksimiraekoko on 8-12 mm ja levitet-

tävä määrä 60-50 kg/m2  ja joka valmistetaan 

kuivatusta kiviaineesta ja levitetään astaltin-

levittimellä. 

Erillisen kevyen liikenteen tien päällysteenä 

voidaan käyttää myös soraa, muskesoraa tai se- 

peliä, jonka pinta tiivistetään kivijauheella 

tai hienolla murskeella. Edellä mainitun pääl-

lysteen haittana on kuitenkin kuluminen ja peh-

meneminen sateella sekä suurehko kulkuvastus 

pyörällä ajettaessa. 

Jalkakäytävän tai jalankululle tarkoitetun tien 

osan päällysteenä voivat tulla poikkeustapauk-

sissa kysymykseen myös erikoisvalmisteiset laa-

tat. 

4.223 RAKENTEELLISET POIKKILEIKKAUKSET 

Kevyen liikenteen tien rakenne suunnitellaan 

yleensä kuvissa 6.. .8 esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti. 

Tien sisäluiska tehdään leikkaus- ja pengerkoh-

dissa yleensä kaltevuuteen 1:2 ja korkean pen- 

kereeri kohdalla kaltevuuteen 1:1.5. Maaston ol-

lessa tien suuntaan nähden sivukalteva, jolloin 

sivuojaa ei yleensä tarvita, tai ulkonäkösyiden 

vuoksi voi luiskan kaltevuus kuitenkin olla 

1:2. . .1: 10. 

Kuvassa 6 esitettyä kapeaa poikkileikkausta 

voidaan käyttää tilanpuutteen takia, ulkonäkö- 

syistä tai leikkausmassojen vähentämiseksi. Si-

vuojan syiryys on tällöin yleensä 0.2.. .0.3 m, 

ellei ympäristön kuivatus tai kuivatusvesixnäärä 

edellytä syvempää ojaa, ja ojan pohjan etäisyys 

tien rejinasta vähintään 0.5 m. Tien rungon kui-

vattamiseksi on tällöin yleensä tehtävä salaoja 

notkelmakohtiin sekä sellaisiin tienkohtiin, 

joissa pohjaveden pinta saattaa nousta liian 

korkealle. Sivuoja voidaan tarvittaessa korvata 

pintavesikourulla. 

Kevyen liikenteen tien ajoradasta erottavan vä-

likaistan rakenne on esitetty kuvassa 8. Reuna- 

kiven korkeus on normaalisti 8...12 cm. Kuiva-

tusteknisistä syistä tai jos ajoradan päällyste 

tehdään vaiheittain, edellä mainittu mitta voi 

olla poikkeuksellisesti 8. . .16 cm. Ajoneuvolii-

kenteen ylityskohdissa sekä suojatien ja pyörä- 

tien jatkeen kohdalla reunakivi viistetään, ma-

dalletaan tai kallistetaan kuvassa 8 esitetyllä 

tavalla. 

Välikaista pyritään yleensä varustamaan ajora-

dan ja kevyen liikenteen tien päällysteestä 

poikkeavalla pinnalla esim. kivetyksellä tai 

erikoisvalmisteisilla laatoilla. Jos välikais-

tan leveys on vähintään 2.0 m, voidaan väli- 

kaista tehdä nurmetettuna. 

Mikäli erillinen tie joudutaan esim. tilanpuut-

teen vuoksi sijoittamaan niin lähelle moottori-

ajoneuvoliikennettä palvelevaa tietä, että tei-

den väliin ei voida rakentaa normaalisyvyistä 

avo-ojaa, voidaan välikaista muotoilla kuvassa 

7 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Väli- 

kaista voidaan myös ulkonäkösyistä muotoilla 

kuvassa 7 esitetyllä tavalla esim. taajaman 

keskusta-alueella tms, maiseman kannalta tär-

keissä kohdissa. Muussa tapauksissa välikaistaa 

ei yleensä tehdä kuvan 7 osoittainalla tavalla, 

koska välikaistan kuivatus vaatii tällöin usein 

erikoisjärjestelyjä. 
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Välikaista 	 ________ ______ 
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